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Förord 
 

 
 
 
 
Det har blivit dags att sätta punkt, underligt nog. Att avsluta ett skrivande som 
varit del av ens liv och vardag under lång tid är en utmaning (som hemkomna 
långfärdsseglare vet, och som man kan läsa mer om i andra änden av den här 
boken). De här åren har varit fantastiskt lustfyllda och utvecklande Det är tack 
vare en lång rad personer.  

Det första och mycket stora tacket går till besättningarna på s/y Wild Rose, 
s/y Bella, s/y Olivia och s/y Nada. Tack för att ni generöst låtit mig studera 
era berättelser och svarat på mina frågor. Era berättelser har gjort det här till 
ett sällsynt roligt avhandlingsarbete, från början till slut. Tack också till de 
besättningar som jag mött i hamnar och hemma, som delat med sig av sina 
tankar kring seglarliv och reseberättande. Ett särskilt tack till s/y Corona Aqs 
besättning för ert varma mottagande i Las Palmas och för att ni hjälpte mig att 
få kontakt med seglare i hamnen. Studiens fältarbetesresor finansierades med 
stipendier från Mats Rehnbergs minnesfond samt Lydia och Emil Kinanders 
stiftelse, för vilket jag är tacksam.  

Jag har haft turen att ha Simon Ekström och Lars Kaijser som handledare. 
Ert engagemang, era kloka råd och noggranna läsningar har inneburit en stor 
känsla av trygghet. Vid varje inlämning har jag vetat att texten och arbetet 
med hjälp av era synpunkter skulle att ta ett kliv framåt. Jag hoppas att ni 
sedan länge förstått hur oerhört tacksam och glad jag varit och är för all den 
tid och omsorg som ni lagt ned på mitt projekt, och vad er uppmuntran betytt. 

Tack till medlemmarna inom Centrum för Maritima Studier, liksom till Ste-
fan Lundblad och Mirja Arnshav vid Statens Maritima Museer, för ett givande 
maritimt sammanhang. Ett särskilt tack till Lisa Hellman för din glädjesprid-
ning, japanska fantomeninspelningar och lyckoamuletter! 

För elva år sedan föreslog Ulf Palmenfelt att jag skulle fundera på en fram-
tida doktorandtjänst. Utan den tilltron och ditt stöd hade den här boken över 
huvud taget inte funnits. Du introducerade mig för folkloristiken, handledde 
uppsatser och gav mig möjlighet att publicera artiklar. Jag är för alltid tacksam 
för det! Tack också för din opponering på halvtidsmanus. 

Under åren har delar av manus lästs och kommenterats av doktorander och 
seniora forskare vid de nationella doktorandinternaten och av deltagare vid 
högre seminariet i etnologi vid Stockholms universitet. Era råd och förslag har 
varit till stor hjälp. Tack till Oscar Pripp för hjälp med att tolka en seglings-
skildring i materialet och för givande båtturer. Tack till Mattias Frihammar 
som tidigt kommenterade på ett första kapitel. Stort tack till Carina Sjöholm 



 12

som opponerade på slutseminariet. Dina synpunkter klargjorde vad som be-
hövde göras på slutet och innebar flera välbehövda ändringar. På upploppet 
gav Lena Gerholms omsorgsfulla slutläsning och entusiasm välbehövd för-
tröstan inför de allra sista veckornas arbete. Även Barbro Blehr har läst och 
kommenterat ett kapitel. Tack Barbro för dina kommentarer, men framförallt 
tack för allt du gjort för min tillvaro som doktorand, som tidigare prefekt, som 
ansvarig för forskarutbildningen och med din värme och omtanke.  

Tack också till alla kollegorna på Stockholmsetnologen. Ni har tillsammans 
förgyllt mina dagar med kloka och roliga samtal vid seminarier, morgonfikor 
och lunchbord. Karin Högström, tack för att du fick mig att känna mig så väl-
kommen när jag började, och för att du under alla år tålmodigt och klokt svarat 
på frågor och gett råd samtidigt som du fått mig att skratta och dragit med oss 
alla ut på promenad. Det har betytt mycket och gjort de här åren väldigt triv-
samma! Med åren har vi kommit att bli en stor grupp etnologdoktorander. Det 
har varit ett sant nöje att få lära känna er, Britta Z Geschwind, Elin Nystrand 
von Unge, Andrea Dankić, Elin Lundquist, Maria Björklund, Elin Franzén och 
Ida Hughes Tidlund. Tack för allt stöd, alla skratt och delandet av den speci-
ella tillvaron som doktorand. Britta har ju dessutom varit ett trevligt och dis-
traherande sällskap i arbetsrummet under de senaste åren, vilket jag är väldigt 
glad för! Jag vill också tacka den administrativa personalen, bland andra Kris-
tina Löfstedt, Erik Östling och Sara Engström för all hjälp under åren. 

När jag 2003 började läsa etnologi i Visby gjorde Karin Hermansson och 
Sanna Händén-Svensson, studierna roligare. Utan våra samtal hade jag nog 
inte fastnat för det här ämnet. Emma Strömstedt, tack för din vänskap under 
alla år, från barndomen och in i vuxenlivet och föräldraskapet. 

De sista varma tacken går till min familj. Mina svärföräldrar Kerstin och 
Gösta, tack för er värme och omtanke och tack Kerstin för all hjälp med bar-
nen, särskilt under avhandlingsarbetets slutfas. Min alldeles fantastiska syster 
Kristina, tack för din nyfikenhet och klokhet (och dina ljuvliga kramar)! Pappa 
och mamma, tack för allt ert stöd under alla år, all er kärlek och uppmuntran 
och för hjälpen med barnen under de senaste åren.  

Moa och Axel, när jag började skriva den här boken fanns inte ni. Och nu 
är ni här, med era skratt och kramar. Att busa och gosa med er har varit det 
bästa sättet att koppla bort alla tankar på jobbet. Ni är så fina!  

Att under drygt tre år få två barn och skriva klart en avhandling är ju inte 
det enklaste. Men det går, om man har världens bästa sambo. Julius, min äls-
kade, tack för allt du gör varje dag för att göra mitt liv lättare, lyckligare och 
roligare! Tack för din kärlek och omtanke, ditt tålamod, din fantastiska humor, 
dina kloka kommentarer och alla våra samtal och stunder tillsammans. Nu 
börjar äntligen nästa del av vårt gemensamma liv! Det ser jag fram emot. 

 
Stockholm, en snöig dag i januari 2017 

 
Hanna Jansson 
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1. Inledning 
 

Följ med på ett äventyr! Vi kommer under de närmaste åren segla vind för våg 
över de sju haven. Rutten är inte helt bestämd, bara att vi geografiskt skall 
färdas ett varv runt jorden. Så vilken väg vi tar får tiden utvisa. Kanske genom 
Panama-kanalen eller en rundning av det fruktade Kap Horn. 
 
Vi lämnar Sverige under den sämsta tiden på året, 1:a december 2005. Detta 
har vi valt pga vårt sug efter att lämna landet fortast möjligt, samtidigt som det 
ger oss en chans att prova båt och utrustning i vintermiljö. Så de första två 
månaderna lär bli tuffa, med isande kyla och stormig vind över Nordsjön och 
Biscaya. (…) 
 
Tanken är att vi skall dokumentera stora delar av seglingen och de platser vi 
kommer att besöka. Vi hoppas också kunna inspirera andra till att våga ta tag i 
sina drömmar och förverkliga dem. Det är viktigt att drömma, och ibland 
kanske bara låta det stanna vid det. Men att våga ta steget från dröm till för-
verkligande behöver inte alltid vara så svårt. Ofta klarar man av mer än man 
tror. Bilder, filmklipp kommer vi att lägga ut här på sidan tillsammans med 
loggböcker, resebrev. Vi har även en gästbok för de som känner att de vill 
lämna ett avtryck här.  
 
Johan & Kristian 

 
Så presenteras en stundande långfärdssegling på en nystartad hemsida i sam-
band med avfärden från Sverige 2005. Under de 18 månader som följer pub-
licerar Johan och Kristian på s/y Wild Rose brev och fotografier där de skildrar 
sin resa. Vad varken besättningen eller deras läsare vet då är att berättelsen 
inte kommer att skildra en jordenruntsegling. På väg mot Kap Horn bestäm-
mer sig Johan och Kristian för att segla till Antarktis. Äventyrsberättelsen 
kommer därför att inkludera isberg och övergivna valfångststationer istället 
för Stilla havets paradisöar. Men dessa kapitel och etapper ligger vid avfärd 
ännu i framtiden. 

Långfärdsseglare seglar långt och länge. Under många månader och ofta år 
lever de ombord på små segelbåtar som är deras transportmedel och tillfälliga 
hem. Eftersom de seglar är de beroende av vindarna, och följer därför sedan 
sekler etablerade rutter längs kuster och över hav. Deras resor tar dem från 
europeiska hamnstäder till karibiska stränder, och tillvaron består av såväl hårt 
arbete som angenäma upplevelser. 
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Den här avhandlingen undersöker hur långfärdsseglare via bloggar och 
hemsidor berättar om sina pågående seglatser. Under sina resor publicerar be-
sättningarna regelbundet nya texter och fotografier. Seglarna må befinna sig 
långt bort, men med teknikens hjälp hålls läsarna uppdaterade och nära. Där-
hemma sitter anhöriga, vänner och för seglarna helt okända läsare vid sina 
skärmar och följer dem på färden. Besättningarna är väl medvetna om publi-
kens närvaro och anstränger sig för att förse dem med nya uppdateringar. Det 
är dock inte alltid så lätt, när de hela tiden förflyttar sig och ofta befinner sig i 
otillgängliga områden. Jakten på internetuppkoppling är därför ett återkom-
mande inslag i långfärdsseglartillvaron. Så är också tankar om framtiden; 
drömmar, förväntan, oro och planering. När seglarna skriver sig fram längs 
vägen får läsarna ta del av vad som redan skett och av vad besättningarna tror 
ska komma. Lika litet som läsarna vet seglarna vad som kommer att ske, hur 
det kommer att gå eller vad framtida uppdateringar kommer att innehålla. Vad 
det innebär för berättelserna, deras skribenter och läsare, undersöks i den här 
studien. 

Syfte och frågeställningar 

Sedan ensamseglaren Joshua Slocum publicerade sin bok Sailing Alone 
Around the World år 1900 har långfärdsseglare följt i hans spår och efter hem-
komsten publicerat böcker om sina resor. Bland författarna finns kända och 
mytomspunna seglare som Tristan Jones, som skildrade sina äventyr i bland 
annat An Incredible Voyage (1978). Här finns också fritidsseglare som tagit 
några års paus från arbetslivet för att förverkliga sina drömmar, och som efter 
hemkomsten gett ut böcker som Flykten från ekorrhjulet (Stålbrand 1987) el-
ler Ett annorlunda liv (Nylander 1997/1986). Titlarna avslöjar att det här är 
berättelser om resor som sägs utgöra spännande alternativ till livet på land, 
skrivna av seglare som framstår som driftiga äventyrare. 

De senaste två decennierna har dock förutsättningarna för seglarnas berät-
telser ändrats. Det berättande som tidigare huvudsakligen skedde efter åter-
vändandet sker nu samtidigt som resorna genomförs. Långfärdsseglarnas re-
seberättelser har detta gemensamt med annat berättande och kommunikation 
på internet, där människor på bloggar och i sociala medier som Facebook, In-
stagram och Youtube gestaltar sin tillvaro och sina intressen genom texter, 
fotografier och film. Vardagligheter och uppseendeväckande inslag i livet för-
medlas kontinuerligt till en publik som hålls uppdaterad om vad som sker, i 
takt med att det sker.  

I denna avhandling undersöks relationen mellan berättelser och erfaren-
heter, genom studier av långfärdsseglares berättande på sina bloggar och hem-
sidor på internet. Att reseskildringarna skrivs under pågående resor, gestaltar 
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pågående förlopp och publiceras på internet för en samtida publik medför spe-
cifika möjligheter och begränsningar för skildringarnas former och innehåll. 
Avhandlingens syfte är att analysera hur långfärdsseglare i berättelser på in-
ternet framställer pågående resor, samt att visa hur berättelser, berättande och 
erfarenheter står i ömsesidig relation till varandra. Särskilt undersöks hur be-
rättelserna till form och innehåll påverkas av att resorna både är berättelsernas 
handling och berättandets kontext. Hur skildrar seglarna sina pågående resor? 
Hur förändras berättelser och berättande under resornas olika faser? Och hur 
anpassar sig seglarna efter publikens intressen och känslor?  

Studien knyter genom sitt kunskapsmål och fält an till forskning om berät-
telser och till medie- och kommunikationsforskning. I det följande presenteras 
avhandlingens centrala begrepp och perspektiv. Dessa rör på olika sätt berät-
telser och berättande som praktik, samt relationen mellan berättelser och erfa-
renheter i allmänhet och resor i synnerhet. Därefter presenteras kort teorier 
kring plats och ritualer, vilka återkommer genom studien. I avhandlingens 
analytiska kapitel presenteras därtill begrepp och perspektiv från forskning om 
bland annat digital kommunikation, fotografi och fotoalbum, dagböcker och 
internetdagböcker, läsarorienterade skribenter, hypertexter, samt väntan och 
långtråkighet.  

Berättelser om pågående förlopp 

Vi drar nu vidare mot Frankrike, var vi hamnar vet vi inte men det går att läsa 
vid nästa uppdatering. 

Nada Land 8 augusti 2010 
 
När raderna ovan skrivs befinner sig s/y Nadas besättning i Belgien. Framför 
dem ligger resan som de ska genomföra och samtidigt berätta om. För att för-
stå hur seglarna i sina berättelser skildrar pågående resor och oavslutade för-
lopp utgår jag både från etablerade, relativt snäva, berättelsedefinitioner och 
från forskning som erbjuder mer inkluderande perspektiv på vad berättelser är 
och hur de kan användas. Avsikten med att kombinera perspektiv från berät-
telseforskning med en sinsemellan mycket olika förståelse är att åstadkomma 
en nyanserad analys som speglar den empiriska variationsrikedomen, och som 
tar hänsyn till de förändrade förutsättningarna för berättande som den teknolo-
giska utvecklingen medfört. 

En berättelse kan kortfattat definieras som en sammanhängande framställ-
ning som ger mening åt händelser genom att skildra dem i kronologisk ordning 
(Labov 1972:359ff, jfr Arvidsson 1998:25ff, Nylund Skog 2011a:38). Detta 
motsvarar min förståelse, om än med vissa nyanseringar. Jag betraktar seglar-
nas reseskildringar som berättelser vilka växer fram över tid genom att nya 
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inlägg och brev publiceras. När resorna är över har de samlade inläggen och 
breven resulterat i berättelser bestående av en lång rad enskilda men samman-
hängande delar. De enskilda delarna kvalificerar sig i vissa fall som berättelser 
enligt den traditionella berättelseforskningens kriterier, som redogörs för ne-
dan, medan andra inte gör det. Uppdateringarna kan bestå av långa framställ-
ningar av inträffade händelser eller upplevelser, av kortfattade rapporter om 
vad som skett sedan sist, liksom av fåordiga hälsningar och meddelanden. Re-
seberättelserna på internet kan därmed förstås som en sorts följetonger där 
redogörelser och beskrivande sekvenser varvas med tydligt avgränsade berät-
telser (jfr Arvidsson 1998:25; jfr Lejeune 2009:178f).  

De definitioner som dominerat berättelseforskningen sedan 1960-talet är 
till stor del influerade av strukturalistiska studier och särskilt av socioling-
visten William Labovs arbete. Enligt den etablerade förståelsen ska en berät-
telse per definition utspela sig i det förflutna och gestalta tydligt avgränsade, 
avslutade och sammanhängande förlopp. Framställningen ska ha en linjär ut-
veckling med tydlig början, mitt och slut, samt innehålla någon form av kom-
plikation med efterföljande upplösning (Labov & Waletzky 1967, Johnstone 
1990:19, jfr Marander-Eklund 2000:30ff). Dessa kriterier är också relevanta 
för delar av mitt material. I kapitel sju visar jag exempelvis på de starka reak-
tioner som uteblivna slut kan väcka hos både mig och andra läsare.  

På andra sätt utmanar seglarnas reseskildringar de etablerade definition-
erna. De skrivs under tiden som de skildrade förloppen pågår, av skribenter 
som saknar fullständig överblick och kontroll över sina berättelser. Deras 
handling sträcker sig in i framtiden och de får långt ifrån alltid tydliga slut. 
Jag har därför i analysen tagit hjälp av en rad studier och forskare som på olika 
sätt nyanserar, kompletterar eller utmanar berättelseforskningens snäva krite-
rier. En utgångspunkt för det senaste decenniets icke-normativa berättelse-
forskning är att Labovs modell avser en specifik berättelsegenre bland andra 
– vilket Labov också själv understrukit (1997). Därför är det problematiskt att 
den kommit att bli en måttstock för berättelser av alla slag, då framställningar 
som inte uppfyller kriterierna ofta marginaliserats i forskningen (Hyvärinen 
2012:12ff, jfr Georgakopoulou 2006, jfr Drakos 2013).  

Således behövs mer inkluderande begrepp och perspektiv för att tolka och 
förstå berättelser som av någon anledning inte motsvarar de ovan nämnda kri-
terierna. Från folkloristen Amy Shuman har jag hämtat ett begrepp som varit 
avgörande för min förståelse av seglarnas berättelser om pågående resor, och 
av relationen mellan berättelser och erfarenheter. I Storytelling Rights (1986) 
analyserar Shuman skolungdomars berättelser om pågående konflikter. När en 
elev berättar för en annan om ett bråk som den är inblandad i, förvärrar själva 
berättandet konflikten, drar in nya personer i den och leder till nya konfron-
tationer och hot om våld – och därmed också till nya berättelser. Berättandet 
och de sociala relationerna är beroende av varandra, och berättelserna skildrar 
konfliktförloppen samtidigt som de är en aktiv del av dessa. Shuman beskriver 
detta som immediate storytelling (1986:40f, 55), vilket för mina syften kan 
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översättas med samtidigt berättande. Samtidigt berättande gestaltar förlopp 
som ännu inte fått sin upplösning, som har både förflutna och framtida episo-
der och som antingen handlar om själva framförandesituationen eller på något 
sätt är direkt relaterade till framförandet. Resorna och berättelserna om dem 
hänger med detta perspektiv samman. Seglarna skildrar i sina berättelser det 
redan inträffade, men också den skrivande stunden och den föreställda fram-
tiden. Berättandet är en integrerad del av resans tillvaro och står i direkt rela-
tion till var seglarna för tillfället befinner sig. Berättelsernas innehåll och 
form, liksom berättandet som praktik, förändras därför över resornas olika fa-
ser (jfr Shuman 1986:42ff). Jag skiljer därmed det samtidiga berättandet från 
vad Shuman kallar för mediate storytelling (1986:54ff), som lämpligen kan 
översättas med retrospektivt berättande och som motsvarar den traditionella 
berättelsedefinitionen. Retrospektiva berättelser ingår i berättarens repertoar 
och skildrar förflutna och avslutade händelser, alternativt förlopp som saknar 
direkt anknytning till framförandesituationen.  

Jag har också funnit paralleller till min studie i sociolingvisten Alexandra 
Georgakopoulous forskning om ongoing narratives, eller pågående berättel-
ser. Dessa kännetecknas av en hög grad av aktualitet och rör både förflutna 
och framtida händelser som ligger nära i tid (2004, 2006, 2013, jfr Kåks 2007, 
jfr Sools 2012). Georgakopoulous informanter är goda vänner som berättar för 
varandra om vad som hänt sedan sist, men som också skissar upp planer för 
framtiden och målar upp tänkbara scenarion tillsammans. Hon menar att de 
pågående berättelserna uppfyller relevanta narrativa kriterier då de strukture-
rar händelseförlopp kronologiskt och innehåller komplikationer och utvärde-
ringar (2006:240), vilket också stämmer med mitt material. Det är som i seg-
larnas fall fråga om ett berättande som pågår kontinuerligt över lång tid och 
som sätter ord på framtiden genom planer, förväntan och förhoppningar. Shu-
mans och Georgakopoulous respektive begrepp har stora likheter, men kom-
pletterar varandra med viktiga analytiska poänger. Shuman understryker det 
nära sambandet mellan berättelsens innehåll och den aktuella framförande-
situationen, medan Georgakopoulou förstår berättelsen som ett över tid på-
gående projekt som formas av interaktionen deltagarna emellan (2006:254). 
Båda definitionerna överensstämmer med mitt material och min analys även 
om jag huvudsakligen omnämner berättelserna som samtidiga.  

Som visas i kapitel sju medför bland annat förlisningar och sjukdom att 
resor måste avbrytas. I samband med det avbryts också berättandet tvärt. I 
andra fall förhindrar trasiga datorer ytterligare uppdateringar. Reseskildringar 
som av någon anledning slutar innan resan är över tolkar jag som brutna be-
rättelser; vilket avser oavslutade, osammanhängande eller skadade berättelser 
(Hydén & Brockmeier 2008b:10). Tidigare studier på området har framförallt 
analyserat berättelser framförda av personer med någon sorts fysiska hinder, 
som afasi eller neurologiska skador (Hydén & Brockmeier 2008b, Hyvärinen 
m fl 2010a, Drakos 2013). I seglarnas fall rör det sig utöver sjukdomsfall 
också om praktiska, teknologiska eller känslomässiga hinder. Här finns därför, 
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kanske något oanade, paralleller till sociologen Molly Andrews studie av trau-
matiserade personers vittnesmål om förintelsen och om apartheidtiden i Syd-
afrika (2010). Att berätta om lidandet som någonting avslutat låter sig inte 
göras, menar Andrews, eftersom sviterna gör tortyrerfarenheten närvarande i 
nuet och till en konstant aspekt av det pågående livet (jfr Ochs & Capps 
2001:163, 197). Övriga olikheter mellan långfärdsseglare och tortyroffer till 
trots har även mina informanter svårt att med distans reflektera över resan som 
helhet när den ännu pågår, eller då de just återvänt hem.  

Genom att tolka reseskildringarna i relation till det aktuella berättandets 
specifika omständigheter, möjligheter och begränsningar kan seglarnas resor 
och berättande förstås som två relaterade och över tid föränderliga förlopp. 
För att detta ska vara möjligt behövs ytterligare begrepp som synliggör hur 
berättelser, deras framförande och framförandets omständigheter på en och 
samma gång är åtskilda och hänger samman, vilka presenteras i det följande. 

Berättelse, berättande och kontext 

För att förklara hur seglarna skriver om sina resor när de befinner sig på resa, 
eller med andra ord hur resan både utgör berättelsens innehåll och berättandets 
kontext, tar jag hjälp av folkloristen Katharine Youngs Taleworlds and 
Storyrealms. The Phenomenology of Narrative (1987). Youngs narrativa mo-
dell skiljer på muntliga berättelsers innehåll och deras framförande – det vill 
säga på berättelsen som text och berättandet som performans (Young 1987:ix, 
Palmenfelt 2006). Den gör det lättare att undersöka texten och dess framfö-
rande var och en för sig, och samtidigt tydliggöra hur de är relaterade till och 
påverkar varandra. 1  

En berättelse utspelar sig enligt Young i taleworld, vad jag kallar berättel-
sens värld. Det avser berättelsernas innehåll: miljöer, personer och händelser 
som de gestaltas i informanternas texter och bilder. Berättelsen framförs i 
storyrealm, som definieras som ett meningssammanhang där någon tagit på 
sig rollen som berättare. I avhandlingen benämner jag detta helt enkelt som 
berättande eller berättandets praktik, då jag undersöker informanternas indi-
viduella berättarröster och stilgrepp, deras uppdateringsfrekvens, narrativa 

                                                      
1 Själva modellen med alla dess beståndsdelar operationaliseras inte i analysen, men Youngs 
uppdelning är avgörande för min förståelse av berättelse och performans. Jag har tidigare till-
lämpat modellen i en studie om en berättares kroppsspråk, samt utgått från den för att förstå 
stickbloggares representationer av handarbetets praktiker och föremål (Jansson 2005, 2010c). 
Youngs modell inkluderar utöver de delar som diskuteras här den sociala samtalssituationen 
(Young 1987:14ff, 21, 45, 158). Samtalsaspekten av seglarnas berättande undersöks framförallt 
i kapitel sex. 
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ambitioner, val och bortval.2 Även berättandets praktiska och teknologiska 
aspekter inkluderas i analysen, såsom bärbara datorer, tillgången till internet-
uppkoppling, kameror, samt hemsidors och bloggars uppbyggnad.  

