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Havet rör sig kring de fyra noderna miljö, mytologi, förlust och 
förflyttning. Konstnärerna, elva samtida samt ett urval ur museets 
samling, tar sig alla an Havet på sitt sätt. Vi rör oss mellan historia 
och nutid, genom vetenskap och miljöfrågor, rörelse och resande, ut i 
fantasin och fascinationen för havets djup.

Vi är beroende av havet för handel, transporter och mat. Det har 
även spelat en stor och viktig roll för vår historia, kultur och identitet. 
Men havets betydelse är långt större än så. Det påverkar väder, vind 
och klimat. Havet verkar som en utjämnande kraft för att undvika 
extrema skiftningar i dessa fenomen och har hjälpt oss att dölja de 
påfrestningar vi utsatt vår planet för. Precis som med all natur runt 
omkring oss, kan vi inte separera oss själva från havet. Lika lite som 
vi kan ignorera att klimatkrisen är ofrånkomligt kopplad till frågor om 
social och ekonomisk rättvisa. 

Utöver att havets ekosystem försörjer oss med mat, energi och 
rekreation har det alltid varit en källa till människors kreativitet, 
drömmar och fantasi. Det finns få andra ämnen som är så flitigt använt 
inom konst, musik och litteratur. Till människans långa relation till havet 
hör också mytologiska berättelser. Havsodjur som i hårt väder slukat 
skepp, möten med sjöjungfrur, skapelseberättelser och syndafloder. I 
mytologiska berättelser möts fiktion och verklighet med människans 
förmåga att föreställa sig det som inte har någon enkel förklaring. 
Kanske behöver vi en uppdaterad syn på mytologi och gemensamma 
världsbilder mer än någonsin? Hur ska dessa i så fall se ut?

I den marina undervattensvärlden pågår ständig förflyttning, rörelse 
och rytm; kedjor sammankopplade med ebb, flod, havets temperatur 
och tusentals andra processer och flöden. Allt detta har under miljoner 
år byggt upp ett sofistikerat mönster som vi bara känner till fragment 
av. Havet gör en ansats till att via konst, texter och samtal gå i dialog 
med historia och samtid, och utforska en bråkdel av detta stora blå.

HAVE T
Miljö, mytologi, förlust och förflyttning

Marjolijn Dijkman 
& 
Toril Johannessen
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Reclaiming Vision 
2018
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M A R JOL I JN DI JK M A N & T ORIL JOH A NNE S SE NM A R JOL I JN DI JK M A N & T ORIL JOH A NNE S SE N
Reclaiming Vision, 26:37 minuter (HD, Stereo), 2018 

Reclaiming Vision är en reflektion över förhållandet människor har till 
sin omgivning och det vi inte kan se med blotta ögat. Mikroorganismer 
från bräckt vatten i den inre delen av Oslofjorden och alger odlade på 
Oslo universitet, har filmats genom mikroskop. I slutet av filmen listas 
de medverkande med sina vetenskapliga namn i alfabetisk ordning. 
Det är en fiktion inspirerad av verkligheten och ett experiment med 
naturfilmsgenren. Musiken, gjord av kompositören Henry Vega, för-
stärker det drama som utspelar sig. Alger och mikroorganismer är en 
förutsättning för allt levande, de bidrar med syretillförsel till hav och 
luft och de tar upp koldioxid. Dessa livsformer är helt enkelt livsviktiga 
för ekosystem och klimat och i förlängningen för människans existens.

Marjolijn Dijkman, född i Nederländerna, bor och verkar i Bryssel. 
Toril Johannessen, född i Norge, bor och verkar i Bergen. De har i 
olika samarbetsprojekt fört samman ett intresse för vetenskaplig 
forskning och konstnärliga gestaltningsmetoder. De är intresserade 
av hur vetenskap samexisterar med andra delar av samhället och 
hur de som konstnärer kan tillåta sig att experimentera med genrer. 
För att människor ska förstå hur ekosystem fungerar, kan en nyckel 
vara att närma sig ämnen från olika håll. I Reclaiming Vision vänder 
Marjolijn Dijkman och Toril Johannessen på perspektiven och låter 
den marina världen ta plats från en, för många, ny vinkel. Det kan vid 
första anblicken verka enkelt, men betraktaren får stanna upp, gå in 
i berättandet, låta sig svepas med i dramat och lämna idén om att 
människan, med sin dominans, storlek och styrka, står över något ens 
så litet. 

KONST NÄRER

Marjolijn Dijkman, Toril Johannessen, Birgitta Silfverhielm, 
Filippa Arrias, Mårten Nilsson, Cecilia Mellberg, Lotta Törnroth, 
Johan Thurfjell, Jonas Dahm, Nuutti Koskinen och Nils Lagergren

BIRGI T TA SIL F V E RHIE L MBIRGI T TA SIL F V E RHIE L M 
Upplösning I och II, Spant, Spann, Par, Vaka, Sarg, Sköld, Märke, Far, 
Samling, Väg, platsspecifik installation, blandteknik, 2021 
 
Segelbåten Sländan, byggd 1946, är i Birgitta Silfverhielms installation 
utgångspunkt och nav. Båten är inlånad från Sjöhistoriska museets 
samling. Modellen Storslända byggdes i elva exemplar, ritad av den 
norsk-svenska båtkonstruktören Jac M Iversen. Birgitta Silfverhielm 
ägde själv just detta exemplar 1979–1983, hennes första egna segelbåt. 
Sländan, som numera är ett museiföremål, fick Birgitta Silfverhielm 
inte göra någon påverkan på. Hon bestämde sig därför att dela upp 
installationen i två delar: en kulturhistorisk berättelse om Sländan och 
andra minnen från havet, samt en installation där tematiken kretsar 
kring frihetslängtan, förvandlingsprocesser och öppenhet kontra 
slutenhet. Kontraster mellan det statiska och det som är i upplösning 
och spår som finns eller är på väg att försvinna.  
 
Materialet till installationen på Kalmar konstmuseum har tagits 
från en gammal motorsnipa, som var bortom räddning och skulle 
skrotas – ett desarmerat båtskrov på väg att bli natur och i sin 
egen förvandlingsprocess. Helheten kan betraktas som Birgitta 
Silfverhielms hommage till Sländan. Hon som en gång i tiden bar ut 
henne på äventyr ligger nu på lit de parade, osegelbar. Förr eller senare 
går allting tillbaka till jord eller hav.  Dessa existentiella och eviga frågor 
har Birgitta Silfverhielm återkommit till genom sitt konstnärskap. Hon 
är verksam i Stockholm och arbetar utöver som konstnär även som 
konstkonsult för Statens Konstråd. Hon är en aktiv seglare och arbetar 
delar av året som seglingsinstruktör. 

Birgitta Silfverhielm
Upplösning I
Upplösning II
Blandteknik, 2021
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F IL IPPA A RRI A SF IL IPPA A RRI A S
Bananrepubliken, olja på duk, 2020. Les Antilles – Les îles inutiles, 
olja på duk, 2020. Artificial Sunset I–IV, olja på duk, 2021

I Les Antilles – Les îles inutiles (Antillerna, öarna, de oanvändbara) står 
betraktaren inför ett stort ultramarinblått landskap, ett utsnitt av det 
vi kallar för land och hav. Filippa Arrias har i det här arbetet sitt eget 
biografiska förflutna som utgångspunkt. Hon följer spår i sin släkts 
historia, spår hon inte tidigare känt till. Det handlar om en kolonial 
erfarenhet och hur olika personliga intressetrådar visade sig kunna 
samsas i det lilla landet Surinam i Sydamerika. Spår, historia, intressen 
och fantasi sätts i ett större sammanhang och en global historia. 
Fragment från berättelser och sökande efter tidigare generationer 
och erfarenheter, har blivit till en projektionsyta för en serie målningar 
under utveckling. 

