
Veckobrev från Isbrytaren Oden 2016-08-23

Hej på er,

Då har ännu en vecka passerat här uppe i den Arktiska isen.

Navigation

På söndags förmiddag den 21 augusti så manövrerades Oden in så nära Nordpolen det bara gick att komma, (krävs
precision då det faktiskt är svårare än man kan tro, man glider så lätta söderut ifrån den) men så tillslut klockan
11:03 UTC var vi som närmast N 89° 59,998´ W 046° 40,558´ vilket alltså betyder att själva geografiska Nordpolen
endast var någon meter ifrån vår GPS-antenn.  Värt att nämna är att i och med detta så är det 25-årsjubileum för
Oden (17dagar kort) sedan Oden som första icke nukleära isbrytare tog sig till Nordpolen ensam den 7 september
1991.

Forskning

Veckan har dominerats av isbrytning för seismiska mätningar men när tillfälle uppstått så har även de övriga delarna
av forskningen utförts, bl.a. karteringen av havsbotten med multibeamet som finns på båda fartygen och
atmosfärsmätningar körs dygnet runt, det fungerar ju även bra att använda helikoptern för att göra flygande
isstationer, flygande bojutsättningar och isrekognosering under gång! Och när vi då och då stannar upp för nya
seismiklinjer, så görs det coring, CTD och dredging.

Efter en liten stund med festliga aktiviter på isen strax utanför fartyget så var det dags att återgå till forskningen!
CTD, Coring och isstation,

Ombordlivet

Det har legat en spänning och förväntan i luften de senaste dagarna inför det kommande besöket på Nordpolen, och
allt detta släppte när Oden så äntligen fanns positionen och förkunnade detta genom att tuta med tyfonerna och
kapten hälsade nya och gamla besökare välkomna till toppen av världen. Därefter förflyttade vi oss till ett större,
platt och tjockt isflak där vi borrade ner 2st ispollare och satte en springlina för och akter, sen ut med långa
landgången och så startade alla aktiviteterna såsom fotograferingar tillsammans med den traditionsenliga skyltpålen
som förkunnar stad och avstånd för alla närvarande ombord på Oden, korvgrillning, folk brukar ha tänkt ut en massa
olika saker som det vill göra när det är på Nordpolen, ex. stå på huvudet eller på armarna brukar vara populärt, då
bär du ju upp hela jorden på dina armar eller huvud o.s.v.

Djurlivet

Desto längre norrut i isen vi har rört oss ju mindre har vi sett av djurliv! Ser fortfarande en och annan säl nyfiket titta
på oss när vi passerar förbi! Isbjörnarna lyser dock med sin frånvaro än så länge! Till och med våra små flygande
vänner verkar ha annat för sig.

Allt väl ombord.
Erik



Poserande besökare på självaste Nordpolen.

Traditionsenliga Nordpolenpålen.



Dredge full med sten.

Oden bryter ränna för LSSL