Avgörande för min studie är att miljöer som seglarna vistas i under sina 
resor både är platser i berättelser och platser för berättande. Youngs modell 
etablerar storyrealm som en metaforisk värld, men för seglarna är det också 
fråga om bokstavliga geografiska platser med vitt skilda förutsättningar för 
blogguppdatering. Som Dan Ben-Amos påpekar får texter och framföranden 
sin mening genom sina kulturella, sociala och situationella kontexter (1993). 
Jag undersöker hur berättelsernas innehåll och berättandet som praktik står i 
relation till sin kontext – de faktiska resorna. Enligt Young existerar inget 
egentligt samband mellan händelser och berättelserna om dem, och när för-
modat verkliga händelser gestaltas kan de endast förstås som en av berättel-
sens avlägsna kontexter, menar hon (1985:118, 1987:69ff, 206). Men i seglar-
nas fall är de skildrade resorna allt annat än avlägsna som kontexter för 
berättandet. Här finns istället en direkt relation mellan resornas progression, 
seglarnas berättandepraktiker och berättelsernas innehåll – en relation som ut-
forskas i avhandlingens följande kapitel.  

När jag analyserar berättandet som praktik tar jag både fasta på vad som 
sägs och hur det sägs, eftersom formen har betydelse för meningen (Bauman 
1986:3, Klein 1990:46ff, 2006, Briggs 1988, Nylund Skog 2002:17f). Med 
berättelsernas form menar jag deras stil och struktur, texternas längd, krono-
logiska uppbyggnad, tonläge och tempo, liksom informanternas individuella 
berättarstilar. Särskilt diskuterar jag i kapitel sex vad folkloristen och lingvist-
en Charles Briggs beskriver som performativ kompetens (1988), vilket avser 
förmågan att anpassa sitt framförande efter publikens kunskaper och intressen. 

Berättande på internet har många likheter med de muntliga framföranden 
som vanligen studeras i performansanalys. Berättare och publik interagerar 
med varandra även i mitt material; seglarna axlar ansvaret för framförandet 
inför sina läsare och läsarna kommer med respons via exempelvis bloggkom-
mentarer. Samtidigt finns självklart skillnader mellan digitala och muntliga 
framföranden. Som Anthony Bak Buccitelli påpekar i en artikel om digital 
performans (2012) behöver hänsyn tas till hur själva medierna och teknologin 
påverkar framförandet. Eftersom berättare och publik är åtskilda i rum och 
ofta även i tid sker publikens bekräftelse med andra medel än hummanden och 
leenden. På internet behöver seglarna använda andra medel än kroppsspråk 

                                                      
2 Svenska etnologer föreslår olika översättningar av Youngs begrepp. Susanne Nylund Skog 
kallar dem i sin avhandling för berättelsevärlden respektive historieramen (2002:18), medan 
Ulf Palmenfelt föreslår berättelsens värld respektive berättandets rike (2006). För mina syften 
blir ”historieramen” och ”berättandets rike” dock missvisande som översättning av storyrealm, 
eftersom det här handlar om berättandets kontextuella villkor och val snarare än om en situation 
där berättare och åhörare ansikte mot ansikte tillsammans skapar framförandets meningssam-
manhang. 
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och tonfall för att skapa engagerande berättelser och behålla sin publiks upp-
märksamhet. Detta diskuteras i kapitel sex.  

Förväntan och erfarenhet 

When you write the entry of the day, you don’t know what will happen in the 
next episode (…). But by writing today, you prepare yourself to be able to live 
tomorrow, and to piece together, in a predetermined framework of writing, the 
story of what you will have lived.  

Lejeune 2009:188, min kurs. 
 

Dagboksforskaren Philippe Lejeune liknar den klassiska dagboken vid ett såp-
operamanus med oförutsägbar utveckling, där författaren inte med säkerhet 
vet vad nästa avsnitt ska skildra (2009:182). På liknande sätt skildrar seglarna 
vad de är med om under ett ännu pågående händelseförlopp. De skriver sina 
dagboksliknande följetonger om vad de en dag kommer att ha erfarit genom 
en serie inlägg från ett ständigt skiftande nu (Lejeune 2009:178ff, 188ff).  

Avhandlingens titel, Drömmen om äventyret, är hämtad från underrubriken 
till en av de studerade bloggarna. Även om jag i de analytiska kapitlen åter-
kommande berör föreställningar om äventyr och äventyrsberättelser är det 
drömmarna om resorna och förväntan inför det kommande så som de uttrycks 
i berättelserna som utgör analysens primära fokus och som motiverat valet av 
titeln. Jag utgår från historikern Reinhardt Kosellecks begreppspar erfaren-
hetsrum och förväntanshorisont för att förstå hur seglarna hanterar dåtid, nutid 
och framtid i sina berättelser (2004/1979). Koselleck menar att det förutom 
den tid som vi mäter med klockor och almanackor finns subjektiva och kon-
textberoende upplevelser av tid, vilka kan förstås genom förhållandet mellan 
erfarenhet och förväntan. Erfarenheter definieras som händelser vilka införli-
vats i minnet och inkluderar i Kosellecks förståelse såväl egna som kollektiva 
minnen och kunskaper. Förväntan är i sin tur den aktualiserade framtiden, det 
ännu icke inträffade, och inkluderar förhoppningar, fruktan och rationella pro-
gnoser (Koselleck 2004:171f).  

Begreppen ger en förståelse av då, nu och sedan som integrerade med 
varandra, genom att erfarenhet och förväntan får det förflutna och framtiden 
att bli närvarande i nuet. Tillsammans synliggör de hur informanterna skriver 
sig fram i tid och rum, och hur det förflutna och framtiden skildras utifrån den 
i skrivande stunden aktuella positionen. Dessutom ges begreppen i denna stu-
die mer uttalat rumsliga konnotationer. ”Erfarenhetsrum” förstås här som för-
medlade förflutna upplevelser knutna till de platser som seglarna gestaltar 
längs den seglade rutten. ”Förväntanshorisont” används i sin tur för att tolka 
seglarnas återkommande framåtblickande och uttryckta föreställningar om 
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ännu ej upplevda platser. Om berättelser som begrepp reserveras för skild-
ringar av det förflutna knyts det också uteslutande till erfarenhetsrummet, kon-
staterar Helena Kåks i sin avhandling om ungdomars livshistorier (2007:210). 
Som såväl Kåks som min studie visar kan dock både erfarenhet och förväntan 
uttryckas inom ramen för en berättelse, och därigenom konstruera såväl det 
förflutna som framtiden.  

Genom att kombinera forskning om samtidigt berättande med Kosellecks 
begreppspar blir det möjligt att förstå hur seglarna skriver sina berättelser från 
ständigt nya positioner i tid och rum, liksom hur de både skildrar nyligen 
gjorda erfarenheter och sätter ord på föreställningar om det som ligger framför 
dem. Amy Shuman, Katharine Young och Reinhardt Koselleck är alla uttalat 
eller implicit inspirerade av fenomenologiska forskare som Alfred Schutz 
(1967) och Hans-Georg Gadamer (1976) och deras bruk av horisontbegreppet. 
Människor förstås därigenom av alla tre som situationerade i relation till om-
världen; till berättande respektive till tid och erfarenhet. Således förstås de 
uppfatta och tolka världen utifrån sin egen situation och synvinkel. Detta in-
nebär också, understryker samtliga, att denna uppfattning är begränsad då vi 
inte kan se vad som finns bortom horisonten (Shuman 1986:21f, 55, 156f, 
Young 1986:3ff, 16, Koselleck 2004: 173f, Tribe i Koselleck 2005, Pickering 
2004). För min studie medför kombinationen av dessa tre forskares begrepp 
att berättandet om pågående resor förstås som kontextberoende och föränder-
ligt. Såväl berättandet som resorna framträder på olika sätt beroende på seg-
larnas aktuella position i tid och rum; berättarna kan inte säkert veta vad som 
kommer att hända och berättelserna förändras därtill i takt med att förväntan 
ersätts av erfarenhet. 

Intertextuella kretslopp 

Seglarnas förväntningar på kommande etapper baseras ofta på tidigare rese-
närers skriftliga och muntliga berättelser, handböcker och reseguider, samt på 
skönlitteratur och populärkultur. Jag har ett intertextuellt perspektiv på rese-
berättelser och förstår informanternas texter som relaterade till och präglade 
av andra texter. I kapitel fyra visar jag hur informanternas individuella berät-
tarstilar framträder genom att de anknyter till helt olika genrer. Jag föreslår 
där en vidareutveckling av Charles Briggs och Richard Baumans intertextuella 
genreperspektiv (1992). Enligt dem kan en berättare antingen vara trogen en 
genreförlaga och imitera denna, alternativt distansera sig från den. Jag menar 
att en distansering från en genre samtidigt innebär att berättaren närmar sig 
andra genrer och tillämpar denna vidareutveckling i analysen av informanter-
nas sinsemellan mycket olika berättelser.  
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Även resorna är präglade av texter. Medie- och kommunikationsvetaren 
Amanda Lagerkvist beskriver i sin avhandling Amerikafantasier hur resebe-
rättelser ingår i ett kretslopp, där berättelser inspirerar till resor, vilka skildras 
i berättelser, som i sin tur inspirerar läsare att både resa och skriva (2005:58, 
Gregory 1999:116, jfr Sjöholm 2010). På liknande sätt fungerar fotografier 
från resor, vilket innebär att resenären under resan har en visuell förförståelse 
av de besökta platserna som också påverkar hur den egna resan avbildas (La-
gerkvist 2005:87, jfr Albers & James 1988, jfr Urry 1990).  

Synen på reseberättelser som ett både intertextuellt och praktiskt kretslopp 
innebär att jag förstår berättelser och erfarenheter som ömsesidigt relaterade 
till varandra. Erfarenheter gestaltas i berättelser, och berättelser kan verka pro-
aktivt och bidra till att forma kommande handlingar (Bauman 1986:51f, Shu-
man 1986:30ff, jfr Koselleck 2004:109ff). Förhållningssättet kan förstås som 
ett mellanting mellan två dominerande perspektiv. Labov och de forskare som 
inspirerats av honom menar att erfarenheter senare leder till berättelser (Labov 
1972:359f, Polanyi 1985:16f) medan andra tvärtom menar att det är berättelser 
som skapar erfarenheter genom att särskilja dem från den ström av upplevel-
ser som utgör våra liv (Bauman 1986:5f, 51f, Shuman 1986:20ff, 2005:31, 
Young 1987:198f, Nylund Skog 2002:14f). 

Relationen mellan resor och berättelser väcker frågor om synen på fram-
ställningarnas sanningshalt. Det är kännetecknande för reseberättelser att de 
anses skildra resor som verkligen har ägt rum och att skribent, berättarröst och 
protagonist antas vara en och samma person (Holland & Huggan 2000:9, Zil-
cosky 2008:7f, Borm 2004:17). Således kan de jämföras med personliga erfa-
renhetsberättelser där berättarna skildrar händelser som de uppger sig ha varit 
personligen involverade i (Stahl 1977:20). Studien grundar sig i ett försant-
hållande då jag förutsätter att seglarna faktiskt genomfört de skildrade resorna. 
Men berättelser är aldrig direkta avspeglingar av verkligheten – hur realistiska 
de än framstår (Young 1987:69, 73, 186ff). Av intervjuerna framkommer att 
seglarna medvetet fokuserat på vissa aspekter av sina resor och överdrivit, to-
nat ned eller uteslutit andra. Seglarnas texter analyseras i egenskap av berät-
telser, men används också som källor till information om hur långfärdsseg-
lingar går till och om möjligheterna att uppdatera sajterna under resorna. 
Särskilt har jag tagit fasta på metakommentarer som rör berättandet. När en 
informant på sin hemsida meddelar att han under en tid inte kunnat publicera 
nya brev för att en våg slagit in över sittbrunnen och förstört hans dator, utgår 
jag från att det stämmer och tolkar det som ett exempel på hur resan som be-
rättelsen handlar om bokstavligen förhindrat det fortsatta berättandet. 
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Plats- och meningsskapande 

I de analytiska kapitlen används flera begrepp för att förklara informanternas 
framställningar av plats. De förenas av att meningsskapande förstås som det 
centrala då människor förhåller sig till landskap, rum och plats. Platsteore-
tikernas ordval varierar, men generellt sett avser space anonyma och abstrakta 
rymder, medan place är resultatet av praktiska och kognitiva processer som 
gör det anonyma betydelsebärande (Tuan 1977, de Certeau 1984, Massey 
1994).3 Förståelsen av platsskapande utgör en analytisk grund för hela av-
handlingen, men blir särskilt relevant i kapitel tre där jag tolkar seglarnas 
framställning av havet som en serie meningsfulla rumsligheter. Jag använder 
mig också av platsrelaterade begrepp för att förstå hur olika platser längs seg-
larnas rutter framställs. Antropologen Tim Ingolds taskscape (1993) uppmärk-
sammar hur landskap konstrueras socialt genom att förknippas med specifika 
arbetsuppgifter och praktiker, medan vad etnologen Orvar Löfgren kallar 
vacationscapes (1999) tvärtom skapas ur föreställningar om turism och rekre-
ation. Begreppen används för att förklara framställningarna av hamnen i Las 
Palmas respektive Karibiens övärld.  

Ritualteori 

Från ritualteorin hämtas begreppet liminalitet, som jag framförallt använder 
för att tolka informanternas brev och inlägg från den första Atlantöverfarten. 
Antropologen Victor Turner beskriver liminaliteten som den rituella fas då en 
person losskopplats från sin tidigare status, men ännu inte uppnått sin nya roll. 
Liminaliteten är en tillåtande tid för gränsöverskridande, men kan också upp-
levas som tvetydig och obehaglig (1995/1969, van Gennep 1960/1909). Jag 
förstår Atlantöverfarten som en liminal period som både framställs som en 
statusfylld passagerit och som sysslolös och påfrestande. Under veckorna på 
havet förändras dessutom berättelsernas tonlägen och innehåll, vilket förklaras 
med hjälp av forskare som föreslår att berättelser som skapats under liminala 
perioder inte behöver följa etablerade narrativa mönster (Arvidsson 1995, 
Frank A W 2008:112). Detta diskuteras vidare i kapitel tre och sju.  

Analysen av resornas liminala perioder är även inspirerad av reselitteratur-
forskning där jämförelser ofta görs mellan berättelsers och övergångsritualers 
strukturer. Enligt mytologen Josef Campbell separeras exempelvis hjälten un-
der resan från sin hemmiljö och kliver in i en liminal värld med egna regler, 
för att sedan återvända hem (2004/1949:28, Blanton 2002:2, jfr Nagel 2012). 

                                                      
3 Michel de Certeaus terminologi är omvänd Yi-Fu Tuans och Doreen Masseys men distink-
tionen är densamma. Lieu (plats) beskrivs som materiella rumsligheter, medan espace (rymd) 
förstås som resultatet av människors handlingar (de Certeau 1984:117).  
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I avhandlingen är det just de liminala perioderna som står i centrum för ana-
lysen, medan tiden före och efter resorna endast berörs kortfattat och i den 
mån som informanterna själva skriver om den. 

Ritualteori används också i tolkningen av en faktisk offentlig ritual, då en 
besättning deltar i karnevalen på Trinidad och uppgår i den tillfälliga, lekfulla 
och gränsöverskridande gemenskap som anses känneteckna gatufester och lik-
nande ritualer (jfr Turner 1995:176, Blehr 1995, Klein 1995, jfr Andersson 
Cederholm 1999). 

Avhandlingens studerade fält och material har kopplingar till många forsk-
ningsområden – fler än vad som är möjligt att beröra i studien. Flera potenti-
ella ingångar har fått väljas bort. Dit hör diskussioner om båten som hem och 
de materiella aspekterna av seglingen. Jag redogör inte heller för reseberättan-
dets litteraturhistoriska utveckling (se exempelvis Blanton 2002). Av avgräns-
ningsskäl har jag också valt att inte analysera materialet utifrån genusperspek-
tiv. Vissa relevanta fält berörs kortfattat, som de postkoloniala perspektiv på 
reseberättelser vilka tillämpas i kapitel fyra och som under senare decennier 
varit vanliga inom reseskildringsforskningen (se Pratt 2008, Fussell 1980, 
Holland & Huggan 2000). Jag tar också hjälp av turismforskning – ett omfat-
tande forskningsområde – i kapitel fyra då jag diskuterar föreställningar om 
turister, vykort och turistiska landskap.  

I det följande presenteras några av studiens forskningssammanhang: inter-
netstudier om folklore och inom etnologi, tidigare forskning om långfärdsseg-
lare och etnologisk maritim forskning. 

Folklore på internet och etnologisk internetforskning 

Folkloristiken har en lång tradition av att studera olika sorters skriftliga texter 
och bilder (Klein 1993, 2006, Arvidsson 1995:168ff). Utöver nedtecknade 
muntliga uttryck, brev och museernas frågelistor har bland annat graffitti, vis-
böcker, minnesböcker och så kallad xeroxlore analyserats av folklorister (se 
t ex Dundes & Pagter 1975, Heggli 2002:44ff, Palmenfelt 2007a, 2007c, 
2007d, Nagel 2012). Det är först under det senaste decenniet som den enorma 
framväxten av folklore på internet kommit att studeras i någon större utsträck-
ning – trots att Alan Dundes redan 1980 diskuterade teknikens och datorernas 
betydelse för spridning och utveckling av folklore (1980:17, Palmenfelt 
2007a, 2007d, Blank 2009b:3ff). Enligt Russell Frank, som forskat om folk-
lore på internet, beror det relativt bristande intresset på att den tekniska ut-
vecklingen sammanföll med disciplinens ökande intresse för performans-
forskning. Internets avsaknad av fysiska möten, mimik och gester innebar 
enligt Frank att fältet utmanade aktuella paradigm om relevant folkloristiskt 
material (2009:99f). 
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2009 publicerades Folklore and the Internet, som säger sig vara den första 
omfattande antologin av sitt slag inom disciplinen (Blank 2009a). Den följdes 
några år senare upp av Folk Culture in the Digital Age (Blank 2012). Artik-
larna rör sig i gränslandet mellan tradition och förändring och fokus är välbe-
kanta folkloristiska former som humor, legender och erfarenhetsberättelser. I 
dessa studier, liksom i denna avhandling, är internet inte bara en källa utan 
också en del av studieobjektet (se t ex Bronner 2009, Frank, R 2009, jfr Miller 
2008). De medverkande forskarna tar fasta på hur internets tekniska förutsätt-
ningar utvecklar eller förändrar genrer, uttryck och framföranden, liksom hur 
tekniska eller mediala faktorer påverkar informanternas agerande (Blank 
2009b:5). Det kan röra sig om möjligheterna till kommunikation över stora 
avstånd, den snabbhet och enkelhet med vilken information sprids, eller hur 
text och bild hanteras. Antologiernas redaktör, Trevor J. Blank, har därtill stu-
derat humor och kändiskultur på internet och i massmedier, särskilt i relation 
till katastrofer och kända personers dödsfall (2013). Bland nordiska folkloris-
ter har särskilt Ulf Palmenfelt undersökt den så kallade nätloren, i form av 
digitala kedjebrev, folktro i diskussionsforum och konventioner för exempel-
vis chatt (2007a, 2007b, 2007d).  

Inom den svenska etnologin blir det allt vanligare med forskning i nätmil-
jöer. Etnologiska tidskrifter har ägnat temanummer åt nätforskning, som 
Ethnologia Scandinavica 2009 och Nätverket 2010, med särskild tonvikt på 
metodfrågor. De första avhandlingarna i etnologi huvudsakligen baserade på 
fältarbete i digitala medier har publicerats, som Anna Johanssons avhandling 
om unga kvinnors berättelser om självskada på ett diskussionsforum (2010) 
och Peder Stenbergs etnografiska skildring av onlinespelet World of Warcraft 
(2011). Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att även etnologer och folklo-
rister som inte specifikt undersöker internetfenomen i allt större utsträckning 
också behöver förhålla sig till internet som fält eftersom det undersökta san-
nolikt också har nätbaserade aspekter. Som exempel kan nämnas Erika Lun-
dells avhandling från 2014 där hon undersöker lajv, levande rollspel. Utöver 
intervjuer och deltagande observation i samband med ett lajv ingår också del-
tagarnas efterföljande diskussioner på ett nätforum i materialet. På liknande 
sätt som jag använder mig av intervjuer och fältarbete i fysiska miljöer för att 
förstå mitt digitala material, kan andra forskare alltså behöva göra det om-
vända.  

Forskning om långfärdsseglare 

Det finns ett antal tidigare studier om långfärdsseglare, varav de flesta är so-
ciologiska och undersöker varför människor väljer seglandet som permanent 
livsstil (Macbeth 1985, 2000, Jennings 1999, Lusby & Andersson 2008, 
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2010). Den australiensiske sociologen Jim Macbeths avhandling Ocean Cru-
ising. A Study of Affirmative Deviance från 1985 har varit tongivande för flera 
av de efterföljande studierna, men har i min uppfattning en problematisk och 
elitistisk syn på långfärdsseglare. Macbeth har under långa perioder seglat och 
levt bland sina informanter i Stilla havet och Indiska oceanen. Han definierar 
cruisers som seglare som varken har arbete eller bostad på land och som inte 
heller kan tänka sig att återvända till en bofast tillvaro. Den lämpligaste mot-
svarigheten i mitt material är uttrycket längeseglare, där resans varaktighet 
över tid poängteras framför seglad distans. Längeseglare är ofta pensionerade 
och ser seglarlivet som en mer eller mindre permanent livsstil, men har ofta 
fortfarande en fast punkt i hemlandet. Med Macbeths definition ogiltigförkla-
ras mina informanter som cruisers, då deras resor inte varar tillräckligt länge 
och de har kvar sina bostäder på land. Denna avhandling uppmärksammar de 
som Macbeth kallar korttidsseglare – de som ”bara” är ute omkring ett år och 
som skildrar tidsbegränsade resor vilka kontrasteras mot seglarnas vanliga 
vardag.  

Cruisers beskrivs återkommande som medlemmar av en frihetstörstande 
och familjeliknande subkultur där en kreativ livsstil förenas med motstånd mot 
livet på land, vilket associeras till materiellt överflöd och passivisering av in-
dividen (Macbeth 2000, Jennings 1999:110ff, Lusby & Anderson 2010:93). 
Bilden av seglarna som grupp påminner därmed om den romantiserade bilden 
av resenärer som oberoende och kritiskt tänkande (MacCannell 1999, Holland 
& Huggan 2000). Eftersom flera av seglingsforskarna uttalat identifierar sig 
själva som medlemmar av den studerande gruppen blir skildringen av per de-
finition fria och ifrågasättande cruisers idealiserande självporträtt. Macbeth 
medger exempelvis att den positiva bilden delvis beror på att han inte inter-
vjuat personer som valt att bryta med seglarlivet (1985:iii). Carolin Lusby och 
Stephan Anderson (2008, 2010) betonar i sina studier långfärdsseglares starka 
gemenskap, men går inte närmare in på de citat där informanter vittnar om 
bråk eller missnöje. Jag har i kontrast träffat på flera seglare som valt att av-
bryta sina resor på grund av konflikter ombord och tagit del av berättelser om 
resor som hastigt avslutas på grund av separationer, graviditet eller ohälsa. 
Dessa exempel diskuteras i kapitel sju. Som ett alternativ till att betrakta seg-
larna som en subkultur förstår jag dem som en social gemenskap baserad på 
kollektiva praktiker och läroprocesser, där medlemmarna delar ett intresse och 
upprättar en kollektiv repertoar av berättelser, verktyg och symboler (Wenger 
1998:45, 72ff). De kan därtill genom sitt skrivande och läsande av seglings-
relaterade berättelser förstås som en gemenskap där deltagarna förs samman 
av gemensamma referenser och praktiker kring texter och berättelser (Eichorn 
2001:566, Jansson 2010b, 2010c:24). 

