
Veckobrev från Isbrytaren Oden 2016-08-30

Hej på er,

Då har halva tiden passerat och vi befinner oss på andra sidan av Arktis sett från Sverige.

Navigation

Efter Nordpolsbesöket flyttade vi oss lite söderut in i Amundsen-bassängen för att sjösätta seismikutrustningen.
Efter detta har Oden legat och brutit isen framför Louis S. St. Laurent så att de med så lite störning av isflödet som
möjligt kunnat släpa sin luftkanon med tillhörande streamer. Denna linje startade på Atlantsidan av Nordpolen
vidare rätt över Nordpolen och avslutades ca 300 nautiska mil längre ner mot den Kanadensiska kusten.

Forskning

Forskningsmässigt så har det fortsatt även denna vecka varit den seismiska delen av expeditionen som dominerat,
men i skrivandets stund har vi gått över till att kartera en sluttning på ett undervattensberg med båda fartygens
multibeamlod. Anledningen till att det tar tid är att för att få så bra data som möjligt tillbaka från havsbottnen
behöver vi förflytta oss med en fart på endast 3,5 – 4,0 knop.

Ombordlivet

Den sedvanliga bordtennisturneringen är återigen igång! Efter önskemål så har det några kvällar i veckan startat
diverse kurser i bl.a. dans som Lindy-Hop, salsa och vals. Polars konstnärsstipendiat som medföljer på denna resa lär
ut cirkuskonster såsom att jonglera och att kunna stå på händer. Då vi är inne i andra halvan av augusti månad så har
avprovning av surströmming erbjudits våra utländska forskare, blev en bra uppslutning då ca 30 nyfikna personer
dök upp för att få sig en sniff men även ett litet smakprov.

Djurlivet

Tyvärr har vi inte sett mycket till djurliv denna vecka men vi har många trogna besökare på bryggan som inte låter sig
nedslås av detta utan oförtrutet letar vidare med sina kikare.

Allt väl ombord.
Erik



CCGS Louis S St. Laurent i slutet av den sista seismiklinjen.

I/B Oden och CCGS Louis S St. Laurent under pågående multibeamlinje.


