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Havet tryter aldrig
KRÖNIKA �

I augusti åkte jag på sälsafari. Vetgiriga turister frågade marinbiologen om allt från
bristen på torsk till förekomsten av tång, medan vi närmade oss skären med
knubbsälar som var särskilt roliga för människor, eftersom de just börjat para sig.

Bara en gång blev guiden trött, nämligen när en badgäst med plåster på fötterna
frågade vad havstulpaner är till för. Sådana dumma frågor måste man vara människa
för att ställa.

Det hugger och drar. För mig och mina böcker är havet den enda självklara
inspirationskällan. Havet tryter aldrig. Uppväxten betyder förstås mycket. Seglingarna
med mina farbröder med räkhåven över axeln för strandhugg. Livet i spannen.
Krabbornas sidlunk. Vitlingfiske i solnedgången vid Vinga till Englandsbåtarnas
tutande. Det spännande innanmätet. Vad har de ätit? Inget annat element kan mäta
sig med vatten för den som är uppvuxen med det och i det.

Djupet under ytan. Jag lever på fantasin. Den är mitt yrke men också min drivkraft.
Men i den första fasen vill jag lära mig fakta. Och jag har tur. Min granne husbehovs-
fiskaren har lärt mig skilja havskräfthonor från hanar. Jag har en vän som doktorerat
på stensnultror och har huset fullt av akvarier. Han har till och med lärt mig att
uppskatta maneter. Jag känner draggmästaren på Kristinebergs Marina Forsknings-
station. Att få följa med honom på makrillfiske i hans vackra träbåt innebär kunskap
och kultur.

Ibland läser jag register som poesi: Långnosad sjöhäst och långfenad tonfisk.
Leopardfläckig smörbult och spetsstjärtat långebarn. Dessutom bor jag i ett gammalt
fiskarhus vid Gullmarn, Sveriges enda riktiga fjord med hög salthalt och en riktig tröskel
på fyrtio meters djup. Där simmar inte minst den ljuvliga gullmarsräkan. I Havets Hus
i Lysekil mediterar jag genom att hänga över räcket och studera knaggrockorna. Jag
vandrar i det fridlysta klippreservatet Stånge Huvud, där den röda graniten är som
grannast och där algerna skapat  spännande ränder ovanför vattenbrynet.

I den andra fasen hittar jag på. I båten i den klara höstluften betraktar jag
Västerhavets mörka glitter, men jag anar också ryggfenan på en skimrande marulk som
sveper förbi och nosar på dragglinan. Längst ner i djupet har en eremitkräfta bestämt
sig för att byta till en större bostad. En kammussla går i väg för kvällsvard. En
målmedveten sjöstjärna sprutar gift i en mussla. Åter vid datorn blir det ännu vildare.
För fantasin finns liksom för havet ingen begränsning.

Av Viveca Lärn, författare.
Aktuell med sin senaste bok
”Hummerfesten”.
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