De senaste åren har två avhandlingar om långfärdsseglare respektive lång-
färdsseglarbloggar publicerats. Studierna har stora empiriska och analytiska 
likheter med denna, men är publicerade på tyska respektive franska varför jag 
endast kunnat skapa mig en översiktlig bild av dem. Antropologen Martina 
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Kleinert har för sin avhandling (2013) fältarbetat bland tyska långfärds- och 
längeseglare runt Nya Zeeland. Kleinert förstår livsstilen som äventyrlig och 
turistisk och tillskriver modern kommunikationsteknik en viktig funktion i 
detta liv. Hennes tes är att seglarnas rörliga liv inte orsakar rotlöshet, utan 
istället skapar relationer och band tack vare sociala ”förtöjningsbojar”, delade 
erfarenheter och kommunikationsteknik. Seglarna kan tack vare dessa röra sig 
över stora geografiska avstånd och ändå ingå i tydliga sociala gemenskaper 
(Kleinert 2009, 2013, jfr Andersson Cederholm 1999:44f, jfr White & White 
2007). Patricia Aelbrecht är geograf och folklorist och analyserar i avhand-
lingen Le grand voyage (2013) franska långfärdsseglarbloggar. Studien un-
dersöker relationen mellan resor, reseberättelser och upplevelseekonomi. Be-
rättelserna förstås bidra till en lyckad turistisk upplevelse genom att gestalta 
personliga upplevelser på ett sätt som överensstämmer med kulturella kon-
ventioner. Aelbrecht ser liksom jag seglarnas resor som präglade av befintliga 
berättelser och konventioner, och som katalysatorer för andra att ge sig av.  

Maritim etnologi 

Denna studie sker vid Centrum för Maritima Studier. CEMAS startades 2010 
som ett samarbete mellan Statens Maritima Museer och Stockholms universi-
tet och involverar forskare i etnologi och historia. Utöver denna studie bedrivs 
eller avslutas i skrivande stund tre etnologiska forskningsprojekt. Simon Ek-
ström undersöker hummerfiske i Bohuslän och hummern som en mångtydig 
symbol för bland annat lyx, romantik och erotik (2016, 2017). Mattias Fri-
hammar studerar träbåtsentusiaster och båtklubbar (2016, 2017) och dokto-
randen Ida Hughes Tidlund undersöker havgränserna runt Åland och dessas 
föränderliga roll i människors vardag. Forskarna inom CEMAS presenterar 
sina studier i antologin Angöringar (Ekström & Müller 2017). 

Projekten fortsätter en lång tradition av etnologisk forskning i maritima 
miljöer och om maritima fenomen. Från studentuppsatser till avhandlingar har 
etnologer vid Stockholms universitet undersökt kustbygder och skärgårdsliv, 
båtbygge och fiske. Fältet är föränderligt och denna avhandling liksom de öv-
riga etnologiska CEMAS-projekten speglar den huvudsakliga utvecklingen på 
området, där forskning om fiskenäring och kustsamhällen med tiden ersatts av 
studier om fritid och upplevelseindustri (Müller & Ekström 2016:243f). Ti-
diga studier undersökte fiskares yrkesliv, fiskelägen, hamnar och kustbygder 
samt den förändring som följde med urbanisering och industrialisering (se t ex 
Hasslöf 1949, Granlund 1956, Löfgren 1977, Björklund, A 1984, Scotte 1981, 
Jungståhl 1988). En annan återkommande inriktning rör sjömäns yrkesutöv-
ning, livet ombord på båtarna och sjömansberättelser (Weibust 1969, Björk-
lund, A 1973, Papp 1977, Berg, K G 1984, Ramberg 1997, Nagel 2012). Med 
tiden har den maritima forskningen allt mer kommit att kretsa kring fritid och 
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upplevelseindustri och om kustsamhällen som sommarboende för stadsbor (se 
exempelvis Björklund, A 1979, Garnert 1994, Gustavsson 1981, 1986, Sjö-
holm 2002). Med tiden tycks dock intresset för den maritima forskningen ha 
avtagit, att döma av studentuppsatsämnen och avhandlingsprojekt. Det inne-
bär att de etnologiska CEMAS-projekten, liksom ett uppsatssamarbete med 
Sjöhistoriska museet för etnologistudenter under hösten 2016, medför att den 
maritima etnologin åter stärks och vidareutvecklas. 

Nu följer inledningskapitlets andra del, där jag beskriver avhandlingens 
material och metoder. Först introduceras materialet från internet, hur det till-
kommit och vilka övervägningar som jag gjort under arbetet. Därefter redogör 
jag för fältarbete i hamnar och intervjuer med seglare. Jag reflekterar över mitt 
eget utanförskap på fältet och presenterar en liknelse hämtad från handarbete 
som varit mig till hjälp i det analytiska arbetet. Slutligen diskuteras de etiska 
utmaningar som internetstudier medför, innan studiens informanter presente-
ras för läsaren. 

Metod och material 

Till grund för analysen ligger framförallt fyra besättningars skriftliga berättel-
ser, publicerade på hemsidor och bloggar. Detta material omfattar omkring 
750 sidor resebrev eller blogginlägg inklusive fotografier, ett tusental ytterli-
gare bilder, samt bland annat en loggbok, ett Twitter-flöde, seglarnas presen-
tationer av sig själva, av sina båtar och rutter och deras läsares gästboksinlägg 
eller kommentarer.  

De fyra berättelserna är publicerade på bloggarna Sailing Olivia, Nada 
Land och SY-Bella, samt på hemsidan Escape to Danger.4 Sailing Olivia och 
Nada Land skildrar två seglatser till Karibien, SY-Bella en barnfamiljs resa till 
Mellanamerika, och på Escape to Danger skildras en seglats till Antarktis. 
Besättningarna presenteras närmare i slutet av inledningskapitlet. Utöver 
materialet från huvudinformanternas sajter förkommer citat och observationer 
från andra seglarsajter. De exemplifierar företeelser som inte återfinns i hu-
vudmaterialet men som kan förstås som representativa för fenomenet i stort, 
eller som jag av någon anledning reagerat på – de har stuckit ut från mängden 
eller väckt nya frågor och insikter. Nätmaterialet kompletteras också med en 
loggbok skriven av min far under en kortare seglats i Stockholms skärgård på 
1970-talet, som diskuteras i kapitel tre. 

Att fältarbeta på internet har stora likheter med etnologiskt fältarbete i all-
mänhet. Undersökningarna sker även här i de sociala miljöer där det som fors-
karen intresserar sig för äger rum (jfr Kaijser 2011:37), med syftet att förstå 

                                                      
4 Eftersom jag i avhandlingen diskuterar både bloggar och hemsidor kallar jag dem samman-
fattande för ”sajter”. 
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och beskriva kulturella fenomen (Kozinets 2011:89). Samtidigt behöver den 
så kallade nätetnografin ta hänsyn till och synliggöra aspekter som är specifika 
för nätmiljöer eller internetfenomen. Under det första året sökte jag upp 
svenskspråkiga bloggar och hemsidor om långfärdsseglingar och skapade mig 
en överblick över fältet. Fältarbetet inleddes med en första sökning på ”seg-
ling” och ”blogg”, vilket ledde till en sedan dess nedlagd rankingtjänst som 
listade de mest besökta svenskspråkiga bloggarna inom olika områden. De två 
bloggar som då toppade seglingsblogglistan, Mary af Röfvarhamn och Nemo 
of Sweden, följde jag sedan under flera år, under det första halvåret regelbun-
det, sedan allt mer sporadiskt.5 I avhandlingens analytiska kapitel refereras 
ibland till observationer gjorda på dessa två bloggar, men de har inte studerats 
närmare. 

Denna första sökning ledde även till en hemsida som uppgav sig ha Sveri-
ges ”största samling av länkar med närmare 200 långfärdsseglande svenska 
båtar.”6 I praktiken ledde ungefär hälften av länkarna till då ännu åtkomliga 
hemsidor och bloggar om långfärdssegling. Länklistan blev min väg in i fältet 
och det var huvudsakligen via den som de studerade sajterna hittades. Under 
de första månaderna orienterade jag mig bland och systematiserade länkar till 
sajterna om seglatser i stora delar av världen. Eftersom vissa av sajterna var 
aktiva och beskrev pågående resor medan andra var inaktiva sedan flera år 
krävde läsningen olika metodologiska tillvägagångssätt och resulterade i olika 
sorters kunskaper.  

Ett tiotal av bloggarna skildrade resor som hade inletts bara några månader 
tidigare, under sommaren 2010. De blev avgörande för min förståelse av seg-
larnas berättelser som samtidiga och pågående. Jag läste de redan publicerade 
inläggen och följde sedan bloggarna i takt med att nya inlägg skrevs och re-
sorna fortskred. Sailing Olivia och Nada Land fanns bland dessa, tillsammans 
med andra bloggar om seglatser till Karibien, genom Nordvästpassagen, till 
Medelhavet via Europas kanaler eller nyss inledda jordenruntseglingar. Mer 
eller mindre regelbundet gick jag in på bloggarna för att se om någonting nytt 
publicerats. Denna del av fältarbetet har stora likheter med observation som 
metod, då jag tog del av texter och sajter stadda i ständig förändring. Nytt 
material tillkom, sidorna ändrade utseende och besättningarna hade seglat vi-
dare till nya platser mellan besöken. Läsningen gjorde mig tidigt medveten 
om att dessa berättelser fungerade som en sorts följetonger. Liksom övriga 
följare var jag tvungen att vänta i dagar och veckor på nya inlägg, oroades när 

                                                      
5 På Mary af Röfvarhamn skildras en barnfamiljs jordenruntsegling 2010-2014. Bloggen har 
fått flera priser för bland annat Sveriges bästa reseblogg och familjen medverkade i Sveriges 
Televisions Familjer på äventyr som sändes vintern 2015. På Nemo of Sweden bloggade två 
vänner under tre år om sin resa till Antarktis. Bloggen lades ner i samband med att besättningen 
splittrades. Båtens kapten fortsatte att skriva på en Facebooksida, innan båten efter ytterligare 
något år såldes. 
6 Kitalitas länklista till långseglande båtar. Se förteckning över internetkällor. 
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uppdateringar dröjde och överraskades när resorna eller berättandet tog ovän-
tade vändningar. De stora likheterna mellan de olika berättelserna framträdde 
också, då besättningarna under hösten alla beskrev samma hamnar omkring 
samma tid. När jag under de följande åren analyserade de vid det laget avslu-
tade berättelserna präglades tolkningen av medvetenheten om att de en gång 
varit aktiva. För att kunna läsa de inlägg jag nu höll i min hand hade det ibland 
krävts flera veckors väntan – en väntan som jag själv erfarit. 

Samtidigt som jag följde de aktiva bloggarna började jag att läsa seglings-
skildringar om redan avslutade resor, på inaktiva sajter. Jag kunde skapa mig 
en överblick av reseberättelserna från början till slut och behövde inte vara 
uppmärksam på förändringar eller nytillkomna publiceringar på sajterna. 
Bland dessa inaktiva sajter fanns Escape to Danger och SY-Bella. Läsningen 
var inte beroende av följetongens progression och jag upplevde därför heller 
ingen oro för skribenterna, då det var uppenbart att de kommit hem från sina 
resor. Det innebär att läsningen av Escape to Danger, där stort fokus läggs på 
väntande risker, hade upplevts helt annorlunda om jag hade följt hemsidan 
under tiden som resan pågick. 

Jag använder mina erfarenheter och reaktioner som läsare i analysen för att 
visa hur seglingsberättelserna kan engagera och beröra, och för att bättre förstå 
andra läsares respons. Det innebär att jag har tagit fasta på mina personliga 
och spontana reaktioner som läsare och sedan distanserat mig från dem, om-
vandlat dem till forskningsfrågor och strävat efter att nyansera intrycken. Ex-
empelvis är utgångspunkten för kapitel sju den förvåning och frustration som 
jag initialt kände när besättningarna kom hem och de slut som jag föreställt 
mig tycktes utebli. Kapitlet undersöker hur seglingsberättelserna slutar eller 
inte slutar, varför det ser ut så, och nyanserar och motsäger därtill mitt första 
intryck av uteblivna slut.  

Under de första åren förde jag fältdagbok där observationer och citat från 
besökta sajter samlades tillsammande med mina reflektioner och funderingar. 
Redan under de första veckorna gjordes flera av de iakttagelser om exempelvis 
seglingsrutternas betydelser som kommit att ligga till grund för avhandlingens 
analys, begreppsapparat och disposition. Detta är en av nätetnografins stora 
fördelar, då forskaren från första dagen kan börja bekanta sig med potentiellt 
material, göra observationer och insikter. Parallellt förde jag initialt läs-
dagböcker över ett drygt tiotal seglingsberättelser. Detta arbetssätt fungerade 
inte särskilt väl då läsanteckningarna mest blev upprepningar av det som stod 
i texterna. Däremot bidrog läsningen och skrivandet till att göra mig mer be-
kant med ämnet och utgjorde grunden till det senare analysarbetet. 

Det nätbaserade fältarbetet avtog under studiens andra år, då jag påbörjade 
analysen av huvudinformanternas berättelser. Under åren som följde besökte 
jag sporadiskt tidigare följda eller intervjuade seglares bloggar för att se var 
de befann sig och om någonting särskilt tillkommit. Jag tog också del av ny-
heter på Facebookgruppen Svenska långfärdsseglare. Inga nya sajter söktes 
aktivt upp. Fältet är statt i ständig förändring, vilket innebär att materialet hade 
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sett annorlunda ut om studien inletts bara några år senare. Generellt tycks seg-
larnas kommunikation i allt större grad ha förflyttats från bloggar till sociala 
medier som Facebook och Instagram. Tyngdpunkten verkar också ha förskju-
tits mot visuella medier som fotografi och film.  

Urval och bortval 

Den ovan nämnda länksamlingen gav omedelbart tillgång till långt mer 
material än vad som rimligen kunde studeras kvalitativt. Ändå var det lock-
ande att försöka skapa mig en total överblick över fältet – alla sajterna fanns 
ju där. Under det första året hade jag mycket svårt att avgöra vilka sajter, om 
vilken sorts resor, som skulle ingå i materialet. Sajterna rymde pågående, av-
slutade eller avbrutna berättelser, om kortare och längre seglatser i stora delar 
av världen. Beroende på vilka som valdes skulle avhandlingens inriktning och 
frågor påverkas. Till slut valde jag att fokusera på berättelser om seglatser över 
Atlanten och tillbaka – varianter på det som kallas för Lilla varvet. Av det 
trettiotal sajter som skildrade sådana seglatser valdes en dryg handfull ut som 
potentiellt material. De var alla bland de första sajterna som jag stötte på och 
som jag ständigt återkom till i tankarna. En viktig insikt från de första måna-
dernas fältarbete är vilka starka intryck de först besökta sajterna gjorde och 
hur svårt det var att överge material som påträffades under vad som var tänkt 
att bara vara en första rekognosering.  

De fyra sajterna och de skildrade resorna har flera gemensamma nämnare 
som låg till grund för valet av dem, som också medförde att andra sajter valdes 
bort. Först och främst är de skrivna av aktiva berättare som publicerade många 
och/eller längre brev och inlägg, till skillnad från seglarsajter med sporadiska 
uppdateringar och knapphändiga inlägg. Jag valde också att studera berättelser 
skrivna av personer i arbetsför ålder. För dem var resan ett avbrott från livet i 
land och deras resor hade ett föreställt eller planerat slut. Det här gör tillsam-
mans att de studerade berättelsernas tempo är högt och att de får en tydlig 
riktning framåt i rummet och tiden. Det bidrar också till att framställa seglat-
sen som ett liminalt tillstånd. En analys av pensionerade längeseglares skild-
ringar hade således gett andra resultat och hade sannolikt snarare väckt frågor 
om hur resan som permanent livsstil skildras.  

De fyra besättningarna seglade i Atlanten och deras resor varade mellan 
tolv och arton månader. Jag valde bort berättelser om jordenruntseglatser för 
att begränsa materialmängden, eftersom texterna växer med några hundra si-
dor för varje år som resorna varar. Berättelserna om Atlantseglatserna var 
dessutom tillräckligt innehållsrika för att besvara studiens frågor. Materialur-
valet har också präglats av kriterier liknande de som Macbeth etablerade 
(1985) och som jag kritiserade ovan. En seglande bekant definierade i arbetets 
början långfärdsseglare som seglare som korsar minst ett världshav och är ute 
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under längre tid än en vanlig semester. Det fick mig att välja bort reseberät-
telser från svensk skärgård och om enstaka veckors segling i Medelhavet.  

De valda berättelserna har stora innehållsmässiga likheter, men erbjuder 
också bredd eftersom de skildrar resor till delvis olika mål. De skrivs av fyra 
besättningar som i vissa avseenden ser mycket olika ut och som har tydliga 
individuella berättarröster. Två par seglar i Karibien, två unga män överger 
planerna på en jordenruntsegling för att segla till Antarktis och ett gift par med 
tre barn i förskoleåldern seglar till Mellanamerika. Valet av barnfamiljen un-
derlättades av att barnen inte var med under de bägge Atlantöverfarterna, utan 
flög över havet med sin mor. När jag talade om projektet och nämnde att vissa 
besättningar har små barn med sig var det många som reagerade mycket ne-
gativt på detta.  

En faktor i urvalsprocessen som är svårare att sätta ord på är hur jag som 
fältarbetare påverkas av sajters utseende. Hemsidors formgivning och färg-
sättning kan få dem att framstå som mer eller mindre seriösa i betraktarens 
ögon, konstaterar Sverker Hyltén-Cavallius (2010). Med tiden insåg jag att jag 
direkt avfärdat vissa sajter på grund av deras utseende. Det rörde sig om form-
givning som gjorde texten svårläst, med bokstäver i lysande gult mot en skarpt 
blå bakgrund, eller stora massor text som löpte över hela skärmen. Men det 
var också fråga om formgivning som fick mig att reagera negativt utifrån egna 
smakpreferenser. De bortvalda sajterna hade en layout och ett utseende som 
påminde om 1990-talets hemsidor, vilket fick dem att framstå som utdaterade. 
Det vanligt förekommande typsnittet Comic Sans gav ett i mina ögon oseriöst 
intryck.7 Jag utgick fördomsfullt från att upphovsmännen var mindre dator-
vana och hade utformat sina hemsidor med avsikten att de skulle ge ett infor-
mellt eller lustigt intryck, snarare än att vara lättöverskådliga eller lockande 
för läsare. När jag i undervisning visat skärmdumpar från de här sajterna för 
etnologistudenter har de på några sekunder gjort liknande bedömningar och 
kritiskt kommenterat bakgrunder och typsnitt. De har utgått från att inneha-
varna är äldre och mindre datorvana. Men de har även reagerat negativt på 
några av de bloggar som ingår i mitt material, och fem år efter att de bloggarna 
startades avfärdat dem som utdaterade. Som jag påpekat i tidigare arbete 
(Jansson 2010a:30) finns en risk att internetforskning fokuserar på en upplevd 
elit, med populära och ofta länkade sajter. Jag kan i efterhand konstatera att 
det därtill finns en risk att fältarbetare på internet bortser från potentiellt rele-
vant material endast på grund av dess formgivning. 

                                                      
7 Comic Sans är ett handstilsliknande typsnitt som påminner om pratbubblornas text i serieal-
bum. Typsnittet har sin popularitet till trots fått mycket kritik och blivit föremål för skämt och 
parodier. Kritikerna beskriver typsnittet som barnsligt och menar att det sänder fel signaler när 
det används för texter med ett seriöst innehåll. Se exempelvis artikeln ”Why do everyone hate 
Comic Sans so Much?” (Milmo 2010). Flera av de aktuella sajterna som i skrivande stund ännu 
är aktiva har sedan dess fått en ny, mer avskalad grafisk profil. 
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Insamling och bearbetning av nätmaterial 

I analysen av det skriftliga materialet har jag sökt efter återkommande teman 
som rör hur resans progression och vissa platser och hamnar framställs, tagit 
fasta på likheter och gemensamma mönster, men även letat efter skillnader 
och individuella särdrag i informanternas berättande. Jag har också använt mig 
av kvantitativa metoder och undersökt hur ofta besättningarna uppdaterar sina 
sajter, hur lång tid som passerar mellan uppdateringar och hur långa tidspe-
rioder som skildras i ett brev eller inlägg. 

Analysen av materialet har huvudsakligen skett genom läsning av utskrifter 
av informanternas brev och inlägg, där också förminskade versioner av blogg-
inläggens fotografier funnits med. Jag har även läst berättelserna i sina ur-
sprungliga digitala kontexter för att kunna bläddra i bildspel, förstora fotogra-
fier och spela upp ljud- och rörliga bildfiler. Tack vare utskrifterna finns 
materialet bevarat även när sajterna försvinner från internet, vilket i skrivande 
stund skett i ett fall. De förenklade också analysen och gjorde det möjligt för 
mig att bläddra, markera och skriva kommentarer. Målet med insamlingen av 
materialet var att föra över sajternas texter och bilder till hanterbara utskrifter, 
utan att de förlorade alltför mycket av sitt ursprungliga utseende. Arbetspro-
cessen kan liknas vid transkribering av tal där forskaren måste bestämma sig 
för vilka aspekter av materialet som är meningsbärande och som ska inklude-
ras i en avskrift. Liksom vid transkribering innebär likväl överföringen att 
materialet ofrånkomligen förändras (Klein 1990). Överföringen av empirin 
från digitalt till analogt har därför varit en del av analysprocessen, då den 
gjorde mig bekant med de olika sajternas uppbyggnad och kännetecknande 
egenskaper. Som exempel avslutas varje inlägg på SY-Bella med en automa-
tiserad rad: ”Upplagd av Besättningen på Sy-Bella kl. torsdag, juni 05, 2008 
1 kommentarer”. När jag kopierade inläggen för utskrift betraktade jag det här 
som överflödig information och raderade raderna. Senare insåg jag att de vi-
suellt avskilde inlägg från varandra och därför var relevanta för att förstå hur 
besättningen arrangerat sina fotografier tematiskt i långa serier av kortare in-
lägg (se vidare i kapitel fem). Jag gjorde därför om insamlingen av bloggen 
och inkluderade den gången raderna.  

Rent teknologiskt var insamlingen okomplicerad och innebar att texterna 
och bilderna med olika medel kopierades över till ett ordbehandlingsprogram 
(se Kozinets 2011:135ff för genomgång av metoder för datainsamling vid nät-
etnografi). Hemsidan Escape to Danger var till formen enklast att samla in. 
Breven består enbart av text och nås via kronologiskt ordnade länkar. Jag ko-
pierade hemsidans innehåll till textdokument och organiserade dem i en pärm 
enligt hemsidans struktur. Bloggarna var mer komplicerade då inläggen pub-
liceras löpande och ibland har läsarkommentarer som endast nås genom att 
besökaren öppnar varje enskilt inlägg. Jag sparade ned bloggarnas innehåll i 
filer via webbläsaren och kopierade sedan över till textdokument. Innehållet 
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redigerades därefter för att göra materialet mer läsbart och överskådligt; foto-
grafiernas storlek minskades och viss text formaterades. Vid överföringen av 
bloggmaterialet till filer kom läsarkommentarer inte med. Under analysen av 
resornas olika etapper har nya insamlingar gjorts, där jag antingen skrivit ut 
eventuella kommentarer eller läst dem på sajterna. Även om jag i analys-
kapitlen tar hänsyn till och ger exempel på läsares respons har inte samtliga 
kommentarer studerats. 

