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To mænd kæmper om at være den første på Sydpolen. Den ene betragter turen som en sportskonkurrence, der
skal overvindes og dermed færdig. Den anden er besat af sit hjemlands heroiske idealer, hvor sejr for

moderlandet vindes gennem lidelser.

Den første kommer fra en kultur, hvor man ikke ser nogen grund til at risikere liv og lemmer; og hvor man
har en dyb forståelse for naturen og dens kræfter.

Den anden fra et samfund, hvor man overvandt vanskelighederne, efterhånden som de dukkede op på
baggrund af "sådan har vi altid gjort!". Naturen var noget, man underlagde sig!

Den førstes nationale indstilling var, at et lille land også kan bygge et imperium. Den anden, at alle hvide
pletter på landkortet per definition var engelske som et led i det eksisterende imperium.

Den første var professionel opdagelsesrejsende, der planlagde hver detalje - helt til den mindste bukseknap!
Den anden var amatør, der mente, at kunne klare alt på stedet!

Den første gennemførte turen på 99 dage - den anden omkom efter 139 dage.

Læs om nordmanden Roald Amundsen og englænderen Robert Falcon Scott og deres kapløb til Sydpolen.
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To mænd kæmper om at være den første på Sydpolen. Den ene
betragter turen som en sportskonkurrence, der skal overvindes og

dermed færdig. Den anden er besat af sit hjemlands heroiske idealer,
hvor sejr for moderlandet vindes gennem lidelser.

Den første kommer fra en kultur, hvor man ikke ser nogen grund til
at risikere liv og lemmer; og hvor man har en dyb forståelse for

naturen og dens kræfter.

Den anden fra et samfund, hvor man overvandt vanskelighederne,
efterhånden som de dukkede op på baggrund af "sådan har vi altid

gjort!". Naturen var noget, man underlagde sig!

Den førstes nationale indstilling var, at et lille land også kan bygge et
imperium. Den anden, at alle hvide pletter på landkortet per

definition var engelske som et led i det eksisterende imperium.

Den første var professionel opdagelsesrejsende, der planlagde hver
detalje - helt til den mindste bukseknap! Den anden var amatør, der

mente, at kunne klare alt på stedet!



Den første gennemførte turen på 99 dage - den anden omkom efter
139 dage.

Læs om nordmanden Roald Amundsen og englænderen Robert
Falcon Scott og deres kapløb til Sydpolen.
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