Birkeneskvinne rammet av dårlig vær på
vei mot sydpolen

TØFF TUR: Astrid Furholt er på vei mot Sydpolen, men måtte gi opp drømmen
om å bli første kvinne som går hele ruta til Roald Amundsen. (Foto: PRIVAT)
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+ Søndagen ble ekstra krevende for Astrid Furholt, som
kjemper for å nå frem til Sydpolen tidsnok.
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Lars Ebbesen, som har kontakt med reisefølget, forteller om godt vær og store
fremskritt lørdag. Dessverre holdt ikke godværet seg hele helgen.
– Mot slutten av lørdagen var følget kommet 39 kilometer nærmere målet, og
humøret steg i teltet. Tenk at værgudene hadde sluppet taket et øyeblikk. Men
Adam var ikke lenge i paradis. Søndag hadde værgudene våknet og bød på 7–10
sekundmeter motvind, tungt skydekke og tung løssnø, skriver Ebbesen i en
oppdatering.

Reisekamerat måtte gi seg
Ifølge Ebbesen ble søndagen kanskje den tyngste dagen så langt på hele turen.
Furholt og reisekamerat Jan Sverre Sivertsen forsøkte å gå 24 kilometer, men måtte
gi seg etter 20.
– Da var de helt ferdige og det verket i både lunger og bein. Mandag morgen var
det blåmandag i teltet. Ikke minst fordi det ble spådd samme vær som dagen før.

Må komme frem i tide
Målet er fortsatt å ankomme Sydpolen onsdag 17. januar. Før helgen fikk
reisefølget en skikkelig gladnyhet, da de fikk vite at flyet hjem vil vente på dem
helt til torsdag 18. januar.
– Kommer de inn 17. januar så er det dagen Scott og hans menn ankom Sydpolen
og teltet til Roald Amundsen og hans menn. Og det er noe sterkt å minnes denne
ekspedisjonen. For den viser godt den andre siden av mynten. Det skottet ikke på
heltemot og anstrengelser, men viser at der nede får man ikke noe gratis. Flagget
skal ikke heises før man er fremme, skriver Ebbesen.
På Facebook-siden «Astrid til Sydpolen» er det ennå ikke kommet noen
oppdatering for hvordan mandagen gikk. Da dagen startet var reisefølget cirka 55
kilometer unna polpunktet.