Seglarnas fotografier sparades ned direkt från de studerade sajterna och har 
ofta låg upplösning. Det kan därför vara svårt att se detaljer på dem i den 
tryckta avhandlingen. Att bilderna är avsedda att betraktas på en skärm och 
inte i tryck är dock en av fältets logiker. Jag presenterar bland annat fotografier 
i kollage. Det har möjliggjort att ett större antal bilder kunnat återges än om 
de presenterats separat och har också som analytisk poäng att visa på likheter 
och skillnader mellan besättningarnas fotografier, och på olika sätt att gestalta 
resornas vitt skilda resmål.  

Av utrymmesskäl kan endast små delar av det omfattande text- och bild-
materialet återges. Eftersom jag roats och engagerats av seglarnas långa be-
rättelser har det varit lockande att förmedla så mycket som möjligt av vart de 
reser och vad de skriver om. Ett pragmatiskt förhållningssätt blev att göra ned-
slag i vissa av resornas etapper, som bedömts som särskilt relevanta och som 
väckt frågor om det samtidiga berättandets kontext och praktik. Det citerade 
materialet avser dock att vara representativt för informanternas reseskildringar 
i stort. Min förhoppning är att avhandlingens läsare ska få en klar uppfattning 
om de olika besättningarnas resor och berättarstilar, och om reseberättelsen 
som en följetong från avfärd till hemkomst. Jag har inte rättat stavfel i citaten 
och markerar dem inte heller. Vissa personnamn har ändrats eller tagits bort 
och enstaka otydligheter förklaras. I citaten markerar (…) att text utelämnats. 
För att det ska framgå om citatet är ett helt inlägg eller brev, alternativt ett 
mindre utdrag, används symbolen / i början och slutet av citaten i de fall då 
texten i original föregås eller följs av ytterligare text.  

Intervjuer och fältarbete i hamnar 

Jag har parallellt med analysen av det skriftliga materialet träffat och inter-
vjuat huvudinformanterna, samt ett femtontal andra besättningar. Gemensamt 
för de intervjuade informanterna är att de alla, med ett undantag, hade bloggar 
eller hemsidor där de skrev om sina resor eller sin långfärdsseglartillvaro. 
Även om de skriftliga berättelserna utgör studiens primära materialkategori 
har intervjuerna varit ovärderliga för mina tolkningar av reseskildringarna. I 
de empiriska kapitlen används informanternas reflektioner från intervjuerna 
för att förklara aspekter av resorna och berättelserna, samt för att nyansera, 
motsäga eller vidareutveckla analysen av det skriftliga materialet. Intervjuerna 
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innebar också en möjlighet för mig att ställa frågor som de skrivna berättel-
serna inte gett svar på – som varför seglarna startat sajten, hur de burit sig åt 
för att kunna uppdatera under resans gång och vilka som var de tänkta läsarna.  

Huvudinformanterna intervjuades under hösten 2012 och dessa fyra inter-
vjuer är alla omkring tre timmar långa. Avhandlingsarbetet hade då pågått i 
två år. Studiens riktning hade börjat framträda men var ännu inte helt klar och 
därför var intervjuerna relativt grundläggande och sökande, med frågor om 
deras erfarenheter av resan och om berättandet på sajterna. Jag har vid behov 
kompletterat intervjuerna med uppföljande frågor via e-post under åren som 
studien pågått. 

2012 innebar också tre fältarbetesresor; två till Las Palmas på Gran Canaria 
och en till Horta, en liten stad på en av öarna i den portugisiska ögruppen 
Azorerna i Atlanten. Syftet med resorna var att jag skulle få en fördjupad för-
ståelse för två av de platser som informanterna beskriver, som därtill är eta-
blerade knutpunkter för långfärdsseglare. Det innebar också möjligheten att 
träffa seglare som var mitt uppe i sina resor. Jag intervjuade besättningar, åt 
och fikade med dem, följde med till Skandinaviska klubben och på fredags-
öl. Jag tillbringade också åtskilliga timmar på seglarbarerna Sailor’s bar och 
Peter Café Sport, observerade vad som hände där, fotograferade själva plat-
serna och dokumenterade också delar av de tusentals kajmålningar som seg-
lare lämnat efter sig i Horta. Las Palmas och Hortas betydelse i seglarnas 
skildringar och fältarbetet där diskuteras vidare i kapitel två. 

Fältarbetesresorna skedde vid samma månader på året som huvudinforman-
terna varit där. De intervjuade seglarna befann sig i helt olika faser av sina 
resor och representerar också olika grupper av seglare. Under en vecka i feb-
ruari 2012 intervjuade jag fem besättningar i Las Palmas. Några av dem var 
permanent boende i hamnen och andra var övervintrande seglare som skulle 
segla vidare – även om de inte alltid visste när eller vart. I juni samma år 
tillbringade jag nio dygn i Horta och intervjuade fyra besättningar som just 
anlänt dit efter att ha korsat Atlanten och som strax därefter skulle påbörja de 
sista etapperna mot Sverige. Och åter i Las Palmas i november 2012 intervju-
ades tre besättningar som antingen skulle övervintra där, eller som några dagar 
senare kastade loss mot Karibien, Panamakanalen och Stilla havet. Därtill har 
jag genomfört ytterligare ett antal intervjuer med seglingsbloggare i Sverige, 
inför eller efter deras resor. Sammanlagt rör det sig om omkring tjugo inter-
vjuer, de kortaste på fyrtiofem minuter och de flesta runt två till tre timmar.  

Intervjuerna har gett inblickar i seglarnas värld, i långfärdsseglingens till-
varo och i hur de med teknikens hjälp förmedlat sina skrivna berättelser om 
detta liv. Flera av intervjuerna rörde framförallt övergripande frågor om seg-
larnas tillvaro i hamnen. De bidrog till en ökad förståelse för seglarnas skri-
vande och innebar en allmänbildning i långfärdsseglarlivet och i vilka stora 
skillnader som finns mellan olika långfärdsseglares resor. De har också fun-
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gerat som en bekräftelse på att jag efterhand blivit allt mer förtrogen med seg-
lartermer, platsnamn och besättningar, liksom med återkommande teman i 
långfärdsseglarberättelser. 

De flesta intervjuerna har skett med samlevande par, vilket inneburit att 
besättningsmedlemmarna turas om att prata och ofta avbryter varandra. Det 
rör sig därför inte om djupgående monologer utan om samtal där besättning-
arna sinsemellan diskuterar de frågor som kommit upp under intervjun. Inter-
vjuerna är liksom det skriftliga materialet präglade av genrekonventioner och 
innehåller muntliga och kroppsliga framföranden av berättelser. Analysen 
uppmärksammar exempelvis skratt, ironi och tvekan men jag har inte gjort 
någon systematisk analys av dem i egenskap av muntliga berättelser då deras 
syfte varit att ge perspektiv på de skriftliga berättelserna.  

De första intervjuerna transkriberades i sin helhet medan senare intervjuer 
skrevs ut mer strategiskt eftersom studiens inriktning hunnit klarna. Relevanta 
partier transkriberades utförligt medan mindre viktiga sammanfattades. Inter-
vjuerna med huvudinformanterna transkriberades mer eller mindre i sin hel-
het. Citat från intervjuerna har i avhandlingstexten bearbetats i syfte att under-
lätta läsningen. I vissa fall har jag kortat ned dem för att relevanta poänger ska 
framträda tydligare.  

Utanförskap som utmaning och resurs 

Innan arbetet med studien inleddes hade jag inga seglingserfarenheter och de 
är fortfarande mycket begränsade. Det har varit både ett hinder och en analy-
tisk tillgång under arbetet. Framförallt innebär det att jag har en relation till 
seglingsskildringarna som påminner mer om andra landfasta läsares än de seg-
lande skribenternas. Landkrabba ut i fingerspetsarna hade jag vid arbetets bör-
jan en naiv föreställning om att seglare är fria att segla vart de vill och att de 
kan välja sin egen väg över havet. Redan under de första dagarnas läsning 
började jag ana att så inte var fallet, då alla besättningars första etapper gick 
mellan samma hamnar. Det som för mer insatta är självklart uppdagades så 
för mig – att seglare måste anpassa sig efter olika vattens vindförhållanden 
och strömmar och att de följer en sedan sekler etablerad rutt längs Europas 
kust och över Atlanten.  

Rutten är avhandlingens empiriska och analytiska utgångspunkt, vilket den 
sannolikt inte hade varit om jag påbörjat arbetet med större kunskaper om seg-
ling. I den inledande fasen av arbetet var kartan ett nödvändigt hjälpmedel för 
att förstå var i världen seglarna befann sig. För mig främmande ortsnamn och 
termer återkom i berättelse efter berättelse, vilket fick likheterna mellan seg-
larberättelser att framträda. Med tiden har de språkliga hindren minskat, i takt 
med att jag blivit allt mer inläst på mitt material och konsulterat ordböcker, 
uppslagsverk och seglarhandböcker (exempelvis Knights 1977, Hammick m 
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fl 2010/1983). Förvåning och nyfikenhet inför ett för mig okänt fält har alltså 
varit tillgång i det analytiska arbetet, samtidigt som jag fortfarande vid av-
handlingsarbetets slut har svårt att fullt ut förstå innebörden i detaljerade skild-
ringar av hur informanterna seglar sina båtar.  

Jag har under intervjuerna kunnat växla mellan att vara en införstådd sam-
talspartner och en utomstående. Tillsammans har vi under intervjuerna orien-
terat oss bland svenska besättningar som informanterna mött under sina resor 
eller vars bloggar de följt, och som jag själv i vissa fall träffat respektive läst. 
Detta bidrog sannolikt till att jag i deras ögon framstod som initierad, men kan 
också ha medfört att de låtit bli att förklara tankegångar som de antagit att jag 
redan var medveten om.  

Vid två tillfällen har jag dagsseglat i Stockholms skärgård, vilket gett vär-
defulla om än ytliga insikter i seglingen som praktik och om samspelet mellan 
båten, vinden, kustlandskapet och seglarens kropp. På liknande sätt har fältar-
betet i hamnarna synliggjort materiella och kroppsliga aspekter av livet på bå-
tarna, denna för berättelserna så centrala scen. Informanterna har uppenbarli-
gen kroppsliga kompetenser som jag saknar, då de smidigt tar sig upp i båtarna 
och över däck. Jag har varit nära att ramla i vattnet när jag skulle klättra över 
två båtars mantåg (de rep som löper längs båtens sidor för att förhindra att 
någon faller över bord), och därtill råkat bryta mot sociala koder genom att 
kliva ner i en inre båts sittbrunn, på vägen ut till mina informanters båt som 
låg förtöjd utanför. På tillbakavägen tog jag följaktligen vägen över fördäck, 
mötte den brittiske ägaren på kajen, förklarade att jag inte var seglare och bad 
om ursäkt. Vid dessa tillfällen har det blivit mycket tydligt att jag förblir en 
utomstående, all läsning och alla samtal till trots. Således finns en risk att jag 
inte ser sådant i texterna som erfarna seglare förstår. Som kapitel sex visar har 
dock informanterna ansträngt sig för att skriva på ett sätt som inte utesluter 
läsare som inte själva seglar, vilket förhoppningsvis minskar den risken. 

Broderi som analytiskt verktyg 

I analysarbetet har jag tagit hjälp av mina kunskaper om handarbete. Tidigt 
slogs jag av likheterna mellan strukturen i informanternas berättelser och bro-
deristygnet efterstygn. Liknelsen har hjälpt mig att visualisera reseberättelser-
nas struktur och riktning, och att särskilja de för analysen relevanta aspekterna 
för varandra. Särskilt i inledningen av arbetet underlättade den tankeproces-
sen. Jag gör inga uttalade paralleller till liknelsen i de empiriska kapitlen utan 
redogör endast för de analytiska insikter som den lett fram till. Redogörelsen 
nedan tydliggör min egen förståelse av reseberättelserna, samt introducerar 
läsaren till hur berättelserna är uppbyggda och till hur resorna och berättandet 
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skulle motsvara tystnader dem emellan. Angreppssättet bidrog till att jag ge-
nom handens förflyttningar blev mer medveten om de olika besättningarnas 
berättarstilar i och med att stygnens/inläggens olika längd och de olika långa 
glappen mellan stygnen synliggjordes. Men detta framgick inte av det färdiga 
resultatet. Berättandet och broderiet är görande, rörelser och processer, vilket 
inte framgår av en stillbild. När de broderade linjerna fotograferades för att 
tjäna som illustration i avhandlingen gick de enskilda stygnen inte att urskilja. 
Inte heller syntes var stygnen överlappade varandra eller i vilken ordning de 
gjorts. De analytiska poängerna framträder således bättre i skrift än i brode-
rade linjer. Detta diskuteras vidare i kapitel fem. 

Etik vid internetforskning 

Huvudinformanterna har gett sitt godkännande till att deras reseskildringar 
studeras och citeras, och till att fotografier återges i avhandlingen. De kontak-
tades när resorna var avslutade och de varit hemma en tid. Avsikten var att de 
skulle skriva klart sina berättelser utan att anpassa dem efter att en berättelse-
forskare fanns bland läsarna. Jag ville inte heller att de skulle känna sig över-
vakade under sina resor och ville vara säker på att de kom hem välbehållna. 
Citat från enstaka sajter återges dock utan att upphovsmännen tillfrågats. Det 
rör sig om mycket välbesökta seglarbloggar, alternativt om citat vars innehåll 
bedömts som etiskt oproblematiskt att återge. Jag har inte kontaktat de läsare 
vars kommentarer citeras. Dessa skriver ofta under anonyma signaturer som 
gör dem svårare att identifiera och jag har annars i vissa fall uteslutit namn 
eller annan information ur citaten som kan möjliggöra identifiering. 

Flera faktorer talar för att det skulle vara etiskt oproblematiskt att utan med-
givande studera bloggar och hemsidor. Association of Internet Researchers 
menar i sina riktlinjer (Ess m fl 2002) att internetmaterialets lättillgänglighet 
respektive känslighet avgör om forskning kan bedrivas etiskt. Informanterna 
har medvetet valt att verka på offentliga fora som användare kan besöka fritt. 
De skriver med uttalat önskemål om att bli lästa och många av studiens infor-
manter uppskattar att deras äventyr och berättelser får uppmärksamhet. Flera 
av dem har även figurerat i tidningsartiklar och TV-inslag under sina seglatser.  

Men materialets lättillgänglighet behöver inte överensstämma med skri-
benternas syn på vad som är offentligt respektive privat, vilket talar för att 
upphovsmännen tillfrågas. Många internetmiljöer där människor kommunice-
rar med varandra bör snarast förstås som halvprivata arenor, menar Tove In-
gebjørg Fjell i en artikel om internetforskningens etiska utmaningar (2010:77, 
Gustafsson, A 2004:177, jfr Johansson, A 2010:17). Liksom privata dag-
böcker kan de skildra personliga erfarenheter, tankar och känslor. De här ak-
tuella sajterna skrivs för familj och vänner, liksom andra intresserade läsare, 
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och är på en och samma gång privata och offentliga (Ikonomidis Svedmark 
2011, Hodkinson 2005:565ff).  

I avhandlingen figurerar huvudinformanterna, vissa andra intervjuade seg-
lare och vissa personer som nämns i informanternas texter med sina riktiga 
namn. Övriga personnamn på intervjuade seglare är pseudonymer. En fördel 
med att uppge de riktiga namnen är att informanterna erkänns som författare 
och fotografer, vilket förespråkas av The American Folklore Society och som 
upphovsrättslagen därtill kräver (Ikonomidis Svedmark 2011:18).9 Däremot 
förespråkar Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011) att informanters anony-
mitet ska kunna garanteras, vilket också är brukligt i etnologiska studier.10 
Riktlinjerna är dock svåra att tillämpa vid internetforskning. När nätmaterial 
citeras är det i praktiken omöjligt att säkra anonymiteten då källor kan härledas 
med sökmotorer. I samband med att informanterna kontaktades informerades 
de om att anonymitet inte kunde garanteras och de ombads att ta detta i beak-
tande innan de godkände sin medverkan. Informationen upprepades under in-
tervjuerna då jag förklarade omständigheterna närmare. Alla kontaktade seg-
lare har gett sitt medgivande till att delta, med vissa önskemål om att 
efternamn utlämnas eller om att få läsa studien innan publicering, vilket de 
också fått. Ett vanligt svar har varit att de står för det som finns på deras sajter 
och att de redan anpassat innehållet med tanke på att de skulle publiceras på 
en offentlig arena. De har därför undvikit att skriva om sådant de upplevt vara 
för privat, vilket diskuteras vidare i kapitel sex (jfr Davies 2008/1998:154, jfr 
Niskanen 2009:46). 

I en av de följda besättningarna finns tre barn i förskoleåldern. De nämns 
inte vid namn i vare sig avhandlingstext eller empiriska citat, och enligt över-
enskommelse med föräldrarna skymtar de endast på små fotografier, där man 
på grund av den återgivna bildens storlek eller fotografiets perspektiv inte kan 
se deras ansikten. Även om informanterna gett sitt medgivande till att med-
verka i studien har inkluderingen av deras fotografier i de följande kapitlen 
föregåtts av etiska överväganden och reflektioner kring möjliga långsiktiga 
konsekvenser av bruket av bilder i avhandlingen (Gradén 2003:50ff, Gradén 
& Kaijser 2011). Intentionen är att fotografier på informanterna inte ska upp-
levas som utlämnande. I de fall då informanterna syns på fotografier har de 
oftast solglasögon på sig; står långt från kameran; eller så har jag beskurit 
bilden så att bara delar av ansiktena syns. Inga ansiktsbilder på människor som 
informanterna mött på sina resor – vare sig andra seglare eller personer i lo-
kalbefolkningen på resmålen – inkluderas i avhandlingen. Det får som följd 
att vissa analytiskt relevanta fotografier inte återges här, utan istället beskrivs 
med ord. I mitt material förkommer också sådant som jag av etiska skäl valt 

                                                      
9 Se hemsidan för American Folklore Society’s etiska riktlinjer. Eftersom uppgift saknas om 
vilken person som tagit fotografierna uppges här inte fotograf utan endast sajterna som källa. 
10 Internetforskare riskerar, med gällande vetenskapliga riktlinjer och lagstiftning, att antingen 
tvingas bryta mot etiska krav på informanternas anonymitet eller att bryta mot upphovsrättsla-
gen (Ikonomidis Svedmark 2011:18, jfr Sveningson m fl 2003:176f). 
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att diskutera mindre utförligt eller helt utelämna. Berättelser om ohälsa eller 
konflikter diskuteras med så lite detaljer som möjligt för att undvika att be-
rörda besättningar identifieras. I förlängningen medför angreppssättet frågor 
om vilken forskning som är möjlig att bedriva online och hur humanistiska 
forskare kan kombinera respekt för informanternas integritet med kritiska ana-
lyser av känsligt nätmaterial. 

Informanter 

På hemsidan Escape to Danger publiceras resebrev om vad som först var tänkt 
att vara en jordenruntsegling, men som kom att bli en seglats till Antarktis. 
Ombord på s/y Wild Rose11 finns Kristian, 23 år, och Johan, 29. Johan som 
skriver har flera långfärdsseglingar bakom sig och är den mest erfarne lång-
färdsseglaren bland informanterna. Kristian i sin tur hade endast seglat i tre 
dagar när de lämnar Sverige i december 2005.12  

s/y Bellas besättning består av Stefan och Elinore och deras tre barn, två 
till sex år gamla. Resan börjar i juni 2008 och skildras på bloggen SY-Bella. 
Besättningen seglar till västra Västindien och Mellanamerika, för att sedan 
vända hemåt via Kuba och Florida. 

Bloggen Nada Land. Långfärdssegling – ett år från Norrköping till Kari-
bien och tillbaka skildrar Andreas och Stinas seglats med s/y Nada. De är i 
trettiofemårsåldern och avseglar hösten 2010 mot Karibien. Samma säsong 
avseglar deras vänner Louise och Petter på s/y Olivia. Paret är i trettioårsål-
dern och skriver om resan på Sailing Olivia – Drömmen om äventyret, vars 
bloggnamn ligger till grund för denna avhandlings titel. Båda besättningarna 
visste vid avfärd att de skulle segla ”minst” till Karibien, men lämnade det 
först öppet ifall de också skulle fortsätta genom Panamakanalen. De bestäm-
mer sig tidigt för att vända hemåt efter Karibien och är hemma igen efter ett 
år. Uppgifter om huvudinformanterna, liksom om övriga informanter, åter-
finns även i en informantförteckning på sidan 264.  

Disposition  

Dispositionen följer huvudsakligen reseskildringarnas kronologi. Förutsätt-
ningarna för seglarnas berättande ser olika ut under resornas olika faser och 
därför fokuserar de flesta kapitel på en specifik del av seglatserna. I kapitel 
två, ”Söderut tills smöret smälter”, undersöks relationen mellan seglingsrutter 

                                                      
11 s/y står för ”sailing yacht”. 
12 Hemsidan Escape to Danger är sedan några år borttagen och adressen leder hösten 2016 till 
en annan sajt, ej relaterad till den här studerade.  
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och berättelsernas förväntanshorisonter, strukturer och tempo. Med utgångs-
punkt i för seglarna relevanta meteorologiska och geografiska faktorer analy-
seras vad jag kallar för berättelsernas narrativa geografi. Hur drivs berättel-
serna framåt av det kommande, av förväntningar och oro? Och hur präglas 
resor och reseberättelser av tidigare resenärers skildringar? I kapitlets andra 
del analyseras framställningen av seglarhamnarna i Las Palmas och Horta. Jag 
diskuterar hur tillvaron i Las Palmas ter sig för tillfälliga besökare och mer 
permanenta gäster och tolkar kajmålningarna i Horta som en del av reseberät-
tandets kretslopp. 

Kapitel tre, ”Det händelselösa äventyret”, analyserar inlägg och brev från 
Atlantöverfarterna västerut. Diskussionen utgår från en motsägelsefull bild av 
överfarten som både en statushöjande övergångsritual och en seglingsmässigt 
enkel och långtråkig etapp. Vad händer när berättelsernas världar under flera 
veckor begränsas till båtarnas salonger och sittbrunnar? Analysen utgår från 
ritualteori och teorier om platsskapande, och sätter dessa i relation till forsk-
ning om långtråkighet, väntan och vardagligt berättande. 

Avhandlingens analys betonar i stor utsträckning likheterna mellan infor-
manternas berättelser. I det fjärde kapitlet, ”Fyra nyanser av blått” är det tvärt-
om resornas olikheter och informanternas individuella berättarstilar som står 
i fokus. Kapitlet bygger på informanternas brev från Karibien, Antarktis och 
Mellanamerika. Jag undersöker hur besättningarna förhåller sig till olika gen-
rer då de gestaltar exceptionella erfarenheter i exotiska miljöer. Informanter-
nas respektive reseskildringar tolkas utifrån forskning om turism och turistiska 
blickar, om äventyrsturism, samt om postkoloniala perspektiv på framställ-
ningen av den Andre. I kapitlet fokuseras särskilt på fotografierna i materialet. 

”Samtidighetens illusion” är avhandlingens femte kapitel och undersöker 
även det berättelsernas särdrag. Här står framställningen av tid i centrum. Med 
hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp undersöks relationen mellan tidpunk-
ten för berättandet och den i texten skildrade tidsperioden. Detta förhållande 
ger upphov till olika läsupplevelser och medför att berättelserna får olika has-
tigheter.  

Det sjätte kapitlet, ”Till pappa och alla på en gång” undersöker informan-
ternas ambitioner med det egna berättandet och hur de har kompromissat med 
dessa för att tillgodose läsares önskemål och ta hänsyn till oroliga anhörigas 
känslor. Analysen utgår från forskning om läsarpositioner och berättares per-
formativa kompetens.  

