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Med Oden till Antarktis

Ett 70-tal medlemmar hade samlats för att lyssna till Linda Svenson, styrman på
isbrytaren Oden.
Men innan Linda fick ordet, informerade Birgitta Dele om kommande aktiviteter samt
hälsade nya medlemmar välkomna och delade till dessa ut en kasse med
information om vår förening, Veteranen mm.

 Linda kommer från Hjo och utbildade sig till sjökapten i Kalmar. Arbetade några år
på tankfartyg och gick över hela världen. Seglade med ostindiefararen Götheborg
från Djakarta till Kanton och Shanghai i Kina.
Därefter hamnade hon mer eller mindre av en slump inom isbrytning bl.a. på
isbrytaren Frej i svenska vatten. De senaste fem åren på isbrytaren Oden.

Den arktisklassade Oden är konstruerad som en kombinerad eskortisbrytare och
forskningsfartyg. Under åren har Oden uppgraderats och utrustas med avancerad
vetenskaplig utrustning och för närvarande är fartyget en av de främsta
forskningsplattformarna i polarhaven.

Nu berättade Linda om en färd till Antarktis för att öppna isen för försörjningsfartyg
till den amerikanska forskningsstationen Mc Murdo.
Man tog sig från Sverige genom Engelska kanalen över Atlanten och följde
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Sydamerikas kust och därefter över det stormiga Drakes Sund till Antarktiska halvön
och vidare söderut mot McMurdo på Rosshavet.

Med på färden var förutom besättningen forskare inom många vitt skilda områden,
t.ex. isens hållfasthet, djur- och fågelliv, växtfossil.

Under resans gång och i land på Antarktis kunde man studera och bekanta sig med
olika fåglar och djur. Sälar, pingviner och andra vattendjur sökte sig till det öppna
vatten som Oden åstadkom. Framför allt pingvinerna visade sig vara orädda och
kunde vara närgångna.

Eftersom man ligger ute långa perioder finns det mesta på Oden - trevliga
sällskapsrum, bio, matsalar, gym mm.

Avslutningsvis svarade Linda på många frågor från medlemmarna.

Våra duktiga lottförsäljare Maj Fornander och Lilian Geidenmark
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