Är det en plats eller en hägring? Bananrepubliken kan tolkas som både 
och. Här står betraktaren framför ett gult och vibrerande landskap. 
Titeln kan anspela på en stat som demokratiskt inte fungerar och 
begreppet används generellt nedsättande. Det finns en dubbelhet 
här, en plats av inbjudande skönhet men som efter ett tag blandas 
med mindre angenäma syftningar. Är det en paradisstrand? Men är 
paradisstranden inte alltid en illusion, en hägring? En plats som har 
annekterats för olika syften, där platsen inte får vara sig själv nog, utan 
måste användas till något.

Målningarna är en del i Filippa Arrias pågående forskningsprojekt på 
Kungliga Konsthögskolan som har titeln Paramaribostorken flög sin 
kos för att aldrig återvända – Transformationen som den Andre. Filippa 
Arrias, verksam i Stockholm, har gjort flera offentliga gestaltningar och 
arbetar, tillsammans med Britta Kjellgren Jäger, med en konstnärlig 
gestaltning till Nya Psykiatrin åt Region Kalmar län.

Filippa Arrias 
Les Antilles – 
Les îles inutiles 
Olja på duk, 2020
(Utsnitt)

Uppsala 
konstmuseum
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M Å RT E N NIL S S ONM Å RT E N NIL S S ON
Spaced light ground: Magenta, Ochre, Sap green, blandteknik, 2019 

Mårten Nilsson har arbetat med projektet Spaced light ground sedan 
2014. Teknik och material består av virkade eller knypplade dukar 
och överkast inköpta på loppmarknader. Han klipper ut delar som 
han färgar in i akryl och bygger sedan upp formerna med en spiral av 
najtråd i mitten. Det gör att objekten går att forma om och att de kan 
byta skepnad. Mårten Nilsson låser inte fast skulpturerna i en slutgiltig 
form utan är öppen för att bygga om sina objekt. Det knyter an till den 
dialog som han i sina skulpturer för med naturen. Naturen i sig själv 
är inte statisk utan byter skepnad och växlar beroende av omgivning. 
De organiska formerna leder tankarna till knotiga träd och grenar, men 
även till vattenväxter som sjögräs. Under vattenytan finns många 
element som liknar de som är på land. Grenar, rotsystem, vissa alger 
och till exempel bläckfiskens tentakler har alla sina motsvarigheter. 
Allt detta är dolt för människan när vi går runt i den vanliga vardagen, 
men här, i Mårten Nilssons tolkningar, blir de fullt synliga i Kalmar 
konstmuseums höga trapphus. 

Valet av själva materialet kan betraktas som en hommage till det 
anonyma, taktila och omsorgsfulla handarbetet, som inte betingar 
många kronor, men som någon har lagt många timmar på att utföra. 
Mårten Nilsson, verksam i Malmö, har en bakgrund som grafiker och 
inspireras i sina grafiska verk av mönster och upprepningar. När han 
för tio år sedan började arbeta mer tredimensionellt drogs han till 
naturen och sökte sig till former som brutits upp. Till utställningen 
Havet har han förändrat skulpturernas organiska former till att sträva 
efter upplevelsen av att de befinner sig under vattenytan. 

Mårten Nilsson
Spaced light 
ground: Magenta, 
Ochre, 
Sap green 
Blandteknik, 2019
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C ECIL I A M E L L B E RGC ECIL I A M E L L B E RG
Havet Är, 18 minuter, 2021. Text: Anna Lytsy, musik: Caroline Giertz 

Cecilia Mellberg har mött många hav på resor världen runt, men 
Östersjön har alltid legat henne närmast hjärtat och det är från Gotlands 
östra sida, mellan Katthammarsvik och Ljugarn, som bildmaterialet till 
Havet Är kommer. Under fem års tid, året runt, har hon med våtdräkt 
och kamera sökt sig dit och följt vågornas rörelse och havets liv. Till 
filmen finns även en inläsning av en text som går att lyssna på via 
hörlurar. Berättelsen är inte synkad med själva filmen utan går att 
lyssna till när man vill, om man vill. Här beskriver Cecilia Mellberg delar 
av sina upplevelser och de händelser genom vilka Havet Är kommit till. 

För fem år sedan blev Cecilia Mellberg allvarligt sjuk. Hon svävade 
mellan liv och död, och läkarna hittade inte vad som var fel. Hon var 
inlagd på sjukhus i fem veckor. Under den här tiden lämnade hennes 
medvetande kroppen och hon var på en plats så långt bort det går att 
komma. När hon återvände till familj och vänner började en ny process 
för att förstå vad hon varit med om och hitta former för att dela med 
sig av kunskapen och tillståndet. Hon sökte sig till havet och mindes 
genom det. Havet Är är en meditation över vågen, havet, skiftningar, 
livet och det som finns däremellan. Vågen kan ses som en metafor för 
förflyttning och människans sökande. Ett annat spår i verket är tillit. 
Tillit till processen, till vad som har hänt och till vad som komma skall. 

Cecilia Mellberg är fotograf, född och uppvuxen på Gotland och 
bosatt både där och i Stockholm. Hon har sedan 25 år tillbaka 
arbetat dokumentärt via olika uppdrag och som reportage- och 
dagspressfotograf. Efter den livsomvälvande händelsen år 2015 
började hon fotografera på ett nytt sätt, utifrån nya bevekelsegrunder. 
Havet Är är hennes första konstnärliga projekt med utgångspunkt i 
detta och det här är första gången det visas för publik.

Cecilia Mellberg 
Stillbild ur filmen: 
Havet Är, 2021
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LOT TA T ÖRNROT HLOT TA T ÖRNROT H
Imaginära Öar, nio fotografier, 2017–2020. Jag väntar som ett fyrljus 
I–VI, fem fotografier, 2013–2014, visas både på Kalmar konstmuseum 
och Bergkvara Sjöfartsmuseum

Serien Imaginära Öar är ett pågående projekt där delar är tagna på 
världens största och mest glesbefolkade ö, Grönland. Arbetet började 
2017 under en två månader lång ateljévistelse vid konstmuseet i Nuuk. 
Lotta Törnroth har sedan dess återkommit till Grönland flera gånger. 
Några bilder är porträtt, till exempel Carla & Labradorhavet (2017). 
Här berörs ämnen som längtan och gränser anslutna till temat hav. 
Hav kan vara det som separerar människor. När det gäller Grönland är 
bärandet av dubbel identitet, att vara grönländare och/eller dansk, en 
del av tillvaron. I avståndet mellan länderna är havet som en barriär 
och familjemedlemmar kan finnas i flera länder.

I andra delar av Imaginära Öar ses en centralt placerad person som 
bär på en ljuspunkt, nära gränsen mellan land och hav. Berättelser 
i gryning eller skymning med en människogestalt, ensam i det 
storslagna landskapet. Havet, människan och ljuset på gränsen till det 
farliga. Det är Lotta Törnroth själv som står där. Hon för en dialog med 
miljön, händelser som kan ha ägt rum i närheten och står i förbindelse 
med den ödesmättade känsla som kan uppstå i glappet mellan mörker 
och ljus. 