”Hemma igen”, det sjunde kapitlet, analyserar vad som händer med berät-
telser och berättande då seglarna återvänder hem. Jag diskuterar berättelser 
som får oväntade slut och undersöker hur berättelsernas slut påverkas av att 
skildringarna skrivs under pågående resor. I analysen tillämpas ett rituellt per-
spektiv på berättande och jag diskuterar hur informanterna på olika sätt mar-
kerar – eller inte markerar – att deras berättelser nu slutar. 

Det åttonde och sista kapitlet är en avslutande diskussion om avhandling-
ens viktigaste insikter och identifierar frågor för fortsatt forskning. 
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2. Söderut tills smöret smälter 
Om förväntan och rutter 

Efter några dygns segling på öppet hav kommer vi känna oss rätt garvade seg-
lingsmässigt och kommer förmodligen att utdela vänskapliga ryggdunk och 
glada utrop då Spaniens klippor äntligen reser sig ur havet. Väl på det spanska 
fastlandet kan man inte missa sina chanser till deras underbara tapas. 

Båten Anna 
 

Redan innan avfärd framträder långfärdsseglingens förväntanshorisont. Ra-
derna ovan beskriver vad s/y Båten Annas besättning tror sig komma att känna 
när de närmar sig Spanien efter att ha korsat Biscayabukten. På en ruttkarta 
som nås via en länk på bloggen Båten Anna – seglar jorden runt har den pla-
nerade jordenruntseglingens tänkta stopp markerats. Besättningen har satt ord 
på vad de kommer att känna eller göra vid varje framtida anhalt. Samtidigt 
slår färdplanen fast att besättningen också kommer ”att låta ödets nycker, till-
fälliga infall och ett lagom mått av dumdristighet sätta Båten Annas kurs runt 
jorden.”13 

I det här kapitlet inleds analysen av hur resorna och berättelserna om dem 
är relaterade till varandra. Som framgår av detta och kommande kapitel för-
ändras långfärdsseglarnas samtidiga berättelser till innehåll, form och mening 
beroende på vilken fas av resan som de framförs under (jfr Shuman 
1986:42ff). Här undersöks reseberättelsernas början och första delar, där in-
formanterna förbereder sig för avfärd och sen seglar söderut mot Kanarie-
öarna. Vad innebär det att långfärdsseglare skriver sina berättelser samtidigt 
som de följer etablerade rutter? I kapitlet undersöks hur centrala platser och 
vatten framställs och vilken betydelse de har för skildringarnas innehåll, stäm-
ning och progression. Särskilt diskuteras hur seglarna utifrån sin aktuella po-
sition längs rutten uttrycker förväntan och föreställningar om framtiden.  

I avhandlingens första empiriska kapitel är det mycket som behöver intro-
duceras och förklaras – både sådant som rör seglingsrutter och vindsäsonger 
och nyckelresonemang vilka ligger till grund för analysen i avhandlingen som 
helhet. Kapitlet inleds med en presentation av det så kallade Lilla varvets rutt 
och dennas relation till berättelserna. Därefter presenteras två av de studerade 
sajterna och hur resorna där gestaltas under tiden innan avfärd. Följande delar 

                                                      
13 Båten Anna 2010-12-04. Besättningen återvänder till Sverige i juli 2014 efter att ha seglat 
jorden runt. Båtnamnet parafraserar artisten Basshunters låt ”Boten Anna” från 2006. 
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ska byggas upp och att orkansäsongen i Karibien ska vara över. Atlantöver-
farten tar sedan tre till fyra veckor. Runt jul eller nyår anländer seglarna till 
Karibien. Där kan de segla runt under våren innan nästa orkansäsong inleds. 
De som seglar det så kallade Lilla varvet och ska vända hemåt seglar nordost 
och tillbaka över Atlanten, stannar till på ögruppen Azorerna och återvänder 
till det europeiska fastlandet under sommaren (Hammick m fl 2010). Även om 
huvudinformanternas resor delvis ser mycket olika ut (se ruttkartor på sidan 
262) följer de alla denna rutt till Kanarieöarna och sedan från Azorerna och 
hem – med vissa variationer. I kapitel fyra och fem redogörs för de delar av 
resorna där besättningarna befinner sig i helt olika områden. 

Rutterna längs kuster och över hav utgör med Katharine Youngs (1987) 
begrepp långfärdsseglarnas berättelsevärld. Det är rutterna som får reseskild-
ringarnas olika delar att hänga samman, konstaterar litteraturvetaren Carina 
Lidström (2005:148f). Liksom reseberättelser i allmänhet följer seglingsskild-
ringarna resvägen, vilket innebär att de struktureras kronologiskt och att de 
besökta platserna får stort utrymme i innehållet (Korte 2008:33f, Nylund Skog 
2011b:118ff, Holland & Huggan 2000:157f). Detta gäller såväl för seglings-
skildringar publicerade i bokform som internet. Skildringarna på bloggar och 
hemsidor kan därför ha stora likheter med ensamseglaren Joshua Slocums 
klassiska Sailing Alone Around the World från 1900, och med de böcker som 
publicerats under senare år där besättningar bloggat om sina resor för att efter 
hemkomsten redigera skildringen och ge ut den på förlag.15 

Detta får flera konsekvenser för berättelsernas innehåll, struktur, stäm-
ningar och riktning i tid och rum. Seglingsskildringar ser ofta mycket lika ut, 
till innehåll och kronologi, eftersom besättningar i regel följer de etablerade 
rutterna, korsar samma vatten, gör uppehåll i samma hamnar och anpassar sig 
efter samma väderfenomen, samtidigt som de skriver om dessa. Ur berättel-
serna framträder vad jag definierar som långfärdsseglarnas narrativa geo-
grafi: en gruppspecifik kombination av en stor mängd gestaltade platser, där 
samma ortsnamn ständigt återkommer och där vissa platser skildras på lik-
nande sätt i berättelse efter berättelse. Dessa platser förknippas som vi ska se 
med olika seglingspraktiker eller göromål, men också med specifika förvänt-
ningar och framställningssätt.16  

Vad som särskilt utmärker seglarnas samtidiga berättelser är att rutterna 
också utgör kontexten för berättandet. Eftersom seglarna skriver om förlopp 
som just tagit sin början eller ännu pågår, och eftersom de uppdaterar sina 

                                                      
15 Se exempelvis Alla sa vi skulle dö (Henriksson m fl 2011) samt Den omöjliga isresan. Med 
Ariel IV genom Nordvästpassagen (Boye-Freudenthal & Boye 2011). 
16 Att benämna framställningar av och föreställningar om platser i termer av olika sorters geo-
grafier är ett återkommande grepp för att analytiskt förstå landskap som en kombination av 
faktiska miljöer och kulturella konstruktioner (Saltzman & Svensson 1997:10f, Ehn & Löfgren 
2001:97). Tidigare har etnologer analyserat rumsliga relationer som exempelvis livshistoriska 
geografier (Klein 1993:94, jfr McNeill, L 2003:33), mentala geografier (Palmenfelt 2006), my-
tiska geografier (Ronström 2007:156ff), samt sexualiserade geografier (Göransson 2012:78ff).  
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sajter samtidigt som det skildrade förloppet fortskrider, skrivs reseberättelser-
nas delar utifrån ständigt nya positioner i tid och rum. Seglarna sätter ord på 
de kunskaper, erfarenheter och känslor som är aktuella i den skrivande stun-
den, som ofta har ändrats eller utvecklats vid nästa uppdatering. Hur detta ytt-
rar sig i materialet undersöks i den följande analysen.  

Skrovslipning och bloggstart 

I det följande redogörs för hur två av huvudinformanterna skildrar sina förbe-
redelser inför avfärd och där förmedlar till läsarna vad som väntar. Det är även 
en introduktion till informanternas sajter, deras utseende och innehåll.  

Bloggen Sailing Olivia startades hösten 2009, omkring ett år innan avfärd. 
Det är vanligt att bloggen eller hemsidan startas något år eller några månader 
innan resan inleds. Seglarna namnger och utformar sina sajter, börjar publi-
cera texter och fotografier och sprider information om deras existens till vän-
ner, anhöriga, seglare och andra potentiellt intresserade. Liksom de flesta 
bloggar vid den här tiden är Sailing Olivia utformad med en av bloggtjänstens 
färdiga grafiska profiler som innehavaren delvis kan anpassa efter egen smak. 
Sailing Olivias profil heter Ocean Mist och har en ljusblå fond som tonar över 
i vitt (se skärmdump nedan). Den användes av flera andra seglingsbloggar 
startade vid samma tid, sannolikt på grund av namnets och färgskalans marina 
konnotationer.  

Bloggens undertitel Drömmen om äventyret, tillsammans med fotografiet 
på en karibisk ö i blogghuvudet, indikerar redan nu vad som väntar. Bilden är 
tagen av deras vänner som tidigare seglat i Karibien och byts sedan ut flera 
gånger under resan. Under fliken ”Resrutt” listas den tänkta färdvägens håll-
punkter. I mitten av augusti 2011 ska Petter vara tillbaka på arbetet. 7-8 mars 
är karnevalen på Trinidad. Innan dess ska de i december ha korsat Atlanten 
och hunnit segla runt i ”Venezuela/Karibien”. Till Venezuela kommer de inte, 
men när Petter går tillbaka till sin arbetsplats har besättningen seglat mellan 
de andra platserna i färdplanen, korsat Atlanten två gånger, fått besök av en 
haj, badat i vattenfall och dansat en hel natt på Trinidads karneval. Men allt 
detta ligger vid bloggens start i framtiden.  

I Sailing Olivias marginal finns besättningens Twittermeddelanden från 
den sociala nätverkstjänst vars meddelanden består av högst 140 tecken. Där-
under kan läsare uppge sin e-postadress för att få nya inlägg skickade till sig. 
Sedan följer besättningens e-postadress, uppropssignal till radion, telefon-
nummer till deras satellittelefon och en länk till en satellittelefonstjänst där 
man kan skicka gratis SMS till besättningen. Slutligen följer en länklista till 
ett tiotal andra besättningars sajter. 
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När det första inlägget publiceras väntar besättningen ännu på att få hem sin 
segelbåt s/y Olivia, en Comfort 30 från 1976: 

277 dagar kvar 

Dagarna flyger förbi och nu är det inte mer än 277 dagar kvar till avfärd! Galet, 
men spännande. Olivia ligger fortfarande i Hovås, men vi hoppas på att snart 
få hem henne. I helgen blir det planering och budgetering. 

Sailing Olivia 29 oktober 2009 
 
Reseskildringen har ingen formaliserad början, utan läsarna kastas in i det på-
började projektet. Sannolikt riktar sig besättningen vid denna tidpunkt till lä-
sare som redan är införstådda med vad det är för resa som väntar, 277 dagar 
bort. I ett trettiotal inlägg fram till att de ger sig av i augusti 2010 skildrar 
besättningen därefter det hårda arbetet med att rusta s/y Olivia och förbereda 
sig själva för långfärdsseglingen: 

Motor i salongen   

Ännu en vecka har rusat förbi alldeles för fort. Känns skönt att våren äntligen 
verkar vara på väg, men med den närmar sig också sjösättningen med stora 
steg. Vi har en alldeles för lång att-göra-lista för att ha så kort tid kvar, men 
det blir väl till att öka arbetsinsatsen framöver. Förra veckan började med fika 
ute hos ett par som har tänkt att ge sig iväg på en västindiesegling nästa år. (…) 
Det var väldigt trevligt, men fick oss att inse att vi har en hel del kvar att fun-
dera över. 
 
Helgens stora projekt var att flytta motorn in i salongen så att vi kan komma åt 
utrymmet bakom. Tanken är att installera en ny extra dieseltank samt att städa 
upp lite. Jag, Petter, var tidigt nere i båten på lördagen för att lossa alla slangar 
och sladdar från motorn. Kameran var med för att dokumentera, för det blir 
kanske inte så lätt att få tillbaka grejerna igen… (…)  Vi hade även hyrt ett 
kättingspel för att spara ryggarna lite. Allt gick väldigt smidigt så nu står vår 
Yanmar i salongen. (…) Vi passade på att studera motorn lite noggrannare och 
hittade en väldigt oxiderad zinkanod, så det blir till att beställa en ny och en 
reserv, samt lite packningar inför kommande inspektioner. (…) Nu väntar en 
produktiv helg hoppas vi! 

Sailing Olivia 18 mars 2010 
 

Att-göra-listan tycks bara växa under de följande månaderna. Arbetet försenas 
av den kalla vintern eftersom lösa båtdelar som behöver bytas ut fryser fast. 
Med hjälp av förlängningskablar och värmare påbörjas trots allt genomgången 
av Olivia. För den läsare som inte är insatt i segelbåtars utrustning är inläggen 
delvis svårbegripliga. Motorn ”konserveras” och genomspolas med glykol för 
att stå emot vinterkylan. Seglen, fock och genua, lämnas in till segelmakare 
för översyn. Den uppblåsbara jollen lämnas in för genomgång, får en ny motor 
och testkörs senare under våren i ån – trots att besättningen ”[l]ängtar efter att 
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få köra jolle bland korallrev och palmer istället…”17 Hemma i köket syr de 
gästflaggor för de länder som de tänker besöka – från Danmark till Domini-
kanska republiken.18 Budgeten för resan ses över och justeras upp.19 Motor-
rummet städas, tvättas och målas och en båtmansstol införskaffas som ska 
göra det möjligt för besättningen att vid behov hissas upp till masttoppen.  

När vårsolen äntligen kommer slipas skrovet rent och målas i flera lager av 
vattenskyddande grundfärger och svart kopparfärg. Den senare ska få skrovet 
att stå emot angrepp från vattenlevande organismer som alger och havstulpa-
ner. En AIS införskaffas, vilket är ett säkerhetssystem som gör att båtar och 
fartyg kan se varandras position på ett digitalt sjökort som ska minska risken 
för kollision. Systemet gör det även möjligt för hemmavarande att se båten på 
positionskartor via internet, meddelar besättningen. Besättningen införskaffar 
en bärbar dator som är ruggad, det vill säga anpassad för att klara den fuktiga 
luften på havet, med vilken de avser att konsultera digitala sjökort, titta på 
film, blogga, redigera bilder och göra bildspel.20 

Parallellt med arbetet umgås de med andra långfärdsseglare som har seglat 
eller som planerar att segla till Västindien och utbyter tips. I detta sällskap får 
de höra uppmuntrande berättelser om andras erfarenheter, vilket uppges vara 
ett välkommet alternativ till den skepsis som de vanligen möts av då de berät-
tar om sina planer. Louise och Petter träffar bland annat Stina och Andreas på 
s/y Nada, som de ett år senare kommer att segla tillsammans med i Karibien 
och som också är huvudinformanter i denna studie. 

Besättningen behöver även förbereda sig mentalt och införskaffa nödvän-
diga kunskaper. De går en dieselmotorkurs och Louise tar kustskepparexa-
men. Därigenom intygas att hon har tillräckliga kunskaper för att segla en fri-
tidsbåt i både dagsljus och mörker, behärskar sjöregler, navigation och 
kunskaper om båtliv. Hon tar också ett VHF-certifikat, en sorts körkort för 
den maritima VHF-radion som möjliggör radiokommunikation mellan fartyg. 

                                                      
17 Sailing Olivia 2010-04-12. 
18 Gästflaggor hissas som en artighetsgest mot den besökta nationen. Se hemsidan för Svenska 
kryssarklubbens flaggreglemente. 
19 Uppgifter om vad en långfärdssegling kostar saknas ofta på seglarnas sajter. Enligt seglare 
jag talat med är omkostnaderna under resan förhållandevis låga och kan ligga runt 15 000 kro-
nor per månad och besättning, men samtidigt uteblir också löneinkomsterna. Det är framförallt 
inköpet av båten och rustandet av den som medför omfattande utgiftsposter på flera hundratu-
sen. De seglare som jag intervjuat har ofta bekostat sina resor genom att spara under flera år 
och/eller genom försäljning av bostäder. En informant har flera gånger köpt slitna bostäder, 
rustat dem och sålt dem med god vinst för att kunna finansiera seglatser. Vissa seglare som jag 
talar med tycks hysa ett ideal där seglatser möjliggörs utan stora ekonomiska tillgångar. Flera 
gör sig lustiga över förmögna seglare med stora, bekväma båtar. Handelsbankens tidigare di-
rektör Arne Mårtensson nämns flera gånger som ett exempel på en icke-autentisk seglare, då 
han under sin jordenruntsegling hade en stor, bekväm segelbåt med dusch ombord. Som fram-
går av nästa kapitel utgör begränsade tvättmöjligheter annars ett återkommande tema i över-
fartsskildringar. Se Arne och Heléne Mårtenssons böcker Vid nytt roder (2009) och I Cooks 
kölvatten (2011).  
20 Sailing Olivia 2010-04-09. 
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Certifikatet intygar kunskaper i användning, nödanrop och bokstaveringsalfa-
betet på engelska.21 Vissa av förberedelserna indikerar särskilt vilken sorts 
resa det är som väntar – och vilka potentiella risker som den kommer att inne-
bära. På en föreläsning hos Oceanseglarklubben i Stockholm får de tips om 
vad ett skeppsapotek bör innehålla för mediciner och vilka sjukdomar och ska-
dor som de måste vara rustade för – från solsting till hajbett. I slutet av våren 
går Petter och Louise en säkerhetskurs där de får lära sig att överge båten, 
träna på ytbärgning och hur de ska göra vid brand ombord. De uppmanas att 
göra riskanalyser genom att lista allt som kan tänkas hända under resan och 
utforma planer för hur scenarion kan lösas. Att tänka på allt som kan ske är 
obehagligt men väldigt nyttigt, förklarar Petter.22 Olyckor kan dock ske även 
på hemmaplan och vid sjösättningen bryter Petter tummen, som måste opere-
ras. Tillsammans med upptäckten av en allvarlig fuktskada i båtens tak får det 
som följd att avfärden skjuts upp till augusti. Detta besked publiceras i juni. 
Därefter skrivs ingenting nytt förrän besättningen i mitten av augusti förkun-
nar att de seglat från sin hemstad.  

Hemsidan Escape to Danger startades endast några dagar innan avfärden i 
början av december 2005. Här saknas därför helt berättelser om det förbere-
dande arbetet, men sidans utformning och innehåll förmedlar i likhet med Sa-
iling Olivia vad det är som väntar. En vän till s/y Wild Roses besättning de-
signade sajten, som har orange och vit text mot en bakgrund som utgörs av ett 
svartgrått fotografi av båtens reling och mantåg mot ett skummande hav (se 
skärmdump nedan). Startsidan innehåller den inbjudan till läsarna att följa 
med på ett äventyr som citerades i inledningskapitlet. Flera år efter att resan 
avslutats ligger välkomsttexten kvar, som bjuder in läsarna att följa med på 
den tänkta jordenruntsegling som i praktiken kom att bli en Antarktisresa. Den 
fortsatta texten lyder: 

/Så varför ger vi oss in på detta företag kanske du undrar? En överromantisk 
syn på den upptäcksresandes era under förra milleniet kanske. Livet var nog 
många gånger hårdare på den tiden, men samtidigt mer spännande. Vita fläckar 
på kartan, en stor ocean med okänt djup och vidd. Innan Ferdinand Magellan 
bevisade att jorden var rund, så var den gängse uppfattningen att om man seg-
lade för långt så skulle fartyg och allt förgås, när havet plötsligt stupade rakt 
ner i intet.  
 
Den sjöman som gav sig ut på havet med de premisserna är värd beundran, i 
alla fall i våra ögon. I dagens Sverige så är allt vad spänning heter bortration-
aliserat för att ge plats för trygghet. Och det är väl i och för sig inget fel med 
det, men den typen av liv tilltalar inte alla alltid./23 
 

                                                      
21 Se hemsidor för Kustskepparexamen i Stockholm samt Sjösportskolan. 
22 Sailing Olivia 2010-05-10. 
23 Symbolen ”/” indikerar att den citerade texten föregås respektive följs av ytterligare text. 
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Besättningen uppskattar att vara oberoende men samtidigt utlämnad åt sin 
egen förmåga att hantera de problem som kan uppstå på havet. Det ger, skriver 
Johan, en chans att pröva sig själv på ett sätt som annars är svårt idag. Målet 
med resan är att söka deras drömmars platser, som Eldslandet och Papua Nya 
Guinea. Den inledande texten kan ses som exempel på det bland långfärds-
seglare återkommande avståndstagandet från vad de beskriver som en alltför 
trygg och rutinartad vardag, som ofta lyfts fram som en motivering till varför 
man väljer att ge sig av. Liknande kritik mot livet på land återkommer i andra 
studier om långfärdsseglare (Macbeth 2000, Jennings 1999, Lusby & Ander-
son 2010) och även i exempelvis Erika Andersson Cederholms studie om luf-
farturister (Andersson Cederholm 1999:16).  

Fram till mitten av 00-talet var det personliga hemsidor som användes mest 
av svenska långfärdsseglare, innan bloggformatet kom att bli allt vanligare. 
Deras struktur ser delvis annorlunda ut jämfört med bloggarna, även om texter 
och bilder till innehållet är mycket likartade. Escape to Danger består av sidor 
som nås via en länklista i vänstermarginalen. Här finns ”Nyheter”, där besätt-
ningen meddelar när de uppdaterat hemsidan med nytt material och ger kort-
fattad information om resans framåtskridande. Under ”logg” uppdateras be-
sättningens loggbok, med information om seglad distans, fart, vind och 
information om hur seglingen gått. I praktiken är loggboken en sorts dagbok, 
då varje dag har kortfattade men uttrycksfulla anteckningar om vad besätt-
ningen gjort och hur de mår. Besättningen presenterar sig, och båtens modell 
och utrustning specificeras på en egen sida. ”Rutt” leder till en världskarta, 
med den i efterhand faktiskt avverkade rutten. Över världskartan finns mindre 
bilder på en jordglob ur olika vinklar. Eftersom avsikten var att segla jorden 
runt är hemsidan förberedd för att illustrera detta, men då resan kom att hålla 
sig i Atlanten är det två av sju jordglobskartor som visar rutten.  

Länken ”Resebrev” leder till en lång länklista i omvänd kronologisk ord-
ning med det nittiotal brev som skrevs under resan. Bredvid listan finns en 
ruta som ser ut som ett gammalt pergament, med text i sirlig stil som talar om 
att besättningen äntligen avseglat mot Kiel och att allt är väl. Med startsidans 
hänvisning till svunna tiders upptäckare som Magellan i åtanke bidrar perga-
mentsimitationen till intrycket att seglarna trots den digitala kommunikations-
kanalen vill ansluta sig till en historisk tradition av reseberättande. Breven in-
nehåller inga fotografier, utan dessa publiceras separat under ”Fotografier”. 
”Gästbok” erbjuder möjlighet att lämna en hälsning till besättningen och läsa 
andras hälsningar och meddelanden. Slutligen finns kontaktinformation och 
en uppmaning att boka in besättningen för skräddarsydda föredrag.  
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Startsträckor och hållplatser 

Vi har avseglat! 

Nu har vi äntligen släppt tamparna till land och tagit oss ända ut på Roxen. 
Målet var Norsholm, men vi kom iväg lite sent (skräll…) och ligger nu på svaj 
(ett ankare från fören håller oss på plats utan landkontakt). 
 
Nu är vi alltså på väg! Imorgon blir en tidig morgon och en dag full av slussar! 
Förhoppningsvis ska vi snart hinna skriva mer om sommarens bestyr, men det 
får bli en annan dag, för nu ska vi sova! 
 
Mot Västindien! 

Sailing Olivia 12 augusti 2010 
 

”Mot Västindien!” är en sanning med modifikation. När inlägget ovan skrivs 
ligger s/y Olivias besättning i en sjö strax utanför hemstaden. Det är två veckor 
innan de lämnar svenska vatten och fem månader till dess att de angör Kari-
bien. Läsarna som kommenterat inlägget – de flesta anhöriga och bekanta – 
hejar på och efterfrågar ”många bilder och galna berättelser” från resan. 

