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N
ågot av det mest känne-
tecknande för planeten 
jorden är att den till över-
vägande del är täckt av 
hav. Kontinenterna, skulle 
man kunna hävda, är i 

grunden inte mer än ett slags vilsna, havs-
omflutna öar. Även den största av dessa,  
Eurasien, skulle utan problem få plats sju 
gånger om i den omgivande världsoceanen.

För biologer och miljöforskare har ha-
vet sedan länge varit ett självklart och cen-
tralt studieobjekt. För historiker har de 
världsomspännande böljorna däremot 
förblivit en förbisedd domän. Ett flertal 
entusiastiska försök har gjorts att infoga 
haven i historieskrivningen, alltsedan Fer-
nand Braudel som bildade mönster med 
”Medelhavet och Medelhavsvärlden på Fi-
lip II:s tid” (1949). Men i praktiken handlar 
denna historiska litteratur sällan om ha-
vet som sådant. Braudels klassiker inleds 
till exempel med ett långt avsnitt om  
Medelhavsområdets berg, platåer och 
slätter snarare än om dess vatten! Histori-
kerna har varit ivriga att skärskåda havet 
som förbindelselänk, men de har haft be-
tydligt svårare att fånga havet som en 
plats i sin egen rätt, ett territorium med 
egen historia. Det har förblivit ett formlöst 
rum utan minnesmärken, ett slags tidlös 
vildmark. 

Så måste det inte vara. I boken The sea: 
A cultural history (Reaktion Books, 272 s) 
utmanar den brittiske antropologen John 
Mack den gängse synen på havet som för-
flutenhetens öde land. Perspektivet är 
jämförande, globalt och uttalat anti-euro-
centriskt. Europa, menar Mack, har på 
många sätt präglats av en havsfrånvänd 
kultur och är i detta allt annat än repre-
sentativ för mänskligheten i stort. Trots 
att Europas dramatiska historia är svår att 
föreställa sig utan sjöfart, långväga upp-
täcktsfärder och kolonisationsprojekt i 
fjärran länder, har torra land ändå varit 
den otvetydiga referenspunkten. 

Havet har betraktats som en fiende, nå-
got som måste ”trotsas”, och att vistas på 
det har inte ansetts normalt. Vi har lidit av 
ett slags havsångest som måhända går till-
baka på svåra meteorologiska och hydro-
logiska förhållanden, men som med tiden 
kommit att stärkas av grekisk-romersk 
och kristen mytologi. De gamla grekerna 
trodde sig ju veta att den beboeliga värl-
den omgavs av Okeanos, den otillgängliga, 
farligt flödande världsoceanen som tog 
vid bortom Herakles stoder och som slu-
kat Atlantis. Föreställningen överfördes 
sömlöst till medeltidens så kallade T-kar-
tor, enligt vilka Asien, Afrika och Europa 
– med Jerusalem i centrum – omgärdades 
av ett världshav vars ände ansågs omöjlig 
att nå. 

Mack pekar på europeiska sjöfarares 
historiskt dokumenterade skräck för att 
(även vid längre seglatser) förlora land ur 
sikte. Även långt efter att man börjat an-
vända kompass handlade europeisk navi-
gationskonst i första hand om att hålla koll 
på igenkännbara kuster och landmärken. 
Att bege sig rakt ut på de ändlösa vidderna 
var något som bara gudsfruktande irländ-
ska munkar och hedniska vikingar vågade 
sig på. Det var först i upptäcktsfärdernas 
tidevarv som den gängse europeiska före-
ställningen om världshavet började utma-
nas.

Även Japan har varit påfallande havs-
frånvänt, dess utpräglade öidentitet till 
trots. I andra delar av världen finner man 
dock inte alls samma havsfruktande kul-
turella grundreflex. I arabisk tradition an-
sågs det till exempel säkrare att uppehålla 
sig ute på öppna havet än att navigera 
längs kusten med dess förrädiska tidvat-
tenströmmar, korallrev och så vidare. De 
sjöfarande ägnade sig inte som i Europa åt 
ett maniskt iakttagande av fastlandets blå-
nande silhuett, utan navigerade i första 
hand genom iakttagelser och förnimmel-

ser av allt från strömmar och vindar till 
fåglar och havsormar. Känslan för havets 
nycker och variationer liksom för samspe-
let mellan människa, far-
tyg och vatten stod i cen-
trum. Monsunsystemet i 
Indiska Oceanen utnytt-
jades skickligt – och då 
inte bara av araberna. Re-
dan under första årtusen-
det e Kr. siktades indone-
siska pirater utanför Ma-
dagaskar och i början av 
1400-talet anlände kine-
serna till Östafrikas kust.

