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DEBATT  MAUD  VOLLEN

Polarskuta Maud og dens
virkelighet

Av Alvin Andreassen, Asker 29. august 2018, kl. 10:56

Visst nok var det et underlig syn da de sparsomme restene av Maud gled inn
i Vollen som den hadde forlatt som nybygd for litt over 100 år siden.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

TIL VOLLEN: - Man kan lese at: Maud kommer hjem igjen! Hjem? Man spør seg hva er det som feires? Maud fikk utført omtrent

intet av det den var tiltenkt, skriver innsenderen.

Begivenheten ble behørig omtalt i tv og pressen, og det var ikke måte på

lovprisning av skuta og dens bragder.

Les også: Museum for Maud i Vollen

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også:

Mellom annet hadde ordføreren i Asker et lengre innlegg om Maud her i

Budstikka.

Maud blir beskrevet som den best utstyrte polarskute som var bygget.

Mellom annet hadde man benyttet erfaringer fra tidligere polarskuter og

ekspedisjoner.

Man hadde således store forventninger til båten.

Hva fikk så Maud utrettet som polarskute? Man drev hvileløst omkring i

isen et par års tid. Selvsagt ble det gjort en del værobservasjoner, målinger

og annet i den tiden. Det gjorde man fra alle skuter i slike situasjoner.

Noe måtte man bruke tiden til. Man kaller det gjerne vitenskapelige

observasjoner.

Underveis i denne tiden hadde man også (unødvendige?) menneskelige

tragedier.

Amundsen eide skuta i to-tre år. Så førte Maud en heller ynkelig tilværelse

nord i Canada i en ti års tid, det var som lastepram, kullpram, fyrskip og

annet.

Så har den ligget på havets bunn i nesten 90 år.

Som ferdigbygd skute tilbragte Maud bare noen måneder i Norge, men i

avisa kan man lese at: Maud kommer hjem igjen! Hjem?

Man spør seg hva er det som feires? Maud fikk utført omtrent intet av det

den var tiltenkt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Og billig vil ikke de sparsomme restene av henne bli i fremtiden for Askers

skattebetalere. Kanskje kunne pengene vært brukt til mer fornuftige saker.

« DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å
bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: debatt Maud Vollen
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