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Da Marit Figenschou fikk 
kreft og leddgikt, 
bestemte hun seg for å 
ta grep om livet. Veien 
videre gikk opp fem av 
verdens høyeste fjell og 
til Sydpolen. 

SILJE DYREGROV
silje.dyregrov@bt.no

VINTEREN 1998: Marit Figenschou 
er prosjektleder i Norge 2000 og 
karrierekvinne på sin hals. Livet 
dreier seg om jobb, trening og 
mer jobb. 

– Det var et ganske hektisk 
liv. Jeg ble aldri god nok i egne 
øyner og var nok veldig avhen-
gig av å bli likt. Jeg sa ja uansett 
om jeg hadde lyst eller ikke, og 
levde et ganske heftig liv. I dag 
ser jeg at jeg var en dame i dyp 
ubalanse, sier Figenschou. 
VÅREN 1998: Figenschou har 
utsatt og utsatt mammografiti-

men. Hun har egentlig ikke tid, 
men skviser timen inn mellom 
jobb og en Folgefonna-tur. To 
uker senere slår kreftdiagnosen 
ned som en bombe i livet hennes. 

Senere fikk hun også påvist 
leddgikt, osteoporose, artrose 
og fibromyalgi. 

Aktivitet som behandling
– Jeg gikk inn i en dyp depresjon 
og følte masse redsel og usikker-
het. Jeg følte at jeg gikk rundt i 
en konteiner full av dritt. Plutse-
lig var jeg ikke så vellykket len-
ger. Folk spurte meg «hvordan 
kan du bli syk, du som kan alt». 
Det gjorde fallet ekstra stort, 
sier 58-åringen.

Men i stedet for å la seg knek-
ke, brukte hun diagnosene til å 
bygge en ny grunnmur i livet. I 
stedet for å falle ned i avgrun-
nen, begynte hun å bruke fysisk 
aktivitet som behandlingsform.  

Eventyreren fra Lyngen i 
Troms satte seg høye mål. Og 
hun nådde dem alle. Fra 2002 

til 2010 besteg hun fem av syv 
Seven Summits. Seven Summits 
er de høyeste fjellene på hvert av 
de syv kontinentene. Å bestige 
alle syv regnes som en bragd 
innen fjellsport, og er bare blitt 
gjort av 230 personer så langt. 

I 2010 klarte hun noe annet 
som få har gjort før henne. Hun 
gikk til Sydpolen.

– Fysisk aktivitet har vært min 
behandlingsform. Jeg er blitt 
veldig godt kjent med følelsene 
mine, og kjærligheten til natu-
ren rundt meg har gitt meg så 
uendelig mye. Dessuten har rev-
matismen aldri vært så bra som 
før, under og etter en tur. Alle 
bør finne ut hva som gjør dem 
glad, finne sin motor og sine 
spor, sier hun.

Lånte 500.000
Det har ikke bare vært enkelt 
å realisere, verken fysisk eller 
økonomisk. Rett før hun skulle 
ut på sin første ekstremtur, til 
Aconcagua i Argentina i 2002, 

hadde hun så vondt at hun 
knapt kunne stå på bena. Før 
hun skulle til Sydpolen åtte år 
senere, måtte hun ta opp lån på 
over 500.000. 

– Det har kostet. Men jeg har 
fått så utrolig mye igjen. Jeg har 
aldri hatt det så bra som nå, sier 
Figenschou.

Før hun ble syk, hadde hun 
bygget opp mye av sin identitet 
rundt yrket sitt. Da hun ble ufør, 
følte hun at livet ble menings-
løst, og hun trengte hjelp for å 
komme seg igjen. Med god vei-
ledning fra profesjonelle, tok 
hun grep om livet ved hjelp av 
tre «startkabler».

– Den første startkabelen var 
at jeg var organisasjonssjef av 
yrke, nå måtte jeg ta grep om 
mitt eget liv. Den andre var at 
jeg hadde en veldig sterk yrkesi-
dentitet, nå måtte jeg få ny iden-
titet, og den tredje var at jeg var 
veldig fysisk aktiv, og nå måtte 
jeg bruke fysisk aktivitet på en 
annen måte.