Betoningen på sinne-
nas och intuitionens roll i 
umgänget med havet blir 
än tydligare i fallet Ocea-
nien. Till skillnad från 
Europa, Afrika och Asien 
var det i dessa trakter 
självklart att betrakta ha-
vet som avgränsat av land 
snarare än tvärtom. Det 
var havet som höll ihop 
världen och alla visste att det var över ha-
vet förfäderna en gång anlänt för att ta 
öarna i besittning. Kustsjöfart var här ett 
föga relevant begrepp, men man utnyttja-
de skickligt det faktum att öar och rev in-
direkt kunde anas på långt håll genom 
subtila skiftningar i vågornas form, stor-
lek och riktning, molnens färg, sjöfåglar-
nas flygriktning, vattnets temperatur och 
smak och så vidare. För Oceaniens folk var 
havet en domän med en betydligt mer ut-
präglad struktur och karaktär än vad ett 
modernt sjökort eller en satellitkarta nå-
gonsin kan återge. Tack vare utnyttjandet 
av nedärvd kunskap om havet och en upp-
tränad sensibilitet i umgänget med det 
blev Stillahavsvärlden tidigt ett kulturellt 
integrerat och sammanlänkat territorium, 
från Nya Zeeland till Hawaii. 

I 
Oceanien fick maritima titlar och 
roller ofta stå modell för social or-
ganisation på torra land, och när 
nya byar anlades tog de inte sällan 
formen av båtar. I denna mening 
var många av Stilla havets samhäl-

len onekligen havsbaserade. En annan typ 
av havssamhällen har utgjorts av alla de 
fartyg som genom århundradena plöjt 
världsoceanens böljor. Utmärkande för 
dessa mobila, gungande livsvärldar var 
inte bara deras begränsade storlek och 
därmed trängseln i dem, utan även deras i 
princip enkönade och i regel starkt multi-
etniska sammansättning. Redan på 
1200-talet ser man i Arabvärlden hur sku-
torna befolkas av män med olika moders-
mål, hudfärg och härkomst, något som 
med tiden kom att känneteckna även eu-
ropeisk sjöfart. 

Pluralismen ökade dramatiskt efter att 
européerna rundat Godahoppsudden och 
Kap Horn, dels för att man i navigations-
ändamål sökte tillgång till lokalt kunnan-

de i Indiska oceanen och Stilla havet, dels 
för att man behövde ersätta sjömän som 
fallit offer för skörbjugg eller drunknat. 

Portugiserna förlorade 
ofta halva sin besättning 
på väg till Indien och 
Ostasien. Trots att Portu-
gal hade en historia full 
av antagonism mot islam 
kom många portugisiska 
fartyg på så sätt att få 
starkt muslimskt färgade 
besättningar. På engelska 
handelsfartyg var det un-
der 1600- och 1700-talen 
förbjudet att ha mer än 
en fjärdedel utlänningar i 
besättningen, men regeln 
tycks sällan ha efterlevts.

Ute på havet smälte 
kulturerna samman till 
en ny, svårdefinierbar en-
het. Multikulturell sam-
varo blev både möjlig och 
nödvändig för heteroge-
na grupper av människor 

som troligtvis aldrig skulle ha kunnat leva 
sida vid sida på torra land. På havet visade 
de sig förmögna att både samarbeta med 
och anpassa sig till varandra på förbluffan-
de sätt. Män utan någon som helst träning 
eller utbildning lärde sig snabbt att till-
sammans manövrera några av världens 
mest komplexa maskiner och att kommu-
nicera med varandra oavsett härkomst. 

I ”Moby Dick” (1851) drar Herman Mel-
ville parallellen till den holländsk-tysk-
franske 1700-talsrevolutionären Anachar-
sis Cloots tankar om mänsklighetens  
enande, något som på den tiden föreföll 
som en avlägsen dröm i landsammanhang 
men som i praktiken redan hade förverkli-
gats på havet. Det gällde särskilt manska-
pet. Befälhavarna levde mer för sig själva 
och hade till exempel inte lika bra språk-
kunskaper som sina underordnade. Men 
allt var beroende av den benhårda discip-
lin som dessa havets upplysta despoter 
hade att upprätthålla. När sjömännen 
lämnade sitt havsliv för att bosätta sig på 
torra land föll den gemensamma ordning-
en och kulturen sönder. Många sjömän 
hemföll till alkoholism och hade svårt att 
infoga sig i de landsamhällen där de för-
sökte slå rot. Anpassningsförmågan tyck-
tes som bortblåst. 