De första månaderna efter avfärd kvarstår det fokus på framtiden som eta-
blerades under förberedelserna. Sverige, Norra Tyskland, Nederländerna och 
Frankrike framstår som en narrativ startsträcka – som sjömil och veckor som 
besättningarna måste skriva sig igenom innan reseberättelsen börjar på allvar. 
Detta beror på att seglarna är på väg någon annanstans. Intrycket förstärks 
ytterligare av att de ofta är nybörjare vid resans början och ännu saknar erfa-
renhet av tidvatten eller flera dygns segling på öppet vatten. För Stefan och 
Elinore på s/y Bella känns ”slappande med en paraply-drink på stranden i sol-
skenet” avlägset när de skriver sitt första brev efter avfärden. Två barn är fe-
bersjuka, styrbords vattentank läcker och riggen fungerar inte som den ska. 
Familjen har liksom många seglare på väg söderut genat genom Tyskland via 
Kielkanalen till Nordsjön. Deras föreställning om en kanal kantad av städer 
och industrier kom delvis på skam, skriver de, och kanalen beskrivs som för-
vånansvärt naturskön. Den är dock hårt trafikerad, och besättningen är osäker 
på hur de skulle bete sig i slussarna. De har tidigare seglat genom skotska 
Caledonian-kanalen och beskriver hur de, visa av den erfarenheten, nu förbe-
redde sig med långa tampar för att kunna åka längs slussväggarna. Men besty-
ren verkar väcka förvåning hos andra slussare: 

/De gamla paret i motorbåten framför oss i slussen tittade förundrat 
på oss. -Hm, hur har dom tänkt att fixa det här tänkte vi och tittade på deras 
tunna, korta, osjömannamässiga "snören" som dom hade förtöjt sin båt i slus-
sen med. Betala kanalavgift! Javissta ja. Oj, oj nu är det bråttom innan dom 
börjar slussa. Elinore sprang med raska steg längs med kajen upp i slusstornet. 
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-Ruhe, ruhe sa vakterna och flinade. -Undrar vad ruhe betyder, tänkte Elinore.24 
Tillbaks snabbt till båten. Nu gäller det att vara beredd med linorna. -Ska dom 
inte börja släppa på vattnet i slussen snart? Var beredd med linorna! Men.... 
varför öppnar dom slussportarna redan??? Snacka om att skjuta över målet. I 
Kiel kanalen åker man bara några decimeter upp (eller var det ner?)och hela 
anordningen man förtöjer vid åker med vid slussningen. De äldre paret knöt 
lungt upp sina små snören och gled iväg medan vi trasslade med våra långa 
linor en lång stund.  
Känner vi oss som riktiga långseglare? Nja..det är nog en liten bit kvar. 
 
Ha det bra alla därhemma. 
 
PS Undertiden jag skrev det här så vände vinden till sin vanliga västliga rikt-
ning. 
 
Hälsningar  
Stefan & Elinore & [barnen] 

SY-Bella 25 juni 2008 
 
Resan framstår som en process där förväntan och oro i avsaknad av egna re-
ferenser med tiden blir till erfarenhet och kompetens. Stefan och Elinore är 
efter slussningen kunnigare än vad de nyligen var. Trots det ser de sig enligt 
denna självironiska beskrivning ännu som långfärdsseglare i vardande, vilka 
saknar ”riktiga långfärdsseglares” kunskap och handlag. Berättarpositionen 
vid Kielkanalens utlopp är således en annan än den de kommer att skriva från 
ett år senare. När besättningen skildrar Kielkanalen sätter de ord på vad Rein-
hardt Koselleck kallar för förfluten framtid, det vill säga framtiden så som den 
tidigare tedde sig (2004:31ff). Begreppet ifrågasätter en linjär tidsuppfattning 
där det förflutna och framtiden är absolut skilda från varandra. Dessa förstås 
istället som ett kontinuum: det förflutna har en framtid och framtiden ett för-
flutet, och förr, nu och sedan inbegriper därför varandra (Jordheim i Koselleck 
2004:12f). 

Därför ändras också landskapets roll i reseberättelsen, liksom seglarnas för-
hållande till de gestaltade platserna, med tiden och i takt med att förväntans-
horisont blir till erfarenhetsrum. Kanalen som Bellas besättning framställer 
som en startsträcka för osäkra nybörjare beskrivs ett drygt år efter hemkoms-
ten av s/y Nadas besättning som upploppet för erfarna långfärdsseglare. Under 
intervjun berättar Stina och Andreas om hur de återvände till Cuxhaven i när-
heten av Kielkanalens utlopp och såg ett svenskt seglarpar som oroligt grans-
kade väderkartorna inför sin färd söderut – precis som de själva gjort ett år 
tidigare. På den tiden hade de förberedande kursers förmaningar i färskt 
minne, men saknade egna referenser. Synen gjorde det tydligt för dem att de 
nu var de erfarna långfärdsseglarna, som visste att den komplicerade seglings-
teorin egentligen inte var så svår. De hade ställt om till ”långfärdsseglarstuket” 

                                                      
24 Ruhe betyder ”lugn” på tyska. 
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och ville ta sig fram så snabbt som möjligt, även om det innebar att gå för 
motor istället för att som skärgårdsseglare segla dagsetapper och undvika natt-
segling och motorgång.  

På vintern är Kielkanalen kallare och ödsligare än under sommaren. Johan 
och Kristian på s/y Wild Rose seglade stick i stäv med handböckernas rekom-
mendationer och gav sig av i december, då seglarsäsongen i norra Europa se-
dan flera månader är över (Hammick m fl 2010:67). Den ovanliga tidpunkten 
för avsegling kan förstås som en del i deras projekt att ta avstånd från trygg-
heten och det rutinartade. I Cuxhavens marina är de enda båt och området är 
igenbommat för vintern. Om de vill ta sig ut från området, skriver de, måste 
de klättra över den låsta grinden och hoppas att polisen inte får syn på dem. I 
vinterland är besättningen följaktligen en anomali, och den udda årstiden ger 
deras inledande kapitel en anakronistisk prägel: 

/Kielkanalen är faktiskt riktigt tråkig så här års. Känner oss ganska ensamma 
bland alla stora fartyg. Vi har inte möt en enda privatbåt. Folk som går längs 
stränderna, verkar bli ganska förvånade när vi kommer åkandes. De vinkar 
glatt, och vi misstänker att en o annan vickar på huvudet när vi åkt förbi. Men 
men... Vi bidar vår tid! Längtar bägge till värmen! Det sliter ganska bra på en, 
att frysa några timmar varje dag. Fingrarna är redan valkiga, och finmotoriken 
känns långt borta./ 

Escape to Danger 9 december 2005 
 

Även om själva transporten utgör en väsentlig del av själva resan är det tydligt 
att det inte är alla stopp längs vägen som uppskattas av seglarna. Många av de 
europeiska hamnarna, exempelvis Cuxhaven, kan förstås som både fysiska 
och narrativa hållplatser. Dessa hållplatser förflyttar både seglare och läsare 
framåt längs rutten och genom berättelsen. Det är platser där seglarna ”mel-
lanlandar”, som Louise på Olivia kallar det, för att vädret eller kroppen kräver 
det. De narrativa hållplatserna inkluderas helt enkelt i framställningen för att 
seglarna har varit där, oavsett vad som där skedde. I citatet nedan skriver sig 
Nadas besättning fram längs en rad sådana hållplatser, genom att redogöra för 
var de varit, var de befinner sig och vart de ska. Denna för materialet så kän-
netecknande kombination av då, nu och sedan ger texten en riktning både 
framåt och bakåt i tid och rum, samtidigt som den präglas av omedelbarhet: 

Cuxhaven till Hoorn 

Efter att varit inblåsta i Cuxhaven i en dag så gav vi oss till slut iväg den 25/7 
med målet Delfzilj i Holland (…). Dagen efter fortsatte vi ner till Borkum som 
är den sista av de ostfrisiska öarna som ligger i floden Eems mynning. (…) 
Från Borkum gick vi sedan upp i Eems och till Delfzilj. Delfzilj är kanske inte 
den roligaste staden men marinan var fräsch. Efter tvätt, handling och andra 
bestyr dagen efter så styrde vi mot första slussen. Sedan dess har vi tagit oss 
genom otaliga slussar och broar på vår väg ner genom Holland. Det har varit 
ett perfekt sätt att se landet på. (…) Vi har även paserat en hel del landsbyggd 
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med kor, klonade får och olika fåglar. Vädret har varit lite blandat, mest mullet 
och en dag var det konstant duggregn men vi har haft tur med dom flesta kväl-
lar då det klarnat upp. Finaste avsnittet med flest väderkvarnar var mellan 
Dokkum och Leeuwarden. 
Vi befinner oss nu i Hoorn på västkusten av Hollands innanhav Iseljmeer och 
har just varit ute och ätit middag och tagit en öl, strosat runt i stan och kollat 
på alla lutande hus. Imorgon är planen att gå vidare till Amsterdam för att där 
känna på kultur livet, kanske kan det även bli segling av... 

Nada Land 1 augusti 2010 
 

På vägen ner längs norra Europas kust skapar besättningarna tillsammans en 
snart välbekant ramsa av ortsnamn och vatten. Kielkanalen, Brunsbuttle, Cux-
haven, Den Helder, IJmuiden, Calais, Cherbourg och Alderney återkommer i 
skildring efter skildring och framträder därigenom som byggstenarna i lång-
färdsseglingens narrativa geografi – en kollektiv rutt och berättelsevärld som 
gör dessa berättelser påfallande lika varandra och som för en van läsare tydligt 
visar att det är en långfärdsseglingsskildring som tagit sin början. 

Eftersom framtiden får en så uttalad betydelse under dessa första månader 
– vilket blir mindre vanligt under senare etapper – framstår uppdateringarna 
från Europa som motsägelsefulla. Seglarna tycks hela tiden sträva vidare, sö-
derut. Med Petters ord var det inledningsvis ”inte så mycket ’Nu är vi i Frank-
rike’, utan vi var ju hela tiden på väg i början kändes det som.” Samtidigt 
framställs vissa av de besökta orterna som uppskattade besöksmål. I dessa fall 
ges utrymme för platserna att bli någonting mer än enkom hållplatser och de 
framträder som resmål i sig själva. Inläggen skildrar utflykter och sightseeing 
och visar fotografier av vackra vyer, stadsmiljöer och restaurangbesök. Nadas 
och Olivias besättningar besöker Amsterdam, som Petter beskriver som en 
”härlig stad”. I en tidningsintervju efter hemkomsten beskriver han en nattfärd 
på stadens kanaler som ”magisk” (Gidenstam 2011). På bloggen skildras fär-
den genom staden: 

/Genom Amsterdam åker man i konvoj och som sagt bara nattetid, då det inte 
är så mycket trafik på gatorna. Eftersom vi var sent ute på säsongen var vi dem 
enda i ”konvojen”. Strax efter midnatt öppnade bron sig och vår nattfärd var 
startad. Bro efter bro öppnade sig när vi närmade oss och vi gled sakta förbi 
stora vackra lägenheter med gigantiska fönster ut mot ån. Lägenheterna för-
vandlades sakta till fantastiska husbåtar, fulla med blomkrukor! Allt eftersom 
natten fortskred blev lägenheterna och husbåtarna ruffigare då vi närmade oss 
Amsterdams utkanter för att sedan bli lummigare, trädgrenar som sträckte sig 
långt ner mot ån gjorde att det kändes som vi färdades i ett sagoland./ 

Sailing Olivia 15 september 2010  
 

Ett fotografi från ett tidigare inlägg ger en fingervisning om hur det kan ha tett 
sig. Bilden tycks vara tagen från en bro och visar kanalen med en liten stenbro 
en bit bort. Träd och smala stenhus med höga fönster ramar in bilden. Inga 
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människor syns till. Natthimlen ovanför trädkronorna är kallt ljusblå, men gat-
lyktorna som kantar kanalens bägge sidor ger ett varmt gult sken som reflek-
teras i det helt stilla, blanka vattnet. Av alla bilder i hela materialet är det detta 
fotografi mer än något annat som fått mig att vilja resa till en av seglarnas 
platser. 

Eftersom seglarna har bråttom söderut är det ovanligt att mer än ett inlägg 
skrivs samma plats under de första månaderna. När så sker är det i regel på 
grund av att seglarna blivit inblåsta, som då vindstyrkorna gör det omöjligt för 
Johan och Kristian att lämna hamnen vid den nederländska ön Vlieland: 

Vlieland 

Storm på G! Vaknade på torsdagsmorgonen av gnisslande fendrar och en vi-
nande rigg. Kvällen innan hade vi pratat om att vi skulle ta en chans och smita 
innan den annalkande stormen skulle dra in över öarna. (…) Nu blev vi osäkra 
på om det var ett särskilt smart beslut att ge sig ut på Nordsjön under de pre-
misserna som rådde. Livligt dividerande från sängläge under en timmes tid, 
om hur jävligt det egentligen kunde vara där ute. Kvällen innan hade vi varit 
på den lokala puben De oude stoep, var vi träffade lite saltstänkta locals. De 
varnade oss för kuling från NV, då just denna vindriktning drev upp enorma 
vågor. (…) 
 
Det känns frustrerande att tvingas stanna på ön. Värmen hägrar! Men det är 
tyvärr inte mycket vi kan göra åt vädrets makter. Väderrapporten lovar bättre 
väder först framåt söndag, så då hoppas vi kunna non-stop segla tills vi stupar!/  

Escape to Danger 15 december 2005 
 

Oönskade stopp drar ner berättelsens progression och tempo. Berättelsens mo-
dus, det vill säga dess tonlägen och känslolägen (Ronström & Palmenfelt 
2001, Kaijser 2007:45), påverkas av resans progression – och brist därpå – 
liksom av temperatur och väderlek. När seglingen går som planerat blir tonen 
mer positiv, medan frustrationen ökar i takt med motgångarna. Nästa dag är 
Johan och Kristian fortfarande kvar på ön: 

Vlieland forts. 

Jämmer och elände! Klockan är 20.24 och vi sitter nere i kajutan och lyssnar 
på den vinande riggen och rycken i förtöjningarna. Den här stormen har ut-
vecklats till ett gisslandrama.  Vinden peakar 28 m/s i byarna, och haglet smatt-
rar på däck. Vågar knappt drömma om hur det är ute på havet just nu... Man 
kan höra havet ryta från andra sidan av ön. Väder-prognosen ser ju som sagt 
bättre ut framåt söndag, men tyvärr verkar det som vinden kommer att vrida 
till väst,sydväst. Varje dag som vi hålls fågna av detta vädersystem, måste vi 
pressa vår nästa etapp med ett dygn till utan hamnbesök. Eller måste och 
måste.... Det känns som man måste ta alla chanser som ges för att komma fram-
måt./ 

Escape to Danger 16 december 2005 
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Att norra Europa framstår som en startsträcka beror till viss del på höstkylan 
där. Seglarna ser fram emot södra Europa med sol och lätta kläder. Bellas be-
sättning längtar till ”hägrande medvindsseglingar i värme med dubbla utspi-
rade försegel [som] väntar någonstans i fjärran.”25 Olivias besättning hade fö-
reställt sig hur de skulle segla i sommarvärme hela vägen ner till Las Palmas, 
men när de väl kom iväg i augusti var det på väg att bli höst – en årstid som 
sedan var svår att segla ifrån. Detta blir ett återkommande tema under de första 
månadernas resa: 

/För varje breddgrad vi har rört oss söderut, har även värmen gjort det, när vi 
seglar så är det dubbla värmeställ, lusekofta, raggsockar, vantar, mössa och 
fullt sjöställ som gäller. Bränslet i värmaren är nästan slut och vi har båda dra-
git på oss varsin lättare förkylning. Vi är rejält trötta på kylan och längtar efter 
värmen. Det skall bli skönt att komma till Camaret, då är det bara Biscaya kvar! 

Sailing Olivia 25 september 2010 
 

På fotografierna syns besättningen ordentligt påbyltade och Louise som spar-
kar i en hög med fallna löv. Inte blev de muntrare av att de följde Nadas blogg, 
säger de under intervjun. Vännerna hade en månads försprång och även om 
läsningen bistod dem med tips om vad de kunde göra längs vägen var det 
mindre roligt att läsa om hur höstlikt det började bli även i södra Europa.  

Utöver längtan och förväntan präglas också de första månaderna av stress 
och oro. Efter den ovan beskrivna startsträckan är det nämligen dags för vad 
som framställs som ett de mest mytomspunna områdena i seglarnas narrativa 
geografi och som en av seglatsernas första och därtill största utmaningar – 
Biscayabukten. 

Biscaya som hot och antiklimax 

Biscaya imorgon 

Imorgon börjar vi vår överfart om inget konstigt inträffar. Vi hörs om 3-4 dagar 
från La Coruna:-). Hasta Luego! 

Nada Land 31 augusti 2010 
 
Biscayabukten är en starkt bidragande anledning till att besättningarna skyn-
dar sig söderut. Bukten ligger utanför Frankrikes västkust, norr om Spanien. 
På botten går en kontinentalsockel som gör att havet tvärt går från några 
hundra meters till flera kilometers djup. Höga vågor kan därför byggas upp 

                                                      
25 SY-Bella 2008-07-10. 
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när havsvatten rör sig in mot kusten och trycks uppåt av sockeln. Särskilt un-
der höst och vinter sägs bukten vara farlig att färdas över och därför rekom-
menderas seglare att korsa Biscaya innan september (Hammick m fl 2010).  

Hur skildras Biscaya och hur påverkas informanternas berättelser av buk-
tens rykte, liksom av befintliga berättelser? Värt att understryka är att även om 
den följande analysen nyanserar buktens rykte råder inget tvivel om att den 
kan vara riskabel att korsa. Hösten 2012 rapporterades exempelvis hoppet vara 
ute att finna tre danska seglare vid liv efter att deras triamaran hittats flytande 
med kölen upp. Enligt en talesperson för danska långseglare hade männen ta-
git en stor risk som gett sig ut på bukten under hösten, i en båttyp som inte 
lämpade sig för då rådande förhållanden (Sydsvenskan/TT 2012-10-03).  

Redan samma dag som Olivia angjort La Coruña meddelar besättningen på 
sitt Twitterkonto att de nått hamn efter 73 timmars segling. De som följer dem 
där får tidigt bekräftelse på att allt gått väl. På bloggen dröjer det dock tre 
veckor tills ett inlägg om överfarten publiceras, och läsare tackar i kommen-
tarerna för att de ”äntligen” får läsa om bukten. 26 

Biscaya  

/Under andra dygnet började det helt planenligt att blåsa upp. Vågorna byggde 
upp sig till imponerande vågberg som vi surfade nerför. Vi hade bara en snutt 
på ca 1,5 m av förseglet ute och gjorde ändå hyggliga 4-5 knop. Det var inte 
utan att man blev rädd när bergen kom rullandes in akterifrån, men de lyfte 
enkelt upp Olivia och gav henne en snäll skjuts framåt. (…) 
Vi försökte hålla oss till fyra timmars vakter men stannade kvar lite för att 
umgås vid vaktskiftena. Vi hade oturen att vårt vindroder (en slags autopilot 
som styr med hjälp av vinden) gick sönder tidigt under seglingen, vilket gjorde 
att vi fick handstyra hela vägen. Man var helt slut efter att ha tampats med 
vågbergen i fyra timmar. Vi var rätt trötta när vi efter drygt tre dygn till havs 
förtöjde i hamnen i La Coruña./ 

Sailing Olivia 16 oktober 2010 
 
Trots att besättningen skriver att de var rädda är det först under intervjun som 
det framgår hur slitsamt de hade det. Biscaya beskrivs då som den tuffaste 
passagen på hela resan. Eftersom de var tvungna att handstyra och aldrig 
kunde släppa rodret blev överfarten fysiskt ansträngande och så utmattande 
att de till sist hallucinerade. Det var även mentalt påfrestande att sitta i mörkret 
och höra vågorna som tornade upp bakom båten. Flera gånger trodde de att 
nästa stora våg skulle välta omkull båten akterifrån, vilket tack och lov inte 
skedde. 

I och kring de enskilda reseskildringarna anas en mall för hur en seglings-
skildring från Biscaya ska se ut, sprungen ur andra framställningar om hur 

                                                      
26 Som diskuteras i kapitel fem fördaterar Olivias besättning en tredjedel av sina inlägg på blog-
gen, vilket innebär att de publicerats senare än vad datumet uppger. Inlägget om Biscayaöver-
farten är daterat 16 oktober men publicerades i praktiken 27 oktober. 
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seglatsen bör te sig. Som Koselleck påpekar är erfarenhet och förväntan för-
bundna med varandra. Erfarenhet är det närvarande förflutna, vilket inkluderar 
kunskapen om andras minnen och erfarenheter (2004:171f). Denna vetskap 
ligger, vilket texterna inför och efter Biscaya visar, till grund för förväntningar 
som i sin tur kommer att prägla den egna erfarenheten av bukten, och medför 
att seglare kan känna någon form av besvikelse om passagen blir lätt och pro-
blemfri – som om de inte seglat över det ”riktiga” Biscaya. Buktens rykte kan 
därför ge upphov till dubbla känslor när allt går väl. Långfärdsseglaren Sara 
intervjuas efter hemkomsten och beskriver då sin Biscayaöverfart som ”värl-
dens antiklimax.” Hon säger att man hetsar upp sig för att andra hetsar upp 
sig. En annan anledning är ”den här boken… s/y Glädjen! Där går ju dom 
under på Biscaya. Nu tycker man päh! vilken badbalja liksom. Du ska ju se 
Kap Verde, där är det vågor!” I Inger Alfvéns roman s/y Glädjen (1979) ut-
mynnar familjedramat på en segelbåt på Biscaya i att ett av barnen ombord 
blir sjukt och avlider, och fadern försvinner överbord.  

Bukten är ett konkret exempel på hur reseberättande verkar som ett krets-
lopp. Det är ett geografiskt område på förhand präglat av andra resenärers text-
er – vad Patrick Holland och Graham Huggan i en studie om reseberättelser 
kallar för litterära zoner (2000:110). Referensramarna från skönlitteratur, do-
kumentära seglingsskildringar och handböcker är en del av resenärers kultu-
rella bagage som de bär med sig inför och under den egna resan och som på-
verkar deras föreställningar och förväntningar (Gregory 1999, Lagerkvist 
2005). På Escape to Danger är det handböckers varningar som tillsammans 
med andra seglares skildringar bidrar till att måla upp den väntande överfarten 
som hotande. Om det kan vara obehagligt att segla över bukten sommartid, 
varnar en guidebok som besättningen citerar, är det rent dumdristigt att segla 
där under vinterhalvåret. Riskerna förstärks ytterligare, fortsätter guiden, av 
att bukten ligger i början av nordeuropéers rutt. Ännu orutinerade besättningar 
kan uppleva vindar och vågor som värre än senare, större prövningar. ”Vår 
nästa etapp kommer kanske bli den värsta hittills” förutser Johan, ”och vi hop-
pas att vi inte behöver uppleva de förhållanden som nämns i alla seglingsbe-
skrivningar över Biscaya för vinterhalvåret.”27 Att de skulle vara dumdristiga 
håller han dock inte med om. Han har seglat över bukten två gånger sommartid 
och båda gångerna klarade han sig utan stormar. Dessutom förbereder de sig 
noga och inväntar rätt väderprognos. Men visst är det en kalkylerad risk, med-
ger han, då meteorologerna kan ha fel.  