För att hitta fram till ett motiv eller en iscensättning utgår Lotta 
Törnroth ofta från verkliga historiska händelser. Hon lösgör sedan 
grundberättelsen för att skapa fantasi, närvaro och samtid i bild-
berättandet. I arbetet med serien Jag väntar som ett fyrljus I–VI var 
skeppet Fru Margaretha en utgångspunkt. Skeppet seglade från 
Gävle hamn till Åland 1808, trots att det var i mycket dåligt skick och 
i folkmun kallades för ”Döden”. Avresan var beställd för Kungliga 
kronans räkning. Skeppet gick under och minst hundra befäl och 
besättningsmän miste livet. För Lotta Törnroth tar berättelsen sedan 
vid med de som blir kvar på land. 

Lotta Törnroth är konstnär, verksam i Stockholm. Hon arbetar med 
fotografi, skulptur, akvarell och text. 

JOH A N T H URFJE L LJOH A N T H URFJE L L
Dead Calm, 16 akvareller på papper, 2008 

Dramatiken och ödet, om det avslöjas ingenting i själva bilderna. Det är 
först när betraktaren läser bildtexterna som den pusselbiten eventuellt 
läggs till. Kanske, för en del av oss, är det vid läsningen av titeln Dead 
Calm (M/S Estonia) som minnesbilder väcks av en katastrof. Men varje 
fartyg, dess besättning, passagerare och last, har sitt eget öde och 
egen berättelse. Akvarellerna visar fartyg som försvunnit i till exempel 
eldsvådor, stormar och grundstötningar. Fartygen är avbildade då de 
fortfarande var i bruk. De har ett namn, en egen historia och ett före 
och ett efter. Hela serien består av trettio olycksdrabbade fartyg, varav 
sexton visas här. 

Möjligen föreställer verken inte alls det som Johan Thurfjell har avbildat, 
utan i stället det som hänt innan eller efteråt. Tiden strax innan 
katastrofen, radiokommunikationen, spekulationer, hörsägen och 
vittnen. Konflikter, felberäkningar, vårdslöshet, otur eller desperata 
pirater på jakt. Vi ska heller inte glömma att människan inte står över 
vädrets makter. Den stilla blanka vattenytan, Dead Calm, kan snabbt 
byta skepnad, och en storm dra in. 

Johan Thurfjell, verksam på Tullgarn utanför Vagnhärad, har en stark 
tilltro till betraktarens egen föreställningsförmåga och fantasi. Han 
laddar ofta sina verk med en energi, och berättelser som inte alltid 
låter sig beskrivas eller konkret avbildas. Med åren har Johan Thurfjells 
konst blivit alltmer avskalad och han har i flera utställningar arbetat 
med skulptur som dominerande form. Han har utvecklat ett intresse 
för mytologiska och folkloristiska sagovärldar och återkommer till 
teman som dröm kontra verklighet. 

Lotta Törnroth
Fyren 
(Nuup Kangerlua) 
Fotografi, 2017

Johan Thurfjell
Dead Calm (Farah II ) 
Akvarell, 2008

Se bild på sidan 35
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JON A S DA HMJON A S DA HM
Undervattensfotografi av skeppsvrak från Östersjön 

Överallt på jorden finns det spår efter människans förehavanden, inte 
minst i havet och på dess botten. Östersjön har kalla djup med låg 
salthalt och det möjliggör att skeppsvrak bevaras bättre här än någon 
annanstans i världen. Det finns cirka 20 000 kända vrak men betydligt 
fler oupptäckta. Östersjöns botten är som ett stort museum under 
ytan, dolt för de allra flesta, men synliggjort genom Jonas Dahm och 
dykarteamets mångåriga projekt.

Genom bilderna av vrak vill Jonas Dahm berätta om fartygen och 
människorna ombord. Han belyser historiska skeenden genom att 
lyfta fram enskilda detaljer. Det kan vara vardagliga föremål som 
öppnar upp nya fönster till det förflutna. Via fotografierna ges en 
möjlighet att se fartygen som de står eller ligger på botten. Ljuset, 
skärpan och alla detaljer i förfall bildar en egen värld och ett mycket 
speciellt spektrum av färgnyanser. Jonas Dahm och dykarteamet 
arbetar samtidigt med respekt och vördnad för att det i många fall har 
skett stora umbäranden kring platsen och att människor har mist livet 
när katastrofer inträffat. Östersjön bär på en lång historia av handel, 
folkförflyttningar och konflikter.

Det är en märklig och emellanåt kuslig upplevelse att ta del av och 
kliva in i den här världen. Historien är som konserverad och fastlåst, 
men samtidigt på väg. Den är innesluten i ett dunkel, men likväl klart 
och tydligt där, när dykarteamet lyser upp den med sina lampor. Alla 
ting och materia minner om att det har funnits människor som tagit i 
föremålen, gått i korridorerna och stått på däck.

Jonas Dahm, dykare och undervattensfotograf, arbetar i ett stort 
team för att finna och dokumentera vrak. Historikern, fotografen och 
dykaren Carl Douglas är en av dem. Carl Douglas är även initiativtagare 
till stiftelsen Voice of the Ocean som arbetar för att främja forskning, 
utbildning och kommunikation kring havet, dess ekosystem, miljö, 
historia och samtid. Jonas Dahm och Carl Douglas har arbetat 
tillsammans i över 20 års tid.  Det här är första gången som allmänheten 
kan ta del av deras bilder i större format.

Jonas Dahm / 
Voice of the 
Ocean
Otto Cords 
Fotografi



16 17

NUU T T I  KO SK INE NNUU T T I  KO SK INE N
Talk About Society, 18:04 minuter (HD, Stereo), 2019

Nuutti Koskinen är intresserad av att lyfta frågor om hur människors 
relation till samhället ser ut och hur relationen formas av maktens språk 
och bilder.  Vad gör ett polariserat samhällsklimat med medborgarna? 
Filmen Talk About Society är uppdelad i tre akter och skildrar en farlig 
resa, efterdyningarna av en katastrof och slutligen ett uppvaknande. 
Skeppet kan, om man så vill, ses som en symbol för ett samhälle på 
väg att sjunka. Parallellt med en känsla av undergång byggs dock 
stämningen dramaturgiskt upp mot ett ljust slut. Dröm och verklighet 
står sida vid sida och musiken gör att Talk About Society fortplantar 
sig i kroppen. 

Havet som miljö och mytologi återkommer i Nuutti Koskinens verk. 
Han kombinerar installation, film, fotografi, animationer och musik i 
sina verk. Nuutti Koskinen är baserad i Helsingfors och arbetar även 
som grafisk formgivare, han har grundat en residensverksamhet för 
konstnärer på Örö i Hitis skärgård i Finland.

NIL S L A GE RGRE NNIL S L A GE RGRE N
Ghost Liner, skulptur, trä och metall, 2018

I Ghost Liner, som är del av det pågående projektet Vessels: Ghost 
Fleet, utforskar Nils Lagergren begrepp som tid, förfall och förvandling. 
Han bygger sina fartygsskulpturer av material runt omkring sig, det 
kan vara läskburkar, gammal stålplåt eller tändstickor. Fartygen sänks 
sedan i en vik i Stockholms skärgård där de förvandlas till vrak. Ghost 
Liner har åldrats på havets botten under fyra år. Vad har det varit med 
om? Vilka fantasier och berättelser aktiveras när det omvandlas och 
senare visas upp för omvärlden? 