EVENTYRER: Marit Figenschou har opplevd mer enn de fleste. Her kysser hun kulen på Sydpolen i 2010. 

! fakta
Marit Figenschou

ALDER: 58
BOR: I Oslo, 
opprinnelig fra 
Lyngen i Troms
SIVIL STATUS: 
Kjæreste
UTDANNING: 
Statsviter, pedagog og utdan-
nelse fra Idrettshøyskolen. Har 
utgitt boken «Til Sydpolen. 
Ingen bragd»
YRKE: Prosjektleder i Cappelen 
Damm (40 %), Ufør grunnet 
kreft, leddgikt, osteoporose, 
artrose og fibromyalgi (60 %)
FJELLTOPPER HUN HAR VÆRT PÅ: 
Aconcagua (6979 moh.), Cerro 
Bonete (5190 moh.), Mount 
Margherita (5109 moh.), 
Mount Kenya (4985 moh.), 
Kilimanjaro (5985 moh.), Elbrus 
(5642 moh.), Denali (6194 
moh.), Mount Vinson (4897 
moh.) og Sydpolen

Ulykkene som ble lykken
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En treningsøkt gjør at vi 
føler oss mettere etter et 
måltid enn om vi ikke 
hadde trent først. Du klarer 
ikke å spise like mye som du 
har forbrent etter en  
treningsøkt. Men hvordan 
påvirker ulike typer trening 
appetitten? – Sult- og  
metthetsfølelsen reguleres 
bedre. Trening gjør at vi får mer av de hormonene som gjør 
at vi føler oss mette, og reduserer hormonene som får oss 
til å føle oss sultne. Dette er virkningen vi ser etter rett etter 
en enkelt treningsøkt, sier Catia Martins, assisterende  
professor ved medisinsk fakultet ved Norges Tekniske 
Universitet (NTNU).

Trening gjør deg mettere

FUREDALEN 

RUTEOMTALE: Tveitakvitingen kan ein koma til både med ski 
på beina og til fots. Som høgste toppen i Samnanger og 
Fusa, ruvar Tveitakvitingen og gjev god utsikt både vestover, 
langt ut i havet, og austover langt inn i Hardangerfjorden 
og mot Hardangerjøkulen. Ein går ca. 100 m austover riks-
vegen og så vegen inn til høgre, sørover. Vidare forbi veg-
bommen og på grusvegen, Mødalsvegen, gjennom hytte-
feltet. Eit stykke før ein kjem til stølen Mødal, svingar vegen 
over elva. Då skal ein ta opp til høgre, nordvestover, på 
myrar oppover til Fossdalskaret og ned til stølen Fossdal på 

andre sida. Vidare på sti bratt opp til Fossdalshor-
gi og ut på kanten til Kjel. Så følgjer ein langs 

kanten vestover i retning Høganovi. Oppe 
på høgda dreier ein sørover og litt nedover 
Gråfjellet. Ned til høgre, vest, ligg Kroka-
vatnet. Den varda ruta passerer også 
nokre små pyttar og tjørner før ein tek til 
på siste motbakken mot toppen. På topp-

latået er det to toppunkt. Ein bør gå i sør-
vestleg retning opp til 1274 meter over havet 

før ein går til høgste punktet ein dryg halv kilo-
meter nordvestover; Tveitakvitingen 1299 m.o.h. 
Returen er same vegen attende til Gråfjellet. Herifrå kan ein 
ta ned til høgre austover, og runda sørsida av Gråskorvenu-
ten. Vidare bratt nedover Stoveveggen til søkket ved Såta. 
Namnet har nok kome av alle skiløparar som har kvidd seg 
for den bratte bakken her. Så nordover langs vestsida av 
Såta og ned til Svartatjørni. Herifrå slakt nordover dalen til 
stølen Mødal og grusvegen ut att til riksvegen.

TILKOMST: Turen startar frå p-plassen ved rv. 7 på Kvamsko-
gen, der det store skiltet til Furedalen Alpin står.

