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Her setter Astrid Furholt opp teltet når stormen setter inn. FOTO: Jan Sverre Sivertsen

Full storm rundt sydpolfarerne – hør Astrids
hilsen fra teltet
Etter 28 kilometer med skiseiling over Sydpolen, slo Astrid Furholt camp. Og våknet til
storm tirsdag morgen.
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ANTARKTIS: – Nå er det fare for at de blir liggende fast i stormen både onsdag og
torsdag, sier Lars Ebbesen, som er kontaktpersonen for Astrid Furholt fra Birkenes og
makkeren Jan Sverre «Sivert» Sivertsen.
Hør Astrid Furholts hilsen fra SydpolenAstrid Furholt vil bli den første kvinnen som når Sydpolen i Roald Amundsens løype. Dette er første hilsen, 28 kilometer
fra startpunktet på Ross-isen på vei til Framheim der Amundsen satte opp sin hytte i 1911.

Hør Astrid Furholts hilsen fra SydpolenAstrid Furholt vil bli den første kvinnen som
når Sydpolen i Roald Amundsens løype. Dette er første hilsen, 28 kilometer fra
startpunktet på Ross-isen på vei til Framheim der Amundsen satte opp sin hytte i 1911.

Løftet både Sivert og pulken
– Mandag skiseilte Astri og «Sivert» 28 kilometer på én time fra startpunktet på Rossisen, og slo opp camp i tide. For nå har det blåst opp. Tirsdag begynte vinden på 20
meter per sekund, og ligger jevnt på 25 til 30 meter per sekund i kastene. Det er full
storm. Det blåser noe helt vanvittig. Før de pakket sammen mandag, ble Sivert og
pulken løftet opp av seilet i vinden, forteller Lars Ebbesen.

Like etter landing på Ross-isen søndag, plantet Astrid Furholt og Sverre Sivertsen det norske flagget på 85 grader sør.
Jan Sverre Sivertsen

Forsinket
Tirsdag er det 64 dager igjen til de må være på Sydpolen. Til sammen ligning var Roald
Amundsen på denne tiden i 1911 på vei fra 84 grader syd til 85 grader syd som de nådde
17. november. Det er der Furholt og Sivertsen oppholder seg akkurat nå.

Astrid Furholt i teltet mens det raser full storm på utsiden. Og her må hun og Jan Sverre Sivertsen bli onsdag og kanskje torsdag mens det er full storm på Rossisen.
Jan Sverre Sivertsen

Men de går den andre veien, nordover til Framheim, der Amundsen begynte ferden på
isen. Der skal de etter planen være om 13 dager, forhåpentligvis fem dager før. Så snur
de, og går tilbake mot Sydpolen i Amundsens fotspor.

Her har Astrid Furholt begynt å lempe av utstyr på startpunktet på Ross-isen søndag i strålende vær. De to polfarerne har med seg 150 kilo med mat og utstyr hver.
Jan Sverre Sivertsen

Astrid har spent på seg skiene – ekspedisjonen til Sydpolen er i gangFull storm bremser
polferdenFredag begynner turen i Amundsens fotspor

Blåser for mye
Nå venter de to polfarerne på litt mindre vind.
– De kan håndtere stiv kuling opp til 16 meter per sekund. Da klarer de også å bruke
seilene, sier Ebbesen.
– Men akkurat nå er de litt nede. De er så klare for å gå, men må akseptere at de ikke får
fremdrift verken i dag eller i morgen. Kanskje heller ikke på torsdag. Nå venter vi på en
ny værrapport i kveld, så håper vi at det ikke blir så ille, sier Ebbesen.
Vinden kommer fra sydøst fra breen og ut Ross-isen. Det er den ideelle retningen, men
altså for mye vind til å gå i.
– De kan klare noe mer en 16 sekundmeter, men da må den være jevnere: Nå risikerer
de å ødelegge utstyret, og det er for tidlig, sier Ebbesen.

