Astrid måtte gi opp drømmen: Får ikke gått
hele pol-ruta

Måtte snu: Astrid Furholt og Jan Sverre Sivertsen rekker ikke gå helt ut til Roald
Amundsens utgangspunkt for sin polekspedisjon. Dermed måtte følget snu og
vende snuten mot Sydpolen. Flagget er til minne om årsdagen for Roald
Amundsens polbragd 14. desember. (Foto: Privat)

+ Planen var å bli første kvinne som gikk hele ruta til
Roald Amundsen: – Det har vært noen tunge dager, sier en
skuffet Astrid Furholt.
20.12.2017 kl 16:15 (Oppdatert 20.12.2017 kl 16:23)

Sindre Haugen Mehl (Lillesands-Posten)
Forrige uke måtte polfareren fra Vegusdal innse at hun ikke ville rekke å
gjennomføre hele reiseruta. Dårlig vær gjorde at Furholt og turkamerat Jan Sverre
Sivertsen mistet verdifulle dager tidlig på turen. Fra Unionbreen skulle de ta seg ut
til iskanten, der Amundsen startet sin ferd for 106 år siden, før de etter planen
skulle snu og vende tilbake mot sørpolspunktet i polheltens skispor.

Svært skuffet
Slik gikk det dessverre ikke.

– Det har vært noen tunge dager, fortalte en tydelig skuffet Astrid Furholt i en
hilsen til sine følgere da hun måtte ta den tunge beslutningen, ifølge
Fædrelandsvennen.
Til Sydpolen skal hun likevel. I stedet for å gå helt ut til iskanten i Hvalbukta, har
de snudd og satt snuten mot polpunktet.
Dermed vil Furholt og Sivertsen kun gå deler av Amundsens rute.

Vakkert og slitsomt
Denne uka kom det nye oppdateringer fra Antarktis. Ifølge Lars Ebbesen i Furholts
team har det vært supre dager.
LES OGSÅ

Rådet fra en døende pasient har fått Astrid til å realisere en drøm

– De har slitt seg opp og rundt Amundsens brefall, krysset Trianglet og nå begynt å
gå opp Stillhetens dal. Underveis hadde de en camp på hva som kalles Balkongen
som de mente måtte våre en av verdens vakreste og mest dramatiske steder å ha
camp; masse sprekker og voldsomme fjell på alle sider, skriver han i et reisebrev.

Polplatået neste
Ifølge reiseskildringene har det vært vakkert, men også blytungt. Store mengder
snø ligger i brefallet, og nå er polfarerne godt over 2.000 meter.
Det tilsvarer over 3.000 meter ved ekvator, så det merkes.
– De har måttet gå hvert strekk tre ganger for å trekke alt opp. De går på maks og
forteller at de må stoppe og hive etter pusten og fylle på med oksygen med jevne
mellomrom.
Videre skal Furholt klatre opp dalsiden innerst i Stillhetens dal og inn på selve
polplatået.