PASSER FOR: Dette er en lang tur som passar for erfarne 
fjellfolk.

UTSTYRSBEHOV: Kle deg etter vêret. Gode fjellsko og ei ek-
stra trøye er god å ha. Kart og kompass.

KART: Norheimsund 1215 I, Kvamskogen og Bergsdalen

NIVÅ: 

VARIGHET: 

BARNEVOGN: 

SERVERING: 
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Trening gjør deg mettere

7 TIMER JA

EKSPERT NEI

UKENS TURTIPS: 
TIL TVEITAKVITINGEN

GOD UTSIKT 
LANGT UT I 

HAVET OG LANGT 
INN I HARDAN-
GERFJORDEN

ALLE FOTO: CHRISTIAN EIDE

I AMUNDSENS FOTSPOR: Marit Figenschou og hennes polfarervenner gjenskaper et 
kjent bilde fra da Roald Amundsen og hans ekspedisjon nådde Sydpolen i desember 
1911.

PÅ TOPP: Marit Figenschou på Elbrus i Kaukasus. 

ALASKA: Marit Figenschou har hatt fantastisk utsikt på sine mange toppturer. Alle 
ekspedisjonene har også gitt henne et helt annet syn på livet. Her er hun i Denali 
Range i Alaska, på vei til Denali. 

Fysisk aktivitet gir bedre mental helse
Det er ikke bare kroppen som 
har godt av fysisk aktivitet. 
Også sinnet trenger det. 

– Blir man nedfor, trist og får 
mye angst, er det å isolere og 
beskytte seg fra andre mennes-
ker det første man tenker på. 
Det demper plager på kort sikt, 
men på lang sikt kan det være 
med å vedlikeholde plager. Da 
vil det hjelpe å komme seg i 
aktivitet. Det vil påvirke følel-
sene og tankene våre og gi et 
annet perspektiv, sier Egil W. 

Martinsen, professor ved Uni-
versitetet i Oslo. Han har dok-
torgrad på fysisk aktivitet som 
behandling av psykiske lidelser.

– Det amerikanske ordtaket 
«move your ass, and your mind 
will follow» er veldig riktig.

Han får støtte av Gunnar 
Breivik, professor i samfunns-
vitenskapelige fag ved Norges 
idrettshøgskole. Han har stu-
dert fysisk aktivitet i befolknin-
gen og menneskets tilpasning 
til ekstreme stress-situasjoner.

– Flere undersøkelser viser at 

det å være fysisk aktiv, kanskje 
aller mest i naturmiljø, gjør 
godt for sjelen, sier Breivik.

– Er det typisk at noe alvorlig 
må skje før man tar grep?

– Nei. Men det er mange 
eksempler på at en alvorlig 
fysisk lidelse, som kreft eller 
hjerteproblemer, kan få oss i 
gang med fysisk aktivitet. 

Martinsen råder alle til å 
være fysisk aktiv i minst en 
halv time for dag, med en 
intensitet som tilsvarer en rask 
spasertur. 

I ettertid er hun glad for alle 
diagnosene. 

– Jeg er svært takknemlig for 
at jeg ble stoppet. Ellers hadde 
jeg aldri funnet ut at det er 
andre ting i livet enn å jobbe 
og trene seg i hjel. Å endre fast-
låste mønstre er kjempetungt 
arbeid og jeg måtte bli tvunget 

til det. Men jeg har fått langt 
større innsikt i meg selv enn 
før, og nå har jeg det bedre enn 
noen gang, sier Figenschou.

Ikke flere ekstremturer
Hun tror likevel at det ikke blir 
flere ekstremturer i fremtiden.

– Nå har jeg gjort så mye 

morsomt at jeg skal tenne bål 
i fjæren neste gang. Det ekstre-
me er jeg nok ferdig med. Jeg 
skal ikke til Nordpolen. For det 
første er jeg for gammel, for det 
andre har jeg ikke motivasjon, 
for det tredje hadde jeg en fin 
avslutning på Sydpolen, sier 
Figenschou.