Nils Lagergren har alltid fascinerats av fartyg, hans farfar och 
far byggde modellfartyg. Intresset för ritualen, koncentrationen, 
hantverket och tekniken i modellbyggande väcktes tidigt och som 
vuxen har han fortsatt att dras till modellbyggandet och att tillåta sig 
att drömma om atlantångare. I det här projektet låter han naturen vara 
medskapare och förfallet en del i en långsam process. 

Nils Lagergren, verksam i Stockholm, arbetar även med papperscollage 
där han skapar fabelliknande berättelser med referenser till och 
inspiration från serier, barnböcker och reselitteratur. 

Nuutti Koskinen 
Stillbild ur filmen: 
Talk About Society
2019

Nils Lagergren
Ghost Liner 
Skulptur, 2018

Se bild på sidan 31
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M A R JOL I JN DI JK M A N M A R JOL I JN DI JK M A N 
Navigating Polarities, 24:02 minuter (HD, Stereo), 2018 

Navigating Polarities är ett utforskande av navigeringens historia och 
de naturliga krafterna av polaritet och magnetism som finns i den 
fysiska världen. Till det yttre handlar verket om jordens geomagnetiska 
fält och hur djur och människor synkroniserar sina beteenden inom 
jordens inneboende lagar. All materia har krafter att förhålla sig till 
som är svåra eller omöjliga att styra över. Navigating Polarities är 
en filminstallation där betraktaren får blicka in i det som är svårt att 
enkelt få grepp om. Marjolijn Dijkman kombinerar här vetenskapligt 
och historiskt material, till exempel hur djur navigerar, magnetfält 
i rymden, diagram, kartor och kompasser från olika kulturer och 
perioder i historien. 

Förflyttningar sker mellan olika poler och den globformade projektions-
ytan förstärker känslan av att dras in i eller vara en del av något mycket 
större och ofta svårgripbart. Utifrån ett omfattande referensmaterial 
bildas en berättelse om universums olika system och om hur människan 
systematiserat, begripliggjort och fört kunskap vidare. När människor 
börjat systematisera och namnge har det många gånger skett för den 
egna vinningens skull, och i vissa skeenden har processen att förstöra, 
medvetet eller omedvetet, satts i gång. Detta är ett komplext dilemma 
och en ödesfråga för framtiden, att lära av misstagen och vara ödmjuk 
inför vad som sker när balanser rubbas. 

Marjolijn Dijkman 
Stillbild ur filmen: 
Navigating Polarities
2018
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1        Rachel Carson, Havet, (Tiden: 1951), s. 24

HAVE T K ÄNNER INGA GRÄNSER
Lotta Törnroth

Det är som att jag blundar, mörkret omsluter mig och bränningar dånar 
in mot klipporna. Landskapet framför mig finns bara i mitt minne, ett 
landskap som drastiskt förändrats av mörkret. Jag har längtat hit, 
till havet. Samtidigt är jag rädd, rädd för vad mörkret döljer, rädd 
för att vågorna ska ta med mig ut till det stora mörka. Det finns en 
förnimmelse av utsatthet som tas in av min kropp, en utsatthet som 
uppstår av att inte känna sig trygg. En känsla som jag eftersträvar och 
återkommer till gång på gång. Jag står vid strandkanten tidig morgon 
för att fotografera. Vågorna fortsätter komma svallande, över stranden 
och över mina fötter, kylan isar i kroppen. Det är lätt att romantisera 
över den stora vattenmassa som breder ut sig i det landskap jag står 
i, men i mörkret känns det inte som att havet vill mig väl. Havet känns 
vredgat och empatilöst. 

I boken Havet skriver författaren och marinbiologen Rachel Carson 
att människan i begynnelsen kom från havet, och att saltlösningen 
som vi har i våra blodkärl kan ses som ett arv från den tiden.  Vi dras 
därför omedvetet tillbaka till havet. Carson skriver: ”När hon stod på 
stranden måste hon med undran och nyfikenhet ha blickat ut över 
det, samtidigt som hon omedvetet kände igen den fria horisonten, 
vågornas linjespel. I kroppslig måtto – som sälar och valar – kunde hon 
inte vända tillbaka dit.”1  

Med de orden i minnet står jag där i mörkret och lyssnar på vågsvallen. 
De är som andetag, en pulserande andning regisserad av månen. Det 
känns som att jag står inför en levande varelse som jag inte vet om jag 
vill lära känna. Jag söker mig hit för att jag har hört om människoöden 
som förlist där ute. De som drömt om ett bättre liv på andra sidan 
oceanen, drömt om ett äventyr eller flytt från krig. I havet finns många 
berättelser, och en lång tradition hos människan att fortsätta skapa 
fler. Vågorna kommer med många livsöden, de som får mig att komma 
till stranden denna natt är berättelsen om den som väntat förgäves, 
med hopp om att återse sin älskade igen. Det är en historia svår att 
återberätta. Jag börjar hos mig själv, min egen rädsla att försvinna 
därute i mörkret eller att någon nära skulle gå det ödet till mötes. Mitt 
fotograferande ser jag som ett vågspel, det är inte det viktigaste att jag 
kommer därifrån med några fotografier utan snarare min upplevelse av 
det oroliga landskapet. I boken Döden på stranden skriver Per Högselius 
 

”att vi ofta föreställer oss det förflutna som en mörk vattenmassa, 
ett hav av händelser, täta droppar av allt vi varit men aldrig mer kan 
bli.”2   Vi formas av händelsernas hav och dropparna blir en del av den 
historia som jag söker efter att återskapa. 

Ett hav med gränser, det är så vi har lärt oss att det är. Jag tänker på 
de skeppsbrott som sker under krig för att fartyg skickas sjöodugliga 
över havet, båtar som blir nedskjuta för att gränser ansetts hotade. 
Eller fartyg som försvinner då de gått på grund och stormvågor blivit 
för verkliga. Alla de själar som försakas för att människan är övertygad 
om sin egen storhet. Carson skriver i Havet att det inte finns något 
havsvatten som enbart är från ett hav utan världshaven förenas i de 
dolda strömmarna i havens djup till ett och samma hav.3  

Ljudet av vågorna är fortsatt starkt, jag har stått på stranden i knappt 
två timmar och ljuset kommer långsamt tillbaka. Mina fötter är kalla, 
kroppen frusen. När jag kan se landskapet igen, så som det var i mitt 
minne, kommer jag att tänka på författaren Italo Calvinos romanfigur 
Palomar. Han står där bredvid mig på stranden och försöker att 
separera en våg bland flera, han ser en våg stiga i fjärran och vill isolera 
den. En omöjlig uppgift. Det är för många dyningar. 

Det är svindlande att tänka att vågorna kan komma rullande från 
någon annanstans i världen, för att sedan ebba ut på stranden där jag 
står. Jag har stått och tittat ut mot bränningarna så länge nu att det är 
som att jag är ett med dem. Ett med andningen. Saltlösningen i min 
kropp får mig att vilja stanna kvar vid havet för att hänge mig åt det. På 
mindre än två timmar har hela landskapet förändrats, min rädsla har 
förvandlats till förundran.

Det fotografi som jag kommer tillbaka till ateljén med är stilla, ingen av 
den oro jag känt på plats går att ana. Bilden manipulerar betraktaren 
att tro att ljuset redan var där. De vågor som blivit som mina egna 
andetag är raderade av den långa exponeringen. Upplevelsen av det 
oroliga landskapet finns nu bara i mitt minne. 

