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Den sidste dagbog Robert Falcon Scott Hent PDF Året er 1910. Robert F. Scott sejler fra New Zealand på
skibet Terra Nova med kursen stik syd – målet er Sydpolen.

To år senere må Scott og de sidste overlevende fra hans hold opgive kampen mod isen. De har nået Sydpolen,
en måned efter Roald Amundsen, men når aldrig hjem. Fanget i en voldsom snestorm må de slå deres telt op

for sidste gang – og Scott ved det er slut. De er kun 18 km fra næste depot.

Dette er de fulde dagbogsoptegnelser fra Robert F. Scotts højdramatiske og i sidste ende tragiske ekspedition
til Sydpolen. Dagbøgerne blev fundet på Robert F. Scotts lig 8 måneder efter hans død. Bogen er rigt

illustreret med billeder af ekspeditionens fotograf Herbert Ponting.

Fra dagbogen:
“Jeg tror ikke, der er nogen form for tilværelse, der giver så godt et indblik i folks karakter som livet på

ekspeditioner, og man bliver vidne til en ejendommelig forskydning af værdier. Under almindelige forhold er
det med en lille smule frækhed let at sætte sin vilje igennem, og selvsikkerhed er en maske, som dækker over
mange svagheder. Som regel har vi hverken tid eller lyst til at se bag masken, og på den måde kommer vi let
til at værdsætte folk efter deres egen målestok. Men her betyder alt det udvendige ingenting, det er det, som
bor i en, der tæller. “Guderne” styrter ned fra deres piedestal, og de ydmyge tager deres plads. Ethvert forsøg

på at spille komedie er håbløst.”

 

Året er 1910. Robert F. Scott sejler fra New Zealand på skibet Terra
Nova med kursen stik syd – målet er Sydpolen.

To år senere må Scott og de sidste overlevende fra hans hold opgive
kampen mod isen. De har nået Sydpolen, en måned efter Roald

Amundsen, men når aldrig hjem. Fanget i en voldsom snestorm må
de slå deres telt op for sidste gang – og Scott ved det er slut. De er

kun 18 km fra næste depot.

Dette er de fulde dagbogsoptegnelser fra Robert F. Scotts
højdramatiske og i sidste ende tragiske ekspedition til Sydpolen.

Dagbøgerne blev fundet på Robert F. Scotts lig 8 måneder efter hans
død. Bogen er rigt illustreret med billeder af ekspeditionens fotograf

Herbert Ponting.

Fra dagbogen:
“Jeg tror ikke, der er nogen form for tilværelse, der giver så godt et
indblik i folks karakter som livet på ekspeditioner, og man bliver

vidne til en ejendommelig forskydning af værdier. Under
almindelige forhold er det med en lille smule frækhed let at sætte sin

vilje igennem, og selvsikkerhed er en maske, som dækker over
mange svagheder. Som regel har vi hverken tid eller lyst til at se bag
masken, og på den måde kommer vi let til at værdsætte folk efter
deres egen målestok. Men her betyder alt det udvendige ingenting,
det er det, som bor i en, der tæller. “Guderne” styrter ned fra deres



piedestal, og de ydmyge tager deres plads. Ethvert forsøg på at spille
komedie er håbløst.”
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