Kvinnor var i stort sett bannlysta från 
havets flytande samhällen, annat än som 
passagerare. De ansågs föra otur med sig. 
Som i Joseph Conrads berättelse ”The se-
cret sharer” (1910) sattes deras oönskade 
närvaro ofta i samband med olyckor. Kvin-
norna ”förorenade” skeppen. Det är först 
med den moderna tidens stora kryss-
ningsfartyg som kvinnor börjat accepteras 
som en naturlig del av besättningen. Men 
än i dag är det gott om sjömän i till exem-
pel Nordsjöns fiskeflottor som vägrar gå 
ombord om de får reda på att en kvinna 
vidrört relingen. 

Var slutar då havet som kulturell do-
män? Såväl stränder som hamnar har all-
tid utgjort ett slags svårdefinierbara 
gränszoner mellan hav och land som i kul-
turellt hänseende har varit både-och. På 
dagen fylls stranden av badgäster från 
fastlandets städer, men om natten anlän-
der smugglare och illegala flyktingar från 
motsatt håll. Stranden är en gräns som 
kan överskridas men som också kan bli en 
barriär. Hos oss i norra Europa har skilje-
linjen varit diffus, då jordbrukande bön-
der även varit fiskare. Men globalt sett har 
den ofta varit skarp och etniskt definieran-
de. Minoritetsfolk som bajau laut i Sydost-
asien eller vezo på Madagaskars kust, för 
vilka stranden eller själva havet tjänat 
som boplats och fisket utgjort huvud- 
näring, har traditionellt levt helt åtskilda 
från den jordbrukande majoriteten.

Att upprätthålla en dylik apartheid är 
numera knappast lätt. Stranden är en 
plats som lockar till möten med det främ-
mande, och havet har i kulturell mening 
numera översvämmat kontinenterna. I 
västvärlden är havet sedan länge allestä-
des närvarande i film, litteratur, konst och 
arkitektur. Vårt språk är fullt av havsrela-
terade uttryck och liknelser. Redan Platon 
talade om staten som ett skepp, och ännu 
”styrs” landet av sin regering. I tider av 
kris gäller det att ”sitta still i båten” och 
”rida ut stormen” – och i särskilt pressade 
situationer tvingas vi som Odysseus navi-
gera ”mellan Skylla och Karybdis”. Livet 
går på det hela taget ”i vågor”. Havet defi-
nierar helt enkelt vårt sätt att tänka kring 
livet på land.

K
lart står att vi européer 
från 1700-talet och framåt 
har blivit mindre havs-
frånvända. Romantiken 
som epok är omöjlig att fö-
reställa sig utan havet, och 

mängder av nya semesterorter har under 
de senaste 200 åren vuxit upp längs Euro-
pas tidigare öde kuster. Havsluft anses nu-
mera hälsosam och vi tvekar inte att resa 
jorden runt på jakt efter den perfekta 
stranden. Hus med havsutsikt säljs för 
dubbla priset och inget är så eftertrak-
tansvärt som en strandtomt. 

Men samtidigt har vi gradvis fjärmat oss 
från havet, menar Mack. Motorfartygens 
genombrott på 1800-talet artade sig till en 
destruktiv omvälvning. Dessa monster-
uppfinningar har alienerat oss från natu-
ren och onödiggjort vår känsla för havet. 
Alltsedan ”djävulsbåtarna” började plöja 
vågorna har upplevelsen av havet reduce-
rats till något i stil med att stå ute på en pir, 
omgiven av hav men utan att verkligen 
komma det inpå eller samverka med det.

Att fritidssegla är en protest mot denna 
trend, men inte ens på segelbåten fanti- 
serar vi längre om vad som finns bortom 
horisonten, utan låter GPS-mottagaren  
informera oss om vår objektiva position. 
De flesta av oss reser i själva verket ytterst 
sällan med båt, särskilt inte över öppet 
hav, utan tar flyget till stranden på andra 
sidan jorden. Havet reduceras till en utsikt 
och en badbalja – om vi nu inte föredrar 
swimmingpoolen på hotellet. 

Havet – från 
hem till utsikt 
och badbalja
HAVSFRÅNVÄNT  I Europa har havet setts som en 
fiende som måste trotsas och kusterna som något att hålla 
i sikte. Så inte i Stilla havets samhällen, där havet snarare 
hållit ihop världen. En ny bok ger sig ut på vida vatten.

Läs även ”Mytomspunnet hav mellan Öst 
och Väst” av Hans Ingvar Roth (21/10 2004).
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Per Högselius är docent i teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH. Han har bland 
annat skrivit boken ”Östersjövägar” 
(Atlantis, 2007).

Stormigt hav, ruskprick,  
målning av August Strindberg.