 
 

Oscar Hullgren 
Bränningar
Olja på duk, u.å.
(Utsnitt)

Titeln till denna text är inspirerad av Johan Tralaus bok Havets väldiga ryggar.

2       Per, Högselius, Döden på stranden, (Ellerströms: 2020), s. 139

3        Carson, Havet, s.178
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På baksidan av det stora tunga skrivbordet i vardagsrummet finns 
hyllor för böcker och pärmar. Där står de, fotopärmarna med små 
svartvita bilder av män som klättrar i riggar. Som drar ankarspel och 
beslår segel. De har vita kostymer och käcka mössor på huvudet. 
Pappan berättar att han tagit bilderna, att han varit där, varit med. 
Det spelar ingen roll att det var ett hårt liv, livet som officersaspirant 
på Jarramas och Najaden, de där bilderna fastnar, stannar i henne. 
Några år senare läser hon själv flera av böckerna från bokhyllan i 
skrivbordet. De första långseglingsskildrarna, jordenrunt-seglarna, 
ensamseglarna. Hon har ett arv att förvalta. Hon vet att hon också ska.

Att en båt på havet representerar frihet är lätt att ta för givet. De 
narrativen finns överallt. Men jag har också i mitt seglarliv upplevt 
vad ofrihet är – som att vara beroende av människor jag inte litar på 
och inte förmår att kommunicera med. Inger Alfvén, författaren till 
boken S/Y Glädjen, en skräckklassiker om långsegling, säger att livet 
i en båt på havet inte alls innebär frihet utan tvärtom enbart ofrihet. 
Hon hänvisar till att man inte kan gå iland, att man är beroende av de 
man är i samma båt som och dessutom helt prisgiven vädret. Jag tror 
hon syftar på en erfarenhet som utgår från att vara tvungen att lägga 
ansvaret för sitt liv i någon annans händer, att behöva lita till andra 
som man kanske inte är beredd att sätta sin tillit till, i kombination med 
att inte vara kapabel att själv hantera båten. Det är inte svårt att förstå. 
I en sådan situation kläms själen ihop och skriker efter att bli avsläppt. 
Det finns de som har hoppat i sjön.

Min erfarenhet av sådana situationer har istället fått mig att vilja bygga 
en egen trygghet för att själv kunna ta mig dit jag vill. Egen köl. Egen 
tillit till min förmåga och kunskap, och till båten, som måste vara min. 
Att ha en vikt inom sig som alltid rätar upp. Som klarar kraftig sjö och 
motgång. Som tar sig igenom. En rigg som håller. Att vara kapabel 
att bedöma sin förmåga i förhållande till förutsättningarna. Gott 
sjömanskap. Vänskap som kan växa. Kontakt. Närkontakt med det som 
är livet – och livet är i havet, stammar från havet. Här finns allt vi vet. 

                  *

Fransmannen Bernhard Moitessier startade i augusti 1968 sin segling 

RUM AT T FÄRDAS I
Birgitta Silfverhielm

runt jorden nonstop ensam utan assistans i den första kappseglingen 
någonsin av detta slag. Han seglade sin röda ketch Joshua runt hela 
jorden utan att ha fått någon radiokontakt med sina konkurrenter, 
och visste därför inte hur bra han låg till i kappseglingen. Han tappade 
faktiskt intresset för att kontakta andra. Istället växte han samman 
med sin båt och fann ett lugn och en frid som han inte ville lämna. 
   
När han var på väg upp över Sydatlanten tillbaka mot Europa efter att 
ha rundat Kap Horn, fattade han ett avgörande beslut. I en filmburk 
lade han meddelandet som han med slangbella sände över till ett 
passerande fartyg, meddelandet om att han inte avsåg att återvända 
till Europa och en kommersialiserad seglingstävling ”because I am 
happy at sea and perhaps to save my soul”. Sedan vände han söderut 
igen, rundade the Cape of Good Hope ännu en gång och seglade vidare 
till Tahiti innan han släppte sitt ankare. Där stannade han sedan länge 
och odlade grönsaker i strandkanten och fortsatte bo på sin båt. 
   
I boken The long run (La longue route på originalspråket) beskriver 
Moitessier hur hans själsliga tillstånd förändrades under non-
stopseglingen ett och ett halvt varv runt jorden – en resa som tog tio 
månader och som företogs i några av jordens mest svårseglade och 
kalla vatten, söder om alla jordens kap. 

                *

Skrovet skiljer mig från djupet. Jag har alltid tyckt om att ligga där, inuti 
skrovet, i skalet, bäraren. Formen som håller sig och mig flytande, 
konstruerad att föra mig över ytan från land till land. Från hamn till 
hamn. 
   
Det har alltid varit förenat med en viss oro, en nerv, en medvetenhet 
om faran: vinden som kan vända och accelerera, stenarna under 
vattenytan som måste undvikas, orienteringen bland öarna som måste 
hålla min uppmärksamhet vaken. Det har format mig. Det går aldrig 
över, det finns alltid den där medvetenheten om möjliga händelser. Att 
klämma sig, få bommen i huvudet, snava och falla överbord, halka på 
en våt klippa, eller vakna en natt av att vinden vänt och båten slår mot 
de vassa stenarna. Att råka tappa något viktigt överbord. Blixtnedslag, 
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riggbrott, läckage. Läckage är nog värst, att något springer läck och 
båten vattenfylls. Att allt jag äger och lever för sjunker under mig. Att 
kölen försvinner i djupet. 

Ändå. Jag drivs ditut av krafter jag inte rår över. Begäret, lusten är 
starkare än rädslan. Att kunna ta mitt liv och min båt i mina egna 
händer, skota hem och känna kraften bära mig. Kunna en massa. Vara 
själv. Lära om att laga saker. Lära om väder, om vindar, om väderstreck 
och vinklar, om navigation och strömmar, om skyddade vatten och 
vikar, om båtvården. Omsorgen om det som bär. Fernissan, ytorna, 
handen som lär sig känna, sinnena som drar in lukter och ljud. 
   
Presenningshus som döljer och gömmer och skyddar om vintern. Förr 
tunga bruna eller gröna, doftande vävar, många gånger lagade. Sedan 
japanpressarna, öljetterna som sprack i första höststormen, flaxandet 
av billig plast. Jag har levt genom decennier av presenningar och 
vårvärme under dess beskydd. Ordnat, pysslat, lagat, monterat och 
sjösatt. Skruvat fast, känt efter och provstartat. Vilat i tilliten till min 
båt. Mina båtar, som visat mig världen.
   
I omsorgen ligger räddningen. 

                 *

Den som ger sig iväg i en båt lär sig längs vägen. Havet undervisar, och 
utmanar. Och leder vidare. Det tar aldrig slut. Det växlar bara skepnad.

Birgitta Silfverhielm 
Sländan /
Storsländan
1946

Sjöhistoriska
museets samling
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Det är en disig höstdag i skymningen, jag är åtta år och går den 
stenmursomgärdade grusvägen hem från en kamrat. Mistlurarnas 
entoniga stämmor ljuder utifrån sundet och den täta dimman tycks 
förstärka höstens lukter av upplöjd jord och multnade löv. Jag tycker 
om det där ödesmättade ljudet från mistlurarna, det är fantasieggande 
men också litet kusligt, påminner om att det inte är långt ner till 
havet. Därute rör sig fartyg längs farleden, sakta glider de genom det 
mjölkvita diset. Mistlurarna lockar på mig, som ville de få mig att vända 
håll och gå i motsatt riktning ner mot havet. Jag motstår lockelsen och 
fortsätter hemåt. Den här gången.

