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Det var på isbrytaren ”Oden” som han tillbringade
sommaren tillsammans med sin forskargrupp:
Göran Björk, Anna Nickolopoulus och Peter

Winsor. Sammanlagt var det cirka 50 forskare och 22
besättningsmän ombord på isbrytaren. Övriga forskare
ombord kom från USA, Australien, Österrike, Schweiz,
Tyskland, England, Estland, Norge Finland och från
övriga Sverige. Majoriteten av dessa forskare var antingen
meteorologer eller biogeokemister.

Expeditionen arrangerades av Svenska Polar-
forskningssekretariatet, som tidigare arrangerat liknande
expeditioner 1991 och 1996.

Mätningar på fyra kilometers djup
Johans grupp koncentrerade sig på att mäta salthalter och
temperaturer i den Arktiska oceanen. Detta gjorde de
med hjälp av ett instrument som kallas CTD (Conductivity,
Temperature, Depth). CTD:n firades ned i djupet fast-
satt i en vajer. Instrumentet tog prover på olika nivåer, som
mest ända ned till fyra kilometer under vattenytan. Data
från provtagningarna gick direkt in i en dator via en kabel
som fanns inuti vajern.

En annorlunda sommar
– Det är mäktigt att se Oden bryta is i Arktis, säger Johan Söderkvist,
doktorand i oceanografi, vid Göteborgs universitet. Han är väl hemkommen
efter sommarens expedition i Arktis. Den 29 juni, när vi andra njöt av
sommarens värme, bar det av mot nordligare breddgrader. Två månader
senare var han tillbaka i Göteborg.

Noggranna förberedelser
Det var mycket som skulle göras innan det bar iväg. Bland
annat köpte man nya instrument för en miljon kronor.
Dessutom var de tvungna att skaffa dubbletter av alla
instrument i fall något skulle gå sönder.
–Vi lånade bland annat en extra CTD av några amerika-
ner från Seattle. Eftersom vi absolut inte fick glömma
något skrev vi mängder med packlistor, berättar Johan.

Inför resan var Johan på kurs i Danmark, där han lärde

sig koppla ihop vajerns kabel med CTD:n. Saltvatten och
högt tryck sätter höga krav på att det verkligen är tätt i
skarvarna. Peter var på kurs i Seattle för att lära sig
mjukvaran till CTD:n. Han gick också en säkerhetskurs
där de bland annat fick hoppa i vattnet med en överlev-
nadsdräkt. En månad innan avfärd monterades instru-
menten och kontor inreddes på Oden.

Vattenanalyser ombord
Under expeditionen hjälpte gruppen också andra marina
forskare ombord att hämta upp vattenprover från olika
nivåer. Som mest tog man upp 400 liter vatten. Vissa
analyser av vattnet kunde göras direkt ombord och resten
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togs med hem för analys. Oceanografernas mål med expe-
ditionen var att samla data om Arktis temperaturer och
salthalter.
– Genom att mäta vertikalprofiler från Barents hav och
upp mot nordpolen får man en bild av hur salthalter och
temperaturer varierar med djupet, säger Johan.

Gruppen har tillsammans med två amerikaner gjort en
snabbstudie av det insamlade materialet vilket har resul-
terat i en artikel som redan har skickats till Geophysical
Research Letter. I artikeln jämför de sommarens mät-
ningar med dem som gjordes 1991, 1995 och 1996. De
beskriver vad som hänt med salthalter och temperaturer
under en tioårsperiod, och hur istäcket i Arktis har påver-
kats av dessa variationer.

”The Oden life”
Hur är det då att leva ombord på Oden i två månader?
– ”The Oden life” brukade vi säga. Vi fick nyheter från TT
men efter ett tag så brydde man sig inte så mycket om att
läsa det. Man skötte sin forskning. Resten av tiden så
rådde man om sig själv, utan de krav som man annars har
i vardagen, berättar Johan.

Han delade en tvårumshytt tillsammans med två
andra.
– Det var intensivt att leva på Oden som är 100 gånger 30
meter med drygt 70 personer. Man kunde inte dra sig
undan och vara för sig själv ett tag. Men man visste
ungefär vilket utrymme man själv behövde och då gav
man även andra detta utrymme. Det fungerade bra.

Johan, som till vardags är Friskis&Svettis-ledare, hade
inga problem att aktivera sina kollegor ombord på isbryta-
ren. Två till tre pass i veckan blev det. Baren på isbrytaren
fungerade som en samlingsplats, och det fanns gott om
trevligt folk att umgås med.
– Vi åt rejäl husmanskost. Det var gott, men man tröttnar
på det. Färska grönsaker fick vi bara de tre första veckorna,
resten av tiden var det rivna morötter och kål som gällde.

Under tre veckor låg Oden förankrad i ett isflak. Då
blev det tillfälle att kliva ut på isen och åka skidor och spela
volleyboll.
– Det var en frihetskänsla att se ut över vidderna och
uppleva tystnaden. En och annan fågel eller isbjörn var
vad man såg.

Champagnefrukost vid Nordpolen
Ett av Johans starkaste minnen från resan var när de
nådde nordpolen.
– Vanligtvis brukade bryggan vara öde klockan sex på
morgonen men inte den här dagen. Alla var där, och
kaptenen stod i sin fina uniform och styrde in mot
nordpolen. Det var en speciell stämning. När vi nådde 90
grader nord serverades det champagnefrukost. Det var
härligt att komma ut på isen vid polen, trots att det såg

precis likadant ut som överallt annars, säger Johan.
De som hade lust passade också på att ta sig ett bad i

nordpolens kalla vatten. De hade en säkerhetslina kring
midjan och i vattnet fanns en dykare. För säkerhets skull
var läkaren också med ifall någon skulle få hjärtstillestånd.

Isbrytarträff
En annan rolig händelse var när Oden blev kontaktad

av den tyska isbrytaren Polarstern som ville köpa dieselolja
av Oden. Det bestämdes att de skulle sammanstråla vid

85 grader nord. Den amerikanska isbrytaren Hely som
också befann sig i området beslutade sig för att sluta upp,
och man ordnade en fest.
– Amerikanerna ordnade en barbeque på sin helikopter-
platta. Det bjöds på helstekt gris och plommonpaj. Vi
hade fotbollsturnering och dragkamp.

Johan, som är redo för ytterligare expeditioner, känner
att resan givit mycket inspiration. Materialet från expedi-
tionen, tillsammans med andra resultat, kommer att fin-
nas med i Johans doktorsavhandling, som planeras vara
klar i oktober nästa år.

Foto:Michael StjernströmUtsikt över relingen på Oden. ”En och annan fågel eller
isbjörn var vad man såg” berättar Johan Söderkvist. Un-
der tre veckor av den två månader långa expeditionen låg
fartyget ”Oden” förankrad vid ett isflak.