Spänningen förhöjs av att Johans samtidiga berättelser skrivs från en viss 
position i ett temporalt förlopp, om kommande händelser vars utgång i skri-
vande stund är okända (Shuman 1986:40f, Ochs & Capps 2001:167). Till 
skillnad från då berättelsen framförs i efterhand har Johan som berättare inte 
mer kunskap om hur överfarten kommer att arta sig än vad han har som pro-
tagonist i sin berättelse (jfr Young 1987:16). Dagen därpå ger de sig ut på 

                                                      
27 Escape to Danger 2006-01-06. 
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bukten. Sedan dröjer det fem dagar innan eventuellt oroliga läsare får läsa om 
överfarten. De som har oroat sig för besättningen får av brevets första stycke 
en bekräftelse på hur illa det blev: 

Vintersegling över Biscaya 

En svart natt, på ett stormpiskat öde Biscaya. Det enda som syns är brotten på 
de enorma vågorna på en tio, tolv meter som likt skenande godståg rammar 
båten med en enorm kraft akterifrån. De gånger bärigheten i akterskeppet inte 
mäktar med att lyfta Wild Rose över vågkammen, får vi plikta med en okon-
trollerbar surf på sjutton, arton knop. Skrovet är i självsvängning, man uppbå-
dar all sin kraft för att hålla rorkulten och båten på en så rak kurs som möjligt. 
Inte för rak bara, då riskerar vi att köra fören för djupt ner i vågdalen, och 
därefter volta framlänges när vågen når ifatt oss.  

 
Dramatiken går inte att ta miste på. Biscaya verkar ha utsatt båten för precis 
de skrämmande påfrestningar som Johan befarat. Eller? Brevet fortsätter: 

Ja, så kan det säkert vara på Biscaya, det betvivlar jag inte ett dugg, dock blev 
vår segling över den beryktade bukten något helt annat. (…) Hela natten skif-
tas vi om vid rorskulten, det är stjärnklart och månens ljus glittrar i det kav 
lugna vattnet. Vi får sällskap av en flock delfiner på en femton, tjugo djur. De 
hoppar, leker och verkar aldrig tröttna på att skiftas om att simma i Wild Roses 
bogvatten. (…)  
 
Klockan 11.30 kom vi fram till La Coruna. Slut på vintern! Slut med huttrande 
nattpass i snöfall. Äntligen har vi kommit ifatt sommaren igen!! Nu ska det 
sovas.... 

Escape to Danger 10 januari 2006 
 

Vid den fortsatta läsningen visar sig den inledande skildringen stämma illa 
med hur överfarten därefter beskrivs. Biscayas vatten framstår som riktigt 
idylliskt under dessa förhållanden. Men segling fordrar ju trots allt viss vind, 
och ett Biscaya i stiltje är inte heller ett drömscenario. Till sist, skriver Johan, 
tilltog vinden så pass att de kunde hissa segel och i maklig takt segla mot Spa-
nien medan temperaturen i luften långsamt blev allt behagligare. 

Berättelsen som inledningsvis tycks vara en erfarenhetsberättelse om ett 
mycket skrämmande förlopp erkänns alltså vara vad Richard Bauman 
(1986:23) kallar för en hypotetisk framställning av en överfart som bättre än 
den egna erfarenheten lever upp till buktens rykte och de tidigare förväntning-
arna. Besättningen har utlovat en mardrömssegling till läsarna och levererar 
också en sådan, även om den snart kompletteras med en annan version som 
sägs vara den sanna. Sannolikt är detta inte den enda passagen i materialet som 
innehåller överdrifter eller rent fiktiva inslag. Däremot förekommer ingen an-
nanstans att skribenten erkänner detta. 
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 Reseskildringar rör sig i gränslandet mellan realism och fiktion och även 
skildringar som framstår som dokumentära kan inkludera skönlitterära ele-
ment och berättargrepp (Borm 2004, Korte 2008, Zilcosky 2008:8f, Lager-
kvist 2005:98, Holland & Huggan 2000:9). Carina Lidström diskuterar i arti-
keln ”All Travellers are Liars” föreställningen om den lögnaktige 
reseberättaren, som liksom storfiskaren överdriver eller hittar på. Att detta 
motiv blivit så etablerat beror enligt Lidström på att reseberättelsen betraktas 
som dokumentär och som refererande till en objektivt existerande verklighet. 
Berättare kan därför anklagas för att fara med osanning (2005:146f, jfr Bau-
man 1986:11f). Men, menar litteraturvetaren Jan Borm (2004), det avgörande 
i diskussionen om reseberättelsers sanningshalt är inte huruvida de beskrivna 
erfarenheterna är faktiska eller påhittade, utan hur läsaren närmar sig texten. 
En reseskildring förstås av honom som en berättelse om en resa som läsaren 
antar verkligen har skett, vilket leder till en annan läsupplevelse än vad ex-
empelvis Gullivers resor gör. Därtill kan, understryker Borm, även uttalat 
uppdiktade inslag bygga på resenärers tidigare erfarenheter, vilket också san-
nolikt är fallet med Johans Biscayaskildring. Nio månader efter Biscaya för-
bereder sig Johan och Kristian för sin seglats mot Kap Horn. Än en gång stäl-
ler de in sig på en stormsegling och Johan drar sig till minnes en skräckfylld 
erfarenhet från en seglats några år tidigare. Formuleringarna i den (enligt skri-
benten) erfarenhetsbaserade skildringen har stora likheter med brevet om 
Biscaya. Båten ska då ha träffats av flera meter höga vågor och uppges ha 
forsat nedför en våg i tjugo knop. ”Skrovet var i självsvängning och proteste-
rade ljudligt åt den omilda behandlingen” skriver han.28 När Biscayaöverfarten 
inte lever upp till de dystopiska förväntningarna får tidigare stormerfarenheter 
från andra vatten, tillsammans med teoretiska kunskaper om hur det skulle 
kunna tänkas vara, istället utgöra underlag för skildringen. 

På SY-Bella antyds endast Biscayas rykte i bildtexten till ett fotografi av ett 
stilla hav, publicerat några dagar efter ankomsten till Spanien. ”Antagligen en 
ovanlig bild oever havet mitt pa Biscaya” skriver de, av stavningen att döma 
från ett spanskt tangentbord.29 Familjen fick enligt sitt överfartsbrev en odra-
matisk passage, med svaga vindar och delfinstim på besök. Här framgår inte 
heller att bukten var det som hade skrämt besättningen mest innan avfärd. Ste-
fan beskriver under intervjun tidigare möten med seglare som ”kaxigt” gett 
sig ut på Biscaya men kommit hem skakade och förklarat att detta var det 
värsta de varit med om och att de aldrig mer tänkte segla. Familjen avseglade 
två veckor tidigare än planerat för att vara säkra på att hinna över bukten i god 
tid. Trots det, säger Elinore, fick de under resan kommentarer från ”erfarna 
gubbar” som anmärkte på att de skulle åka över ”först nu”. Hon brister ut i 
skratt: ”Man blev helt nedpsykad!”  

                                                      
28 Escape to Danger 2006-09-04. 
29 SY-Bella 2008-07-16.  
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Nadas besättning beskriver i sin tur en överfart för motor, där marelden – 
självlysande plankton – fick ”havet att glittra som stjärnor” medan delfiner 
simmade längs båten. De publicerar också ett fotografi på ett lugnt hav, med 
bildtexten ”Det fruktade Biscaya :-/”. Det ironiska i kommentaren understryks 
av kontrasten mot det lugna havet på bilden och av den snett leende smileyn 
som tycks förmedla en känsla av snopenhet eller ambivalens. Under intervjun 
berättar Stina om hur en förberedande kurs och litteratur hade målat upp Euro-
pas tidvatten och Biscayabukten som i det närmaste omöjliga utmaningar, men 
att de sedan i praktiken kunde hantera dessa utan problem. ”Så, vart det ju 
ingenting då” säger Stina och fortsätter med ett skratt: ”Fick ju gå för motor 
över hela Biscaya nästan. Så det var ju lite trist. Hade vi laddat där innan vi 
skulle över, och kollat livflotten liksom, alla sådana här förberedelser.” Reso-
nemanget kan jämföras med de förstföderskor som Lena Marander-Eklund 
(1998) intervjuat, som baserat sina förväntningar inför förlossningen på in-
formation från vården och i handböcker, och på andra kvinnors berättelser om 
sina erfarenheter. I efterhand känner sig kvinnorna nöjda, besvikna, missnöjda 
eller förvånade beroende på hur väl den egna erfarenheten kom att stämma 
med föregångarnas berättelser. På liknande sätt utvärderar seglarna sina över-
farter i relation till de egna förväntningarna och andras berättelser, med den 
stora skillnaden att de också delvis uttrycker besvikelse när allt går väl. 

Det är inte underligt att Stina uttrycker både lättnad och besvikelse över att 
farhågorna inte besannades. Att hantera diskrepansen mellan en dystopisk för-
väntanshorisont och en senare faktisk erfarenhet tycks inte lätt. Andreas beto-
nar att de känner besättningar som ju fick det tufft på sina överseglingar om-
kring samma tid, och att det var de på Nada som lyckades pricka dagar med 
lite vind. Biscayas rykte som ett farligt vatten bekräftas och bevaras genom 
hänvisningar till andras berättelser och också genom att myten om bukten 
bortser från alla de berättelser om problemfria överfarter som rimligtvis finns 
i publicerade seglingsskildringar och muntliga berättelser. Därigenom blir 
frånvaron av komplikationer den egna berättelsens komplikation, i de fall då 
bukten inte motsvarar förväntningarna. 

Upphovet till Biscayas rykte som ett per definition stormigt vatten är reella 
bottentopografiska och meteorologiska förhållanden. Kontinentalsockeln syns 
tydligt på satellitbilder som en ljusare blå ton mot havets mörkblå fält och får 
konsekvenser för havsytans beteende. I egenskap av verkligt hot skulle det 
också vara oklokt att inte vara försiktig. Besättningarna respekterar riskerna 
och inväntar lovande väderprognoser. Men till följd av att överfarterna därför 
går som de ska, ser besättningarnas Biscayabrev inte ut som förväntat. Resul-
tatet av Biscayaskildringarna liknar vad Molly Andrews definierar som mot-
berättelser, då den egna erfarenheten bryter mot den etablerade, kollektiva be-
rättelsen (2004, Shuman 2005:54ff, jfr Andersson Cederholm 1999:16). 
Berättarna behöver därför hitta sätt att omvandla sina egna erfarenheter av 
bekymmersfria Biscayaöverfarter till begripliga berättelser.  
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Viktigt att understryka är att ett resebrev från ett stilla Biscaya som kan 
verka odramatiskt inte behöver ha upplevts så för samtida läsare. Att seglare 
redogör för en farofylld etapp innebär att de har klarat den, och den egentliga 
spänningen ligger i brev och inlägg som varslar om farliga kommande etapper 
– och kanske än mer i dagarna som följer på dem. Det allra värsta scenariot är 
inte berättelser om skador eller motgångar utan berättelser som uteblir, på en 
seglarsajt som inte längre kan uppdateras av sina innehavare. Tystnaderna som 
uppstår mellan inläggen innebär därför en särskild dramatik, vars upplösning 
ges i och med nästa livstecken från seglarna. Flera år efter Johans hemkomst 
är min läsupplevelse sannolikt helt annorlunda än den hos de anhöriga, vänner 
och engagerade läsare som i realtid följde resan via sina datorer och väntade 
på nästa uppdatering eller kontakt.  

Väl iland i spanska La Coruña har tidspressen minskat för besättningarna: 

Nu när vi är framme i La Coruña och har Biscaya bakom oss känner vi att vi 
inte riktigt har planerat så här långt, allt har handlat om att ta sig över Biscaya 
och ner hit. Planerna har klarnat lite nu efter att vi intervjuat en del andra seg-
lare och vi drar väl söderöver så fort vädret ser bra ut, nu har vi ju inte bråttom 
längre :-). 
För er vilka vi följer på bloggar och som också är på väg ner hit kan vi meddela 
att värmen kommer efter ca. halva Biscaya så det är bara att hänga i. 

Nada Land 5 september 2010 
 
Som Nadas besättning skriver försvinner tidspressen efter att bukten korsats 
och dessutom är det äntligen varmare temperaturer. Under följande månader 
tar sig besättningarna i mer sakta mak söderut längs Portugals kust, i flera fall 
vidare till Marocko, innan de seglar till Kanarieöarna där de ska förbereda sig 
för Atlantöverfarten.  

De följande två delarna av kapitlet tar avstamp i informanternas berättelser 
och baseras på fältarbete i två välkända seglarhamnar, Las Palmas och Horta.  

Verkstad och vardag i Las Palmas 

Hur framställs Las Palmas i informanternas berättelser och hur beskriver lång-
tidsboende tillvaron där? Las Palmas är en av de mest etablerade seglarhamn-
arna i Europa, med en stor betydelse för seglare eftersom det är härifrån många 
inleder sina Atlantöverfarter. Men tillvaron där ser helt olika ut för huvudin-
formanterna som snart ska segla vidare, jämfört med de seglare som under 
månader och ibland år har hamnen som hem. Hur ser vardagen och det sociala 
livet ut för dem som har sin fasta punkt på en plats som de flesta seglare snart 
lämnar? Fältarbetet i Las Palmas innebär möten med seglare vars berättelser 
har ett helt annat tempo och delvis ett annat innehåll än de som annars studeras 
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i avhandlingen, och bidrar med en mer nyanserad och mångfacetterad bild av 
fältet. 

Las Palmas hamn är en värld för sig, avskuren av vägen från resten av sta-
den och en halvtimmes promenad från stranden där charterföretagen har sina 
hotell. Vid ett trettiotal bryggor med låsta grindar ligger ortsbornas små mo-
torbåtar och stora, påkostade fartyg. Under hösten samlas långfärdsseglare här 
i väntan på att korsa Atlanten. Över åren har en infrastruktur byggts upp längs 
rutten för att tillhandahålla de tjänster och produkter som seglarna önskar 
(Kleinert 2009:162f, jfr Andersson Cederholm 1999:44f). I hamnen och sta-
den finns gott om båttillbehörsaffärer och verkstäder. Det sägs åtminstone 
vara enklare och något billigare att hitta reservdelar här än i Västindien. Det 
är tur, för vid ankomsten hit och inför väntande överfart är det ofta mängder 
av problem ombord som behöver åtgärdas. Seglarna må ha lämnat en vardag 
med arbete, måsten och rutiner, men långfärdsseglingen är en paradoxal kom-
bination av semester och mycket hårt arbete. Den beskrivs ibland som ”boat 
maintenance in exotic places”: en aldrig sinande ström av reparationsarbeten 
i sköna och spännande omgivningar (jfr Kleinert 2009).30  

Av Atlantfararna framställs därför Las Palmas som vad antropologen Tim 
Ingold definierar som ett taskscape (1993); ett socialt konstruerat landskap 
som kännetecknas av vissa arbetsuppgifter och praktiker. I avseglarhamnens 
fall är det en miljö som helt tycks genomsyras av arbete och förberedelser. 
Johan beskriver hamnen: 

Wild Rose på land 

Las Palmas hamn är en riktig smältdegel av nationaliteter, och de flesta lång-
färdsseglare som besöker Kanarieöarna gör ett stopp här. Kanske inte pga sol 
o bad direkt, utan nog mer i sällskapligt syfte, eller för att fixa eller utrusta sin 
båt inför atlantöverseglingen.  
 
Hela hamnen sjuder av arbete, och de flesta andra seglare vi pratat med, har en 
diger att-fixa-lista, vilket vi känner igen. Dagarna i ända byts det erfarenheter 
och ljugs en massa. En väldigt vanlig syn är en kille som jobbar, medans två, 
tre andra står och tittar på, dikterandes en massa "goda råd", detta alltsom oftast 
med en öl i handen. Men det är så det ska vara... Det ger den speciella charm, 
som bara en riktigt levande hamn har./ 

Escape to Danger 31 januari 2006 
 

Så här i efterhand, skriver Johan, är han glad över den besvärliga nedresan 
eftersom det tydliggjort vilken utrustning som de behöver se över och som 
måste vara i toppskick vid Atlantöverfarten. Delar till roder och vindroder be-
höver bytas ut och skrovet ska tvättas, målas om och vaxas över vattenlinjen. 
Riggen ska plockas av och rustas. Vant och stag – de linor som stöttar masten 

                                                      
30 Se exempelvis bloggtiteln Nemo of Sweden – Boat maintenance in exotic places. 
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– behöver bytas ut. Det trasiga gasreglage som vid flera tillfällen varit nära att 
orsaka allvarliga tillbud måste också ersättas.  

Olivias besättning har efter sin höstkalla nedsegling äntligen nått den efter-
längtade värmen, men det är ont om tid för semestertillvaro på turistmålet:  

Jobb, jobb, jobb 

Den 24:e kom vi till Las Palmas, då hade vi snabbseglat i två veckor med bara 
två stopp i Marocko och ett på Graciosa. (…)  
 
Nu två veckor senare känns det som om vi är fast och inte kommer härifrån. 
Vi har jobbat konstant från nio på morgonen till minst nio på kvällen, för varje 
sak vi bockar av på våra listor så tillkommer det nya. Vi har inte haft en enda 
dag där vi bara har slappat och tagit det lugnt, något som har tärt ordentligt på 
oss alla tre.31 

Sailing Olivia 6 december 2010  
 

Beskrivningarna av det hårda arbetet med att rusta båten för överfarten erbju-
der ett alternativ till bilden av Las Palmas och Kanarieöarna som turistiska 
platser och som platser för avslappning och ledighet. Skildringarna av besty-
ren överensstämmer väl med den romantiserande föreställningen om slit-
samma resor vilka skiljer den autentiska resenären från den bortklemade tu-
risten (Fussell 1980:39, MacCannell 1999:9f, Holland & Huggan 2000:23, 
Nouzeilles 2008). Seglarna är också ofta måna om att distansera sig från tu-
ristrollen och från dem som charterflugit till hamnar dit de själva seglat (jfr 
Andersson Cederholm 1999). Att själv gå in i turistrollen kan dock fungera 
som en välbehövlig paus från slitet. I sällskap med gäster hemifrån blir seg-
larnas tillvaro mer turistisk och beskrivningarna av arbetet ombord får sällskap 
av skildringar av utflykter och restaurangbesök.32 På seglarnas fotografier dy-
ker nya ansikten upp då tillfälliga besättningsmedlemmar ansluter sig och nya 
skribenter författar de brukliga gästbreven. Till Johan och Kristian kommer 
jämnåriga vänner ner, och familjen på Bella får sällskap av Stefans 22-årige 
son John, samt Stefans bror och föräldrar. Tillsammans ska de två bröderna 
och den vuxne sonen segla över Atlanten. Hela familjen får en tid tillsammans 
innan Elinore och barnen flyger hem till Sverige, för att någon månad senare 
flyga till Colombia där de återförenas med Stefan.  

Hamnen som i Atlantfararnas brev framstår som en kombinerad vänthall 
och verkstad är för andra seglare en mer permanent boendeort. De flesta av 
seglarna som jag möter där har en tillvaro som ser helt annorlunda ut än stu-
diens huvudinformanters. Här vistas en grupp vars gemenskap kortvariga be-
sökare förvisso tillfälligt kan bli en del av, men vars rutiner de inte hinner få 
kunskap om eller är intresserade av att dela under sina arbetsfyllda veckor. De 

                                                      
31 Besättningen får under Atlantöverfarten sällskap av gasten Hebbe. Se vidare i kapitel tre. 
32 Tack till Patricia Aelbrecht för denna reflektion. 
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så kallade längeseglarna bor i många månader eller år i hamnar som Las Pal-
mas, och har i andra delar av världen studerats av forskare som Jim Macbeth 
(1985, 2000) Carolin Lusby och Stephan Anderson (2008, 2010) samt Martina 
Kleinert (2009, 2013).  

Längeseglarna i Las Palmas är i regel pensionärer som vill slippa den 
svenska vintern, men som flyger hem under sommaren för att träffa barn och 
barnbarn. De kan jämföras med andra säsongs- eller livsstilsmigranter, som 
de svenskar på Costa del Sol som etnologen Annie Woube studerar i sin av-
handling (2014). En seglare beskriver hamnen som ett ”flytande radhussam-
hälle”, då alla har med sig sina bostäder och umgås med varandra. Och som i 
ett radhusområde tycks det kunna uppstå irritation eller konflikter mellan 
grannarna. När Cecilia i februari följer mig till bryggans låsta grind nickar hon 
mot en av grannbåtarna. En jultomte hänger från relingen och skor och andra 
föremål ligger slängda på bryggan. Stökigheten står i skarp kontrast till Ceci-
lias egna prydliga träinklädda sittbrunn, med färska örter i virkade korgar. ”Ja, 
så kan man också ha det. Jag sa det till honom, ’is it still christmas?’ men han 
verkade inte fatta piken.” 

Vissa av längeseglarna övervintrar i Las Palmas för första året, utan att veta 
säkert vart de ska ta vägen framöver. Kanske kommer de att stanna i de kana-
riska vattnen, kanske kommer de att segla jorden runt. De har sin pension, gott 
om tid, och tar en säsong eller etapp i taget.33 Beroende på vilken seglarblogg  
som läsare besöker är det olika bilder av livet i Las Palmas som förmedlas. 
För skriver gör de så gott som alla, seglarna som jag möter i Las Palmas 
hamn.34 Och alla publicerar sina texter online. Det kan röra sig om mer eller 
mindre regelbundet uppdaterade bloggar och hemsidor, eller om hela böcker 
om tidigare resor som läggs ut på nätet.  

Längeseglarnas bloggar och hemsidor skildrar vardagslivet kring de kana-
riska öarna och saknar den tidspress och rörelse framåt längs rutten som kän-
netecknar berättelserna i materialet. Pekka och Barbro på s/y Corona Aq har 
vid intervjutillfället tre Atlantseglatser bakom sig och bor sedan flera år halv-
årsvis med sin katt i hamnen.35 Varje månad publicerar de ett brev på bloggen 
där de uppdaterar läsarna om vad som skett sedan sist och om hur de har det. 

                                                      
33 Ett seglarpar som utgör ett undantag är Peter och Anna. De har sålt ett företag och en som-
marstuga och lämnat arbetslivet för att segla jorden runt. Trots att de är i fyrtioårsåldern har de 
en resplan och ett förhållande till tiden som påminner om pensionerade seglares. De har i 12 år 
lagt ner 25 000 arbetstimmar på att bygga sin båt, ett fullt utrustat hem som de avser att segla 
med för överskådlig framtid. Ett mål är en atoll i Indiska oceanen, dit de beräknar anlända efter 
tio år. Sinar kassan planerar de att ta jobb på vägen, för att sedan fortsätta.  
34 Undantag finns. Under en intervju på en båt i Las Palmas kommer en svensk seglare förbi i 
sin jolle och utbyter några ord med oss över relingen. Han har ingen blogg, skrattar han som 
om tanken vore honom främmande. Han dyker dock upp i två av informanternas berättelser: 
Johan och Kristian mötte honom i Sydamerika 2006, och 2009 möter han Bellas besättning i 
USA.  
35 Sedan intervjun har Pekka och Barbro seglat till Västindien ytterligare två gånger, bland annat 
2015 som deltagare i det trettioårsjubilerande Atlantic Rally for Cruisers, då de vann sin klass 
i tävlingen. Pekka seglade med i den första omgången 1986 med samma båt som de har nu. 
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gastar.36 Hamnen skiftar karaktär, puls och invånare över årets lopp. Under 
hösten börjar Atlantfararna att droppa in, och det är under denna period som 
hamnen blir till scen för deras följetonger. I november går starten för den stora 
kappseglingstävlingen Atlantic Rally for Cruisers från hamnen. Tävlingens 
deltagare har förtur till hamnens platser och är numera så många att de tränger 
undan de vanliga seglarna. Boende och Karibienseglare får därför tillfälligt 
flytta till andra hamnar i området, för att sedan strömma tillbaka efter ARC:s 
start. Då blir umgänget i hamnen tätare och mer intensivt. I takt med att Kari-
bienseglarna blir färdiga med sitt hårda arbete och kastar loss sjunker tempot 
i hamnen igen. ”De ska ju iväg” säger Pekka, ”så en dag så försvinner de där 
kompisarna. Medan det bofasta gänget, om man kallar det för det, de ligger ju 
i flera år här. Även fast vi kanske seglar iväg då till Portugal eller flyger hem 
en månad så kommer vi tillbaka hit, och träffar samma vänner”. Så fortsätter 
livet i hamnen, som präglas av både kontinuitet och förändring, säsong efter 
säsong, med ständigt nya ansikten såväl som gamla bekanta. 

Knutpunkt och kajmålningar i Horta 

I det följande görs ett långt geografiskt och tidsmässigt hopp till den lilla 
hamnstaden Horta på ögruppen Azorerna, där seglarna stannar på hemvägen. 
Horta bryter därför mot kapitlets och avhandlingens disposition. Att diskus-
sionen om hamnens roll inkluderas här beror på att det är den sista framträ-
dande hamnen i Lilla varvets narrativa geografi, där huvudinformanternas re-
seskildringar för första gången på många månader – och för sista gången under 
seglatserna – skriver från samma plats. Som analysen nedan visar är Horta en 
hamn där reseberättandets kretslopp blir särskilt tydligt och materialiserat. 
Hur synliggör hamnen relationen mellan plats, berättelser och tid?  

I skildringarna av Horta märks knappt av någon förväntan – merparten av 
resan ligger ju vid det här laget bakom seglarna. Däremot medför staden en 
efterlängtad chans till återhämtning och fast mark under fötterna, efter många 
och påfrestande veckor till havs. Efter att ha seglat över Atlanten till Västin-
dien och Antarktis – etapper som diskuteras i följande tre kapitel – styr besätt-
ningarna hemåt igen. På vägen passerar de Azorerna som ligger runt 130 land-
mil utanför Portugals kust. Sedan 1960-talet, då långfärdsseglingarna blev allt 
vanligare, är ögruppen ett självklart stopp för seglare som följer Golfström-
men till Europa. Framförallt staden Horta på ön Faial presenteras av informan-
terna som ”legendarisk” och som en ”klassisk seglarhamn”.  

Horta är framförallt känd för seglarbaren Peter Café Sport och för de tusen-
tals målningar som besättningar lämnat efter sig i hamnen. Horta kan, i likhet 
med bland annat Las Palmas, förstås som en fysisk och narrativ knutpunkt. 

                                                      
36 En gast följer med under överfarter för att bistå den ordinarie besättningen med seglingen. 
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Det är platser med en helt annan betydelse än de snabbt passerade hållplats-
erna. Här sammanstrålar seglarna efter perioder av isolering till sjöss och får 
åter träffa bekanta, umgås och etablera gemensamma rutiner (jfr Kleinert 
2009). Här möts också deras berättelser, både bokstavligen då flera besätt-
ningar skriver om umgänget med varandra och tematiskt genom att de lyfter 
fram samma aspekter av platserna. På resans knutpunkter finns tydliga för-
väntningar innan ankomsten, och väl på plats existerar koder och traditioner 
för vad gruppens medlemmar förväntas göra, hur detta görs och för hur de 
berättar om det.  

Efter tre veckor till havs och nästan ett år efter avfärden från Sverige kliver 
Bellas besättning, nu bestående av Stefan och hans 22-årige son, iland i Horta. 
Stefan beskrev sig vid Kielkanalen som en ännu orutinerad långfärdsseglare, 
men har nu korsat Atlanten två gånger. Så här mot resans slut har seglarerfa-
renheten etsat sig in i besättningarnas kroppar och han vittnar om ett Horta 
fullt av ”solbrända typer med vildvuxna frisyrer i slitna seglarjackor och 
shorts.” Liksom så många andra seglare styr de stegen mot den i folkmun kal-
lade Peter’s bar: 

/På kvällen satte vi oss på legendariska Peter Cafe Sport och åt de gudomligt 
goda hängande grillspetten som vår vän så lockande hade skickat oss bilder på 
när vi var mitt ute på Atlanten. Peter Cafe Sport har funnits sedan 1930 talet 
när Hortas valfångare var stamgäster. Alla atlantseglare besöker stället och här 
har många goda historier berättats./ 

SY-Bella 13 juli 2009 
 
Enligt Johan på Wild Rose är Peter’s en verklig ”knutpunkt för seglare” där ”i 
princip alla som har lagt sin rutt över Azorerna svingar en bägare eller två”.37 
Barens egen hemsida bidrar till att förstärka ryktet som Atlantens mest kända 
bar och etablerat seglarhak och fastslår att seglare inte varit i Horta på riktigt 
förrän de besökt baren.38 

När jag för första gången kommer till Peter’s sitter en ung australiensare 
med sin dator vid ett bord. På ryggen på hans t-tröja står tryckt ”70% of the 
world is water. SAIL. The greatest adventure”. Baren fungerar som en sam-
bandscentral, med nätuppkoppling, banktjänster och poste restante-adress för 
seglarna. Många sitter med datorer eller surfplattor vid borden, fikar, dricker 
öl och kaffe. De flesta gästerna sitter i par eller i grupper. De är solbrända och 
har rufsigt hår och är iklädda matchande seglarjackor. 

 
 
 
 

                                                      
37 Escape to Danger 2007-04-30. 
38 Citatet lyder ”Se velejares até à Horta e não visitares o ’Peter’, não viste a Horta na realidade.” 
Se Peter Café Sports hemsida. 
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Även i angränsande lokaler – verksamheten tar i praktiken upp stora delar av 
kvarteret på gatan som är uppkallad efter grundaren – marknadsför man den 
”lilla” barens historia, med souvenirbutik, valsafariverksamhet och glasscafé, 
samt filialer på flygplatsen och i andra portugisiska städer.  

När Nada och Olivia avseglar från Karibien sker det i sällskap med en hand-
full andra svenska besättningar. Snart har besättningarna förlorat varandra ur 
sikte på havet, men de håller kontakten över kortvågsradio (jfr Kleinert 
2009:169f). Nästan en månad senare anländer de alla inom loppet av ett dygn 
till Horta och firar på Peter’s. Olivias besättning skriver: 

/Några timmar senare tuffade Nada in i hamnen självklart bjöd vi in dem på 
fantastiskt gott låtsasbubbel för att fira! När glasen var urdruckna och flaskan 
tom styrde vi de lurviga mot anrika Peters Sport Bar. En familj i tre generat-
ioner har inte bara drivit baren och krängt öl och souvenirer till seglare. De har 
även jobbat för att främja kontakten mellan seglare och erbjudit dem hjälp eller 
tips och råd kring allt möjligt! En öl där är ett måste! Glada i hågen (och hatten) 
travade vi in. (…) Uppfriskade och glada språkade och åt vi sedan vår efter-
längtade hamburgertallrik med Balder, Pamina, Elin-Alida, Nada och Kairos, 
alla nyanlända! 

Sailing Olivia 12 juni 2011 
 

Det är en grupp vänner som återser varandra på Peter’s, och på Sailing Olivias 
fotografier ses delar av Olivias, Nadas och Elin Alidas besättningar le och 
vinka glatt mot någon utanför bild som just kliver innanför dörren. Det är 
dessa möten och återföreningar och umgänget i hamnen efter avklarad över-
fart som enligt Stina verkligen ger ”långfärdskänslan.”  

Om Peter’s bar är det ena obligatoriska motivet i ett seglarbrev från berät-
telseknutpunkten Horta, är det andra hamnens mosaik av målningar. Innan 
seglarna lämnar staden ska de enligt traditionen ha lämnat sitt bidrag till tu-
sentals befintliga hälsningar: 

/Alla fria betongytor i hela hamnen är täckta av målningar som tidigare besätt-
ningar gjort och överallt pågår målandet av nya signaturer från nuvarande be-
sättningar i hamnen. Det innebär desutom otur att lämna Hortas hamn utan att 
ha målat något på kajen så det är inget man vill riskera./ 

SY-Bella 13 juli 2009 
 

Det är svårt att på bild gestalta omfattningen av alla dessa målningar och att 
sätta ord på intrycket de ger. Det är på en och samma gång imponerande och 
rörande med den enorma mängden tecken på besättningars tidigare närvaro på 
platsen. Varenda yta av den stora hamnen är täckt; piren, murarna, kajkanterna 
och stenbryggorna.  
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Vissa målningar är nya och blänker av våt färg, andra är nästan helt utsuddade 
av åratal av slitage från väder, vind och fötter. I takt med att nya besättningar 
letar efter utrymme för sina bomärken målas de mest slitna över och försvinner 
under nya lager färg. Hälsningarna har olika motiv, färger och former, men 
gemensamt för de flesta är att de inkluderar båtens och besättningsmedlem-
marnas namn, året för besöket och en nationsflagga eller annan information 
om båtens hemmahamn. Här finns också fastklistrade t-tröjor med hälsningar 
på, kakelplattor med text och en dörrmatta från en båt. 

Målningarna är representationer vilka både blir representerade genom seg-
larnas berättelser och som får representera Horta som plats, då de ständigt lyfts 
fram som stadens främsta kännetecken. Om reseberättandet kan förstås som 
ett kretslopp manifesteras det sannerligen här. Någon gång inför det egna be-
söket får seglarna veta att det hör till att måla sin signatur på kajen. Vanligen  
överförs informationen via tidigare generationers sajter, seglingsböcker eller 
samtal med andra seglare.40 På plats målar de, fotograferar målningen och pub-
licerar fotografiet på sajten. Därigenom bidrar de till att föra vidare kunskapen 
till kommande seglargenerationer, som i sin tur upprepar proceduren med mål-
ning och berättande. Kajmålningarna kan förstås som den materialiserade 
versionen av bloggarnas och hemsidornas reseskildringar, då de vittnar om 
besättningars närvaro på platsen och därmed om att vistelsen är en del av en 
långfärdssegling som föregåtts av och följs av andra platser. På så vis blir 
kajmålningarna komprimerade berättelser inte bara om Hortabesök utan också 
om hela seglatser, med allt vad det innebär av drömmar, planering och arbete.  

Målningarna är även spår efter individuella besättningar. Jag hittar inte 
Wild Roses målning – kanske har den målats över – men lokaliserar vid det 
laget välbekanta båtnamn som Olivia, Nada, Bella, Elin Alida, Allie, Cantare 
och Ikaroz i hamnen.41 Promenaderna längs Hortas kajer innebär en rad ange-
näma möten med målningar från båtar vars sajter jag besökt, eller gjorda av 
personer som jag träffat under fältarbetet i Las Palmas. Denna igenkänning är 
så klart än mer aktuell för seglarna som bland alla bomärken ser sina kamra-
ters. Tydligt visar kajmålningarna på tidens gång. Mötet med bekanta namn 
kan därför upplevas med vemod eller sorg. Vid sitt andra besök i Horta, be-
rättar en informant, återsåg han en målning gjord av en seglare som han mötte 
under sin första resa. Sedan dess hade vännen förolyckats på Östersjön. Det 
var en smärtsam insikt att bilden fanns kvar långt efter det att dess målare 
omkommit. Ute på den äldre piren, som inte längre används av fritidsbåtar, 
finns fortfarande målningar från 1970- och 80-talen. Vissa av målningarna kan 
bara svagt anas under smutsen på muren, efter decennier av slitage. Eftersom 
detta är en inaktiv målarduk målas de inte över, utan bevaras trots att åren går 
och påminner om resor som sedan årtionden är över men som ännu pågick då 
målningarna gjordes.  

                                                      
40 En ”generation” kallas den grupp seglare som avseglar samma år. 
41 Se bloggarna ElinAlidas blogg, S/Y Allie, Sailing Cantare, S/Y Ikaroz.  
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Det som var ”nu” för seglarna under deras Hortabesök, och i deras brev och 
inlägg från staden, blir ”då” för följande års seglargenerationer. Bellas bo-
märke föreställer en glad huvudfoting i gult och blått tillsammans med den 
svenska flaggan, mot en vit bakgrund och med texten ”Bella 2009 Gothen-
burg”. När målningen är nymålad tar Stefan en bild av den och lägger upp på 
bloggen, innan de lämnar hamnen och styr hemåt. Hösten 2011 föreläser ovan 
nämnda s/y Elin Alidas besättning om sin treåriga Karibiensegling på Ocean-
seglingsklubben i Stockholm. I väntan på att föredraget ska börja rullar ett 
bildspel med hundratals fotografier från Hortas hamn som de besökt några 
månader tidigare. Plötsligt dyker Bellas målning upp i mängden. Två år har 
gått sedan Stefan tog sin bild, och bakgrundsfärgen är inte längre skinande vit. 
Färgen flagnar och den grå stenen på kajen skymtar igenom. Långt efter det 
att resan avslutats finns symboliska representationer av den kvar, som materi-
ella spår på en av de besökta platserna, i besättningens publicerade brev och 
som en del av Elin Alidas besättnings exposé över sitt eget varv. Även om 
Bellas målning skulle täckas över när kommande besättningar i brist på lediga 
ytor målar över befintliga signaturer, finns den kvar som en osynlig årsring 
under nya lager färg, tillsammans med decennier av andra besättningars häls-
ningar och avtryck. 

Vid ett eftermiddagsbesök på Peter’s under en av fältarbetets sista dagar 
börjar jag fundera på om jag överdriver Hortas betydelse i seglarnas berättel-
ser. Betyder orten mer för mig som besökare än för dem, för att den sedan 
avhandlingsarbetets början varit en del av analysen? Kanske inte. Just då jag 
antecknat tanken ser jag en man resa sig upp från sitt bord. Han kränger på sig 
sin ryggsäck och tittar på ett av de äldre fotografierna på väggen. Han höjer 
sin högra arm och med två fingrar mot pannan gör han en snabb honnör mot 
bilden, innan han vänder sig om och lämnar baren. 

Att avvika från rutten 

Avslutningsvis ska det åter handla om rutten och dess avgörande betydelse för 
reseskildringarnas innehåll, kronologier och logiker. Vad händer om seglare 
av någon anledning tillfälligt avviker från rutten, eller om berättandet inte 
längre fysiskt sker i nära anslutning till båten? Med exempel från två bloggar 
diskuteras helt motsatta strategier för att hantera sådana scenarion. 

s/y Pour Bons besättning beskriver enligt undertiteln till bloggen 28fot.se 
en ”världsomsegling i en ganska liten båt.” Efter drygt ett års seglats sinar 
reskassan och vännerna lämnar sin båt på land för att chartersegla en katama-
ran och passa upp på turisterna ombord (jfr Lett 1983). Under tiden kommer 
det att vara tyst på bloggen, meddelar de:  
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Karibien runt i en ganska stor båt 

/Den här bloggen handlar om en världsomsegling i en ganska liten båt, så vi 
kommer inte att uppdatera den tills det blir dags att världsomsegla i en ganska 
liten båt igen.  
 
Tills dess ska vi använda e-post, skype och facebook för att hålla kontakt med 
omvärlden. Vi har Internet i båten nuförtiden, så det ska nog gå bra. 

28fot.se 10 november 2011 
 
28fot.se är uttalat dedikerad till att skildra världsomseglingen och här platsar 
därför endast vissa upplevelser och en viss sorts tillvaro. Kommunikation om 
vad som sker under tiden som de charterseglar får flyttas till andra kanaler och 
sociala fora. Flera månader senare är besättningen är redo att fortsätta sin resa 
och bloggen blir aktiv igen. 

Finlandssvenska Taru och franskgrekiske Alex driver den sponsorsfinansi-
erade bloggen The World Tour tillsammans. Bloggen framställer med sina 
många fotografier ett exklusivt och glamoröst liv i exotiska miljöer. Taru ar-
betar som fotomodell och bilderna på henne har gett bloggen utnämningen 
”internets sexigaste seglarblogg”, och den var under tiden för fältarbetet en av 
de mest lästa.42 I början av februari 2011 kommer paret fram till Karibien. 
Läsarna får se bilder på en firande besättning, turkost hav och på Taru i bikini. 
Men så händer något. Efter en vecka måste Taru av en oförutsedd och för 
läsarna okänd anledning flyga hem till Finland, mitt i kallaste vintern. I inlägg-
en som följer visas fotografier på ett snötäckt Helsingfors och Taru iklädd 
pälsmössa, innan hon en vecka senare är tillbaka hos Alex på båten.  

Några dagar senare publiceras inlägget ”World Wide Web full of Wackos”. 
Eftersom de nu har en välbesökt och ibland provocerande blogg, skriver Taru, 
är de förvisso vana att locka till sig en del ”galna” personer. Vanligen ignore-
rar de dem bara, men nu vill hon dela med sig av ett mejl som de fått från en 
läsare angående inläggen om Helsingforsresan. Taru har markerat de under-
strukna orden med tjocka röda streck för att rikta läsarnas uppmärksamhet mot 
läsaren Luis formuleringar och krav: 

What are you doing to your project? I was following you and Alex at your 
‘round the world’ and suddenly, when you interrupt it to come back to europe, 
you insert lots and lots of pictures. You are killing the ‘round the world tour’. 
We are not interested in following you. This is not your blog. It was a blog 
about de trip and we were following it as a sailing trip. /…/ 
 
Please get back to the boat asap and delete all the photos from europe. If you 
really need to be in europe for personal reasons we can understand, even beeing 
very disapointing. But don’t turn this bad happening in the most important fact 

                                                      
42 Sailing Anarchy 2010-10-05, The World Tour 2012-01-29. Enligt uppgift hade bloggen över 
125 000 unika besökare i månaden i början av 2013 (The World Tour 2013-03-04).  
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of your season (…)  Mention the disapointing interruption if you feel better 
doing so, but not the enthusiasm of it. Hope to see you back in the boat as soon 
as your real life permits. 

The World Tour 25 februari 2011 
 
Luis framställs i hårda ordalag som en frustrerad och desperat galning och 
andra läsare stämmer in i kritiken mot honom i kommentarerna. Hans reaktion 
är dock en mer aggressiv version av den stora förvåning jag själv kände när 
jag för första gången läste om seglare som under veckor seglat över Atlanten 
men dagar efter ankomsten flög tillbaka till Sverige för att fira jul. Det är där-
för värt att stanna upp och fråga sig vad det egentligen är som Luis har reagerat 
på, och vad Helsingforsinläggen enligt honom gör med reseberättelsen. 

Det är genom att sköta sin berättelse på rätt sätt som Alex och Taru enligt 
Luis upprätthåller den seglarblogg som han följer.43 Således tycks det vara 
viktigare för honom vad som visas på bloggen än vad seglarna har för sig i 
deras ”real life”. Taru är enligt Luis på fel plats vid fel tid. Hoppet från Kari-
bien till Finland kan tolkas som ett brott mot de förväntningar som läsaren har 
på hur seglarna bör bete sig och mot konventionerna för och läsarförväntning-
arna på hur en långfärdsseglingsskildring bör fortskrida. Helsingfors avbryter 
resans linjära progression och rubbar reseberättelsens riktning och rytm. Mel-
lan bilderna och inläggen från det soliga Karibien är snö och pälsmössor mal-
placerade och störande inslag.  

Skildringen av det korta besöket i hemstaden åstadkommer även en krock 
mellan två bloggenrer.”We are not interested in following you. This is not 
your blog” skriver Luis. Jag tolkar detta som att han inte betraktar The World 
Tour som en blogg där blogginnehavarens person står i centrum, utan som en 
blogg om resan som projekt. Berättarrösten bör därför stanna kvar ombord och 
avgränsa sina skildringar till det som rör båten och seglatsen. Problemet tycks 
inte vara att Taru reser till Finland – det säger han sig kunna förstå – utan att 
det sker under den viktigaste delen av resan och framförallt att det visas upp 
på bloggen med en sådan ”entusiasm”. Att döma av läsarens mejl hade det för 
honom varit att föredra om The World Tour liksom 28fot.se varit inaktiv me-
dan Taru flög till Europa, eller om Alex tagit över bloggandet under tiden. På 
så sätt hade vinterbesöket i Finland varit en fotnot i jordenruntseglingen och 
inte (för)stört intrycket av en långsamt avverkad och exotisk rutt. På 28fot.se 
medför chartermånaderna ett sändningsuppehåll, medan Helsingfors blir en 
del av Tarus världsomseglingsskildring. Läsare kan därför inte bortse från att 
hon varit där – även om en av dem önskar att han kunde det. 

                                                      
43 Se vidare kapitel sju för en diskussion om hur vissa läsare kräver ett tydligt och konventionellt 
slut på en av besättningarnas berättelser. 
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Söderut tills smöret smälter 

Som visats i detta kapitel följer resornas platser på varandra i seglarnas följe-
tonger, enligt den ordning som vädersystem, kontinentalsocklar och seglings-
säsonger etablerar. Det får som följd att de första månadernas brev och inlägg 
är mycket lika varandra till form och innehåll, då seglarna skildrar samma 
orter och hamnar och följer samma tidsplaner (med ett undantag). Genom be-
rättelserna får läsarna en inblick i den narrativa geografi som seglarna skildrar. 
Rutten utgör seglarnas specifika kombination av gestaltade platser – en berät-
tad värld som består av hållplatser och knutpunkter och av seglingen dem 
emellan. Varje besökt ort längs kusten är därtill en hel värld i sig – med spe-
cifika förhållanden och seglartraditioner som förändras och aktualiseras med 
årstidernas växlingar och som tillskrivs olika roller i seglarföljetongerna.  

Platserna längs rutten utgör utgångspunkten för seglarnas samtidiga berät-
tande, som sker från deras i skrivande stund aktuella position. De uppger var 
de är, var de varit sedan sist och vart de ska härnäst, Då, nu och sedan förenas 
därigenom i berättelsens enskilda delar, och ger texterna en riktning både 
framåt och bakåt i tiden, samtidigt som de skildrar det skrivande nuet. Vid 
nästa uppdatering har det förra brevets nu blivit det förflutna, och nya näralig-
gande mål har ersatt de tidigare. På så sätt förflyttas berättelserna framåt, sakta 
men säkert (och ibland osäkert), längs resans rutt. Ett geografiskt område i 
taget aktualiseras och utforskas och hamnar för en stund i rampljuset innan 
seglarna lämnar dem bakom sig. 

Hamnarna i Europa framställs ofta som en hållplats för kropp och båt, me-
dan de egentliga målen finns längre fram längs rutten. De uttryckta förvän-
tanshorisonterna, längtan efter värmen och frustrationen över att inte komma 
framåt gör att berättelserna under resornas första faser pekar framåt. Framti-
den framstår under dessa resans första månader både som lockande och som 
hotande då besättningarna står inför potentiellt farliga etapper. Seglarnas sam-
tidiga berättelser skildrar känslor av längtan, drömmar, stress, oro och otålig-
het. Eftersom berättelserna skrivs längs vägen, av berättare som ännu inte har 
facit i hand, får de ett alldeles eget spänningsmoment. Det är följetongens lo-
gik, där nästa del kommer att visa den fortsatta utvecklingen och kanske till-
handahålla upplösningen på den senaste delens problem eller komplikationer.  

De etablerade rutterna gör att resan i en bemärkelse redan existerar, även 
innan den individuella besättningen avverkar den. På samma sätt existerar re-
dan berättelsen om seglatsen innan besättningarna skrivit den. Med synen på 
reseberättelsen som ett kretslopp, där berättelser inspirerar till resor som blir 
till nya berättelser, är alla seglarberättelser varianter på samma kollektiva be-
rättelse.  

I nästa kapitel undersöks informanternas uppdateringar från den första At-
lantöverfarten. Hur skriver de en spännande berättelse när ingenting sägs 
hända?  
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3. Det händelselösa äventyret 
Om vardagen på Atlanten 

Snart dags..  

Det börjar närma sig nu.. Petter är iväg och handlar det sista och postar våra 
vykort. Jag och Hebbe pillar med småsaker i båten, snart skall vi bort till Ma-
zarin och lämna deras vantspännare, Marina-Morten ska få tillbaka sin popnits-
tång, vi [ska] fylla på vatten