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EKSPEDITIONER Omkring 100-året for Amundsens og Scotts
ræs mod Sydpolen blev de antarktiske trekkingrekorder slået
igen og igen. Det var nemlig i januar 2012 første gang, det lykkedes ekspeditioner at nå frem uden hjælpemidler, siden de
to pionerer tilbage i henholdsvis december 1911 og januar 1912
som de første ramte den geografiske sydpol.
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Permanent bange
Således blev britiske Felicity Aston den første til at krydse
Antarktis på ski alene. Turen på omtrent 1700 kilometer tog
den 33-årige kvinde 59 dage at gennemføre. Eventyrersken,
der er uddannet fysiker og specialiseret i meteornedslag,
har tidligere været udstationeret på Antarktis i sammenlagt tre år. Og respekten for elementerne er intakt hos Felicity Aston, der i den britiske avis The Guardian erkender, at
hun var ”permanent bange” på den knap to måneder lange
færd. Sammesteds fortæller hun videre: ”Undervejs på turen holdt min lighter op med at virke, så jeg ikke kunne få
tændt mit komfur. Jeg var klar over, at de mindste problemer kunne forårsage katastrofer. Jeg vidste, at jeg havde 46
tændstikker tilbage – jeg havde talt dem. Jeg tænkte hele
tiden på, hvad der kunne gå galt.” Felicity Aston er nu tilbage
i England, hvor hun holder foredrag om sin tur, når hun ifølge
sin flittigt opdaterede Twitterprofil, ikke lige er ude og kigge
på brudekjole til søsteren.
Barsk tur
Nogenlunde da Aston var ved at være igennem sit trek,
kunne de to australiere James Castrission og Justin Jones

stønne mission accomplished andetsteds på Antarktis.
Den 26. januar 2012 færdiggjorde de to venner på 29 og 28
år nemlig deres rejse fra kanten af kontinentet til den geografiske sydpol og retur. Det tog dem 89 dage at tilbagelægge
distancen på over 2.270 kilometer. Det er den længste polarrejse i historien uden hjælpemidler.
Cas’ og Jonesys færd har dog ikke været uden problemer.
Klimaet er på disse breddegrader meget fjendtligt med
voldsomme kuldegrader og farlige katabatiske vinde. Det
har tæret på fysikken, og de to aussies har tilsammen tabt
over 20 kilo.
På deres videoblog lagde de mod ekspeditionens afslutning ikke skjul på, at det var en barsk tur. Cas og Jonesy var
på dette tidspunkt på randen af sammenbrud:
”Vi sover ikke nok, vi spiser ikke nok. Det har været de
hårdeste måneder i vores liv. Vi er knuste og er ved at falde
fra hinanden. Vores kroppe gør ondt, som de aldrig har gjort
ondt før og forværres i et faretruende tempo. Alt begynder
at smuldre. Vi er i en verden af smerte, og det kommer ikke
til at se pænt ud, men vi holder ved og er stærke i troen på at
nå målet,” sagde Cas.
Undervejs var de to eventyrere også truet af diverse fysiske skader. Således havde Cas sår på både læber og gummer, så han havde svært ved at spise, mens Jonesys tæer
blev mere og mere følelsesløse.
Nu synes pinslerne dog at være overstået, og de to
australiere har sammen med Felicity Aston sikret sig en
plads i historiebøgerne. (pba)
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Flere rekorder uden hjælpemidler
sat på Sydpolen.

