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Artur Svansson har efter sin pensione-

ring ägnat sig åt att skriva den svenska 

oceanografi ns och havsforskningens 

tidiga historia. I de två hittills utkomna 

böckerna (Neptun och Mammon, 

recenserad i HavsUtsikt 1/2004  Otto 

Pettersson – oceanografen, kemisten, 

uppfi nnaren, recenserad i HavsUtsikt 

3/2006) beskrivs en epok och de 

personer som gjorde Skandinavien 

världsledande på havsforskningens 

område.

I 
förra numret recenserade Roger Lindblom min bok om havsforskningspionjären Otto 

Pettersson (OP). Jag är alltså en gammal oceanograf, som övergått till ämnets historia 

på äldre dar. Genom att jag fortfarande har möjlighet att arbeta inom oceanografi n vid 

Göteborgs universitet, känner jag mig liksom gift med ämnet, på gott och ont. Gott för att det 

känns tryggt, ont för att man kanske märker sitt åldrande mer, när man umgås med den unga 

generationen. Ett par pensionerade kolleger hävdade, att man inte kan fortsätta med sitt ämne, 

när man inte är med på heltid, får träffa kolleger på vetenskapliga möten mm. En valde att 

börja med astronomi, en annan kyrkohistoria. Nej, jag ångrar inte mitt kompromissval.   

Hur blev jag havsforskare? Utan att be om det, uttogs jag som väderlekstekniker vid Ma-

rinen. När jag något år senare sökte arbete som civilanställd, hade avdelningen bytt luft mot 

vatten, och jag började min bana som havsforskare 1951. Det är så längesen, att jag ibland 

likt Fänrik Stål känner: ”ty jag var med”. Åren 1957 – 85 var jag fysisk oceanograf vid (nu-

varande) Fiskeriverket (FV). Först efter det att jag kommit till universitetet, fi ck jag möjlighet 

att komma ut på djuphavet: Antarktiska Oceanen (AO) med det tyska forskningsfartyget Polar-

stern. I teamet gjorde jag ljusmätningar. Sedan arbetade jag med en ekologisk modell, där jag 

kunde använda andra medlemmars klorofyll-, syrgas- och fosfatdata. Jag hävdade att lämplig 

vattenblandning är viktigare än järnbrist; idag menar jag väl, att båda faktorerna behövs för 

att förklara den biologiska produktionen i AO.

Redan i FV förstod jag, att man i ett litet land lätt blir ”grund men bred”, som jag i boken 

karakteriserat OP. Motsatsen ”djup och smal” som Walfrid Ekman kallas, är här få förunnat. 

Jag lärde mig mycket om fi sk till kompendiet Fiskerihydrografi , och i Boken har jag ett särskilt 

kapitel om Bohusläns sillperioder. På gamla dar hade sillspecialisten Hans Höglund (HH) gott 

om tid att tala med mig i telefon om OP, som jag försökte försvara mot HHs hårda kritik.

Otto och Walfrid hade det lättare, innan stormakterna började satsa på havsforskning. Den 

Skandinaviska Skolan blev ett begrepp, i synnerhet efter det att OPs skapelse, Internationella 

havsforskningsrådet, ICES, kommit till stånd 1902. Som ICES-assistent till den redan berömde 

Fridtjof Nansen blev teoretikern Ekman extra känd.  

Har jag fått någon vishet av det långa ”äktenskapet”? Det kan jag inte bedöma själv. Elek-

tronikens till synes ohejdbara utveckling kan få oss att tro, att den löser alla problem. Men ta 

en sådan fråga som modeller att förutse fi skbeståndens påverkan av olika faktorer inte minst 

av varandra. Elektroniken kan hjälpa till med hur stora modeller som helst, men vad hjälper 

det, när ekvationerna är fulla av osäkra konstanter. Här återstår mycken till synes gammal-

modig forskning.
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