Havet har i alla tider haft en lockelse och dragningskraft på människor. 
Det drev våra förfäder ut på vådliga och osäkra seglatser. Somliga 
kom aldrig tillbaka, andra kom tillbaka med vidgade vyer. På sikt kom 
enskilda individers nyfikenhet och äventyrslust att bli pusselbitar 
i mänsklighetens förståelse av sin omvärld. Uppfattningen om hur 
land och vatten hängde ihop började ta form, öar, länder och hela 
kontinenter upptäcktes. Kartor ritades och efterhand fylldes de vita 
fläckarna i. 

Min farfars föräldrar ägde en gård i nordöstra Blekinge. Till gården 
hörde vidsträckta strandängar som användes som betesmarker. 
Farfars mor Ida gick inte ner dit, hon ville aldrig mera se havet. Hon 
hade emigrerat till Amerika som tonåring. I New York träffade hon 
sin blivande make, svensken Karl Magnus som jobbat på byggen och 
sedan startat ett litet åkeri. Då de gift sig och fått sitt första barn valde 
de att resa tillbaka till Sverige. De värsta avarterna av emigrantfartyg 
var visserligen borta vid tidpunkten för deras återresa men en resa 
över Atlanten tog ändå många dygn och kunde vara nog så stormig 
och ångestfylld. Överresan kom för alltid att prägla Idas inställning till 
havet, dit ville hon inte!    
                                            
För mig blev det annorlunda.

Jag ska snart fylla sjutton år och ska ha mitt första riktiga möte med 
havet. Har varit i London en vecka med några vänner och bokat hytt på 
färjan från Harwich tillbaka till Göteborg. Vår hytt är av billigaste sorten 
längst ner i fartyget. Vi delar den med en begravningsentreprenör 

I  STORM OCH ST ILTJE 
Karl Magnus Petersson

som, sitt yrke till trots, visar sig vara en gladlynt man. Efterhand börjar 
det blåsa upp. Vågorna byggs upp och då färjan dyker i vågdalarna 
uppstår en känsla av fritt fall när durken försvinner under fötterna. Det 
börjar glesas ut i sällskapsutrymmena och det enda som rör sig över 
diskotekets golv är omkullfallna barstolar som rasslande rullar fram och 
tillbaka. Att gå ner till hytten känns inte som ett alternativ, vännerna 
är där men sjösjuka och begravningsentreprenören har barrikaderat 
sig på toaletten. Därför sitter jag kvar i baren med benen låsta om den 
golvfasta barstolen och parerar min White Russian medan Nordsjön 
vräker sina vattenkaskader mot färjans fönster. Jag har kommit lindrigt 
undan, det inser jag, kanske har jag en fallenhet för att vistas på havet.

Havets motsatstillstånd är storm och stiltje. I stormen tvingas man 
vara närvarande i nuet, saker kan slita sig, man parerar, balanserar. Allt 
fokus riktas mot att lösa de problem som uppstår när båt eller fartyg 
kastas omkring i det rasande havet. Sådana kritiska tillfällen etsar sig 
fast i minnet, blir till bilder av ögonblick då man fullt ut varit levande 
i nuet.

Med stiltjen är det annorlunda. I bästa fall infinner sig en känsla av 
frid men det platta spegelblanka vattnet bär också på vemod och 
melankoli. Tiden, eller kanske avsaknaden av densamma blir påtaglig. 
I stiltjen har man bara sig själv att kämpa med, kämpa mot sina egna 
demoner. Även dimman bär på dessa stämningar, öppnar upp mot 
det existentiella. Ska vi möta ett fartyg därute, en ålderdomlig skorv 
med sliten rigg som lösgör sig ur det täta diset? Tyst, inte ett knarr 
som hörs. Gubben står i sin oljerock vid rorsman och stirrar tomt mot 
en kust han aldrig ska nå. Är tidens väggar tunnare i dimman, som 
japanska pappväggar där skuggor avtecknar sig från angränsande 
rum? I dimman seglar kanhända de som aldrig nådde fram. Havet 
bär på många stämningar, på myter och föreställningar som formats 
genom tiderna. 

Det är tidig höst och jag har antagits som värnpliktig kock på 
signalspaningsfartyget Orion efter rekryten på Bataljon Trolle i 
Karlskrona. Vi följer Sovjets förehavanden på andra sidan Östersjön, 
året är 1990 och vi bevittnar den förr så starkes svanesång. Ett år 
senare skulle Sovjetunionen falla samman. Det är en trivsam och 
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gemytlig stämning ombord. Maten förväntas vara förstklassig och 
vi serverar trerätters fredag, lördag och söndag. Befäl och manskap 
serveras samma mat liksom männen från FRA som ansvarar för 
själva signalspaningen. Om signalspaningen vet vi ingenting och ska 
heller inte göra, men på nätterna hörs märkliga kodade meddelanden 
monotont rabblas i etern. Jag står uppe på bryggan och vakthavande 
befäl föreslår mig att titta i mörkerkikaren. Natten är kolsvart utan 
vare sig stjärnor eller måne och det enda som lyser är vår gröna 
styrbordslanterna. Kikaren är monterad ute på bryggvingen och i dess 
grönskimrande ljus framträder ett gytter av sovjetiska krigsfartyg. Vi 
ligger på internationellt vatten så de kan inte köra bort oss. Även dagtid 
ser vi den sovjetiska flottan, rostig och skamfilad med ett myller av 
människor ombord. Fartygschefen berättar att de värnpliktiga är 
hämtade från avlägsna delar av det stora imperiet, allt för att få dem 
att känna sig osäkra och främmande och därmed vara fogliga. 

Människan har sedan urminnes tider nyttjat havet för såväl fredliga 
som krigiska syften. I en dimhöljd forntid karvade någon ur en stock, 
sjösatte den och gav sig iväg. På en annan plats band någon samman 
knippen av vasskärvar, sjösatte sin enkla flotte och gav sig iväg. Det 
vatten som tidigare varit ett hinder blev istället en möjlig färdväg. I 
närmare trehundra år dominerade vikingarna haven i norr men siktades 
även frekvent i Medelhavet och Svarta havet. Vikingarnas skepp var 
smidiga med starka klinkbyggda skrov. De bar på en känsla för form, 
skönhet och elegans i paritet med 1800-talet klipperskepp. Förmågan 
att skapa goda och sjödugliga skepp har varit nära sammanlänkad med 
länders militära, politiska och merkantila ställning genom historien. 
Under 1400- och 1500-talen var Portugal och Spanien framträdande 
sjöfararnationer. I upptäcktsresornas spår följde en många gånger 
brutal kolonisering av nyfunnet land på bekostnad av de människor 
som redan levde där. Senare kom Nederländerna och framförallt 
Storbritannien att dominera sjöfarten på världshaven med ytterligare 
koloniseringar i dess kölvatten. 1800-talet blev de spektakulära 
polarexpeditionernas århundrade och man tävlade i de då outforskade 
arktiska områdena om att först nå fram till nord- och sydpolen. Kampen 
om världsherravälde på haven har fortsatt, i krig och i fred.

Året efter värnplikten tar jag dykarcertifikat. Förste maskinisten 
på Orion hade berättat om sina dykäventyr och inspirerat mig att 
prova. Att dyka i Östersjön ger inga färgsprakande upplevelser, där 
är mörkt, grumligt och kallt. En stor fördel finns likväl: avsaknaden 
av skeppsmask. Denna trä-ätare kan inte leva och fortplanta sig om 
salthalten blir för låg vilket gör att trävrak kan bevaras mycket längre 
här än i saltare vatten. Östersjön är således ett av världens bästa 
marinhistoriska arkiv.

Sportdykningen utvecklades av en fransk marinofficer, Jacques-Yves 
Costeau, under 40-talet.  Med denna nya dykmetod blev världen 
under havsytan tillgänglig för en bredare allmänhet. Costeaus 
undervattensfilmer blev viktiga ögonöppnare för många människor 
och skapade förståelse för havens känsliga ekosystem. Han visade på 
miljöförstörelsens konsekvenser för havslevande djur och växter och 
på giftskandaler med rättsliga processer mot skrupelfria bolag. Costeau 
var en av de främsta pionjärerna inom den gryende miljörörelsen. 
Hans dokumentärer lyfte frågor om människans påverkan på naturen, 
årtionden innan en bredare diskussion kom igång.  

Nils Lagergren 
Ghost Liner
Skulptur, 2018

Privat ägo 
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Det är 1 april 2002 och vi ligger med skolsegelfartyget Astrid Finne vid 
Vinga fyr. På kvällen följer några i besättningen stigen som slingrar 
sig mellan berghällarna upp mot fyren och båken. Vi lägger oss ner 
på marken och blickar uppåt mot fyrens ljuskägla som sveper över 
himlavalvet. Äventyret väntar.     Det är första etappen på Astrid Finnes 
långsegling och Nordsjön möter med snöglopp och kuling. Frusna och 
genomvåta kommer avgående vakt ner och hänger sina sura kläder i 
närheten av gasolspisen med förhoppning att dessa ska hinna torka 
något inför nästa vakt. Sådana dagar är det en fördel att arbeta nere 
i byssan, den enda platsen på skutan där det är varmt och behagligt. 
Efter fyra dygns kall och blåsig segling kommer vi fram till Dover där 
vi vilar ut några dagar. Vädret blir bättre ju längre söderut vi kommer 
och efter att mött våren i Engelska kanalen möter vi försommaren 
på Biscaya. Historiens vingslag gör sig påminda i dessa vatten; 
evakueringen av Dunkerque, landstigningen vid Normandie, spanska 
armadans undergång och så vidare. Det turbulenta förflutna finns 
i sjökortens ortsnamn och gytter av vraksymboler men även rent 
fysiskt, där under oss på havets botten. Där finns fartyg som sjunkit 
med sådana mänger bomber och ammunition att det skulle räcka för 
att spränga bort hela städer vid kanalen. En brittisk sjöofficer berättade 
för mig att man tidigare gjort inspektioner på dessa vrak men att det 
nu bedöms som alltför riskabelt varför de nu får ligga orörda med 
förhoppningen att ingenting ska orsaka en detonation. Detta är en av 
de mindre trevliga aspekterna med skeppsvraken. Runt om i världen 
ligger fartyg vars laster utgör tickande miljöbomber, fartyg som gått 
under med tankarna fyllda med olja och gifter. Vraken bryts ner och 
förr eller senare börjar tankarna läcka med förödande inverkan på 
havsmiljön och de lokala ekosystemen. 

Efter dagar på Biscaya siktar vi Herkulestornet i La Coruña. Detta fyrtorn 
är byggt århundradet efter Kristi födelse och det äldsta i världen som 
ännu är i bruk. I nästan 1900 år har det lyst vägen för sjömän och fiskare 
i bukten. Väl framme i Vigo nära gränsen till Portugal mönstrar jag av 
medan Finne fortsätter vidare genom Gibraltar och in i Medelhavet. Min 
nästa etapp börjar på Sicilien. Luften man andas ut är stundtals svalare 
än den man andas in nere i byssan. Vi går genom Korintkanalen och 
vidare i grekiska övärlden. I dessa vatten går den historiska tråden än 
längre tillbaka. Här kan den tursamme finna amforor på havets botten 
ur vilka de gamla grekerna hällde sitt vin. På en översegling till Kreta 
upplever jag en av de kraftigaste stormar jag varit med om till sjöss. 
Vågorna bygger upp och vi revar seglen. Vattnet som sköljer över är 
ljummet och ger en behaglig svalka efter den heta dagen. Vågorna 
bygger högre och högre, blir till brottsjöar. Vi spänner upp vajrar längs 
skutans däck för att kroka våra selar i. Alla måste vara krokade, ingen 

kan hittas som går över bord i det vädret. Strax före midnatt gör jag 
soppa inför vaktbytet. Ett kraftigt brak hörs och vattnet forsar ner 
för lejdaren. Jag tänker på scener ur Titanic-filmen. Vatten överallt, 
brädgången är knäckt och elektroniken kortsluten. Några spolades 
med brottsjön överbord men räddades av sina krokade selar.  En av 
seglingsinstruktörerna berättar att hon räknat in deltagarna, alla är 
genomvåta och litet skärrade men lyckligen kvar ombord.  

 Efter översegling till Karibien har Astrid Finne fortsatt norrut. Vi ligger 
i S:t Johns på Newfoundland. Det är veckan efter midsommar men här 
blommar syrenerna för fullt. Finne ska bunkras med förnödenheter för 
att räcka hela vägen hem om isläget skulle göra det omöjligt att komma 
fram till Grönland. Efter en veckas segling upp längs Newfoundlands- 
kusten bär det av ut på öppet vatten med kurs på Nuuk. Detta är 
långseglingens mest spektakulära etapp och den ska pågå i två 
månader. Inför en Atlant-översegling kan man föreställa sig att havet 
skulle upplevas som större där ute än då man seglar mera kustnära. Så 
är naturligtvis inte fallet då horisonten förblir samma givna gräns som 
alltid, ett lagom avgränsat Nära och Nu.

Vakt går på och vakt går av, det är en behaglig lunk, tyst så när som 
på riggens knarranden. På håll ser vi isberg. Ibland följer en grupp 
nyfikna grindvalar med och på nätterna gästas vi av en fladdermus 
som flyttade ombord på Newfoundland. I mötet med isbergen och de 
arktiska vattnen runt Grönland blir den geologiska tiden mer påtaglig 
än den historiska. Människans påverkan på naturen har tidigare 
varit liten här. Paradoxalt nog är det just i dessa områden som den 
skenande globala uppvärmningen märks tydligast, där djur som levt 
i hundratusentals år hotas av de smältande isarna. Det är inte de glest 
boende inuiterna som orsakat detta men likväl får de betala ett högt 
pris för andras överkonsumtion och ohållbara system. Det är med 
blandade känslor jag seglar i dessa vatten, så storslaget, så vackert, ja 
sublimt i sin karghet, men vad av detta kommer finnas kvar i framtiden? 

Vi får veta att just detta år är isläget ovanligt ”gynnsamt” vilket gör 
det möjligt att gå genom Prins Christiansund på södra Grönland. Här 
har aldrig sjömätts så vi går sakta igenom med konstant utkik som 
letar efter grund. Sundet är omgivet av ”unga” spetsiga berg som 
leder tankarna till gotiska katedraler. Genom detta ”Sagan om ringen”-
landskap färdas vi mot Grönlands östra sida. Väl framme finner vi en 
dansk väderstation uppe på berget som man når via hängbroar och 
oändliga trappor. Vi bjuds på kaffe och får skriva i deras gästbok som 
påbörjats redan på 60-talet och ännu bara är halvskriven. På denna 
vindpinade utpost var man inte bortskämd med besökare. Väl ute 
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på öppet vatten fortsätter sedan seglatsen vidare mot Island och 
Reykjavik där vi lämnar över till sista etappens besättning. 

Erfarenheterna är många; kalla saltdränkta vakter på Nordsjön, varma 
kolsvarta kvällar i Medelhavet då vin och tapas dukats på däck i någon 
liten hamn. Ett ensligt fiskeläge på Newfoundland och en nedlagd 
gruvby på Grönland, allt sammanlänkat med ett och samma vatten och 
åtkomligt med vindens hjälp. Det känns hoppfullt trots allt, hoppfullt 
därför att havets och vindens möjligheter finns där och kommer 
att finnas även i framtiden. I vågorna finns energin, i strömmarna, i 
tidvattnet, i vinden.

Det är något trösterikt i insikten att så mycket av haven ännu är 
outforskade. Nere i djupen döljer sig oräkneliga växt- och djurarter, 
fantastiska skapelser som väl kan mäta sig med de illustrerade 
sjöodjuren på gamla kartor. Det finns djur som själva producerar ljus 
och som lyser och blinkar som tivolin där nere i mörkret. Även de 
historiska spåren i haven är till stor del outforskade. Under miljontals 
anonyma platser vilar fartyg som aldrig nådde hamn. Genom de 
senaste årtiondenas tekniska utveckling är det nu möjligt att söka 
efter dem.

Det är en solig dag öster om Öland. Mätfartyget Triad ligger ett litet 
stycke från den röda bojen och dykarna gör sig klara att gå i vattnet. 
Vi är lite spända den här gången. Sonarbilden visar ett större, delvis 
nedbrutet trävrak. Jag kan inte låta bli att säga det som de andra nog 
också tänker: är det Mars som ligger där nere, eller kanske Svärdet? 
Dykarna går ner och jag rör mig rastlöst mellan byssan och akterdäcket, 
det blir en lång och otålig väntan! Dykare vid ytan! RIB-båten kör mot 
bojen. Dykaren drar av sin mask och hans leende säger allt, det har 
hittat någonting utöver det vanliga. – Kanonerna sticker ut genom 
kanonportarna, den är så stor…. Det finns åtminstone två fartyg det 
kan vara frågan om, Mars, som sjönk under Nordiska Sjuårskriget 1564 
eller Svärdet som sjönk i samma slag som Kronan 1676, vi vet ännu 
inte vilket. Det visar sig sedan att det är Svärdet vi hittat. Samma 
sommar hittar en annan grupp dykare Mars. För mig är detta en 
pojkdröm som gått i uppfyllelse, något jag fantiserat om sedan jag 
var barn och läste om Anders Franzén och hans idoga letande efter 
Vasa med ett enkelt sänklod.

Vraken kan berätta om vår historia, om handelsvägarna och om 
krigen men även, och det är detta som berör känslomässigt, om de 
enskildas livsöden ombord. Ofta kan vi bara ana dem vagt, likt skuggor 
som sveper förbi, men ibland framträder de med större skärpa. Vid 

några tillfällen har jag haft förmånen att få samtala med människor 
som överlevt skeppsbrott. I samband med 70-årsdagen av Wilhelm 
Gustloffs förlisning träffar jag några överlevande vid en minneshögtid i 
Lübeck. En av dem, en man i dryga 80-årsåldern berättar för mig: – Jag 
brukar fira den 30 januari som min andra födelsedag, jag överlevde ju. 
Han var en av de drygt 900 personer som räddades från den sjunkande 
Wilhelm Gustloff en stormig och iskall januarinatt 1945. Omkring 9 000 
människor fanns ombord, mestadels kvinnor, barn och åldringar som 
flytt undan den annalkande frontlinjen i Ostpreussen.

Havet är förbundet med oss, i vår föreställningsvärld eller i vårt dagliga 
liv. Havet är ett hem för alla de arter som lever där, vi är välkomna att 
gästa dem. Havet är ett outforskat arkiv med sådant vi glömt eller 
valt att glömma, ekon av vår historia vilar där liksom alla de som 
aldrig nådde fram. Havet är en grav. Men också en födelseplats – 
livets. Vi har ett ansvar för havet, ett ansvar som endast kan utkrävas 
av människan. Människan, inte fiskarna eller fåglarna har orsakat 
problemen, obalansen. Vi måste finna lösningarna. Havet erbjuder 
lösningar, erbjuder kraft, i vind, i tidvatten, i vågor.

Min seglats fortsätter ännu en tid. Vart och hur länge vet jag inte. Jag 
sitter på akterdäck och följer kölvattnets strimma som upplöses bakom. 
En rödglödgad sol går ner i horisonten och dagen lider mot kväll. En fyr 
har tänts och sveper sin ljuskägla. Den sveper sin ljuskägla runt, runt, 
som ville den locka mig tillbaka in till land. Jag motstår lockelsen och 
fortsätter vidare ut.

Johan Thurfjell 
Dead Calm 
(Farah II ) 
Akvarell, 2008
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Längs med den småländska och öländska kusten har det genom 
tiderna varit en livlig båttrafik med allt det inneburit av skeppsvarv, 
båtbyggeri, lotsverksamhet och handel. Alla dessa platser och 
hamnar har varit knutpunkter i sig, noder som har förgrenat sig 
mellan varandra. Det ser mycket annorlunda ut idag, men platserna 
och minnena finns kvar. Sedan år 2000 finns den samverkande 
organisationen Sjöfararkusten Småland – Öland och genom dem finns 
bland annat en gemensam karta över hela kusten och information om 
de museum som går att besöka. 

Bergkvara Sjöfartsmuseum är en av dessa platser och vi har valt att 
förlänga Kalmar konstmuseums utställningsrum till Bergkvara. Där 
hänger under sommaren delar av Lotta Törnroths serie Jag väntar som 
ett fyrljus. I mötet mellan samtidskonst och kulturhistoria är detta en 
metod för att vidga cirkeln och skapa nya kontaktytor. Valet av plats 
samspelar även fint med Lotta Törnroths fotografier och de teman hon 
arbetar med. Från den övre våningen på sjöfartsmuseet går det att se 
Garpens fyr och kontakten med havet är nära. 

Bergkvara Sjöfartsmuseum ligger i ett hundraårigt hamnmagasin med 
vidsträckt havsutsikt. Till sjöfartsmuseet hör en intakt skeppssmedja 
på närbelägna Dalaskär. Den långsträckta kustsocknen Söderåkra var 
länge en av landets mest sjöfartsberoende socknar. Sedan början av 
1800-talet har skeppsvarv funnits i Bergkvara, Djursvik, Grämkulla 
och Skeppevik. Hela Smålandskusten hade betydelse för utförsel 
av skogens och hagens produkter och Bergkvara är ett exempel 
på en viktig knutpunkt. Samhället och dess bebyggelse växte och 
expanderade kring denna och andra näringar. Ett exempel på en viktig 
exportvara mellan 1850 – 1930 var så kallade pitprops, barkat virke 
av furu eller gran till gruvstolpar som användes i engelska kolgruvor. 
Returlasten kol ersatte veden som bränsle på den svenska sidan.

 

BERGK VARA SJÖFARTSMUSEUM
Havet – utvidgat utställningsrum

Lotta Törnroth
Jag väntar som 
ett fyrljus I 
Fotografi, 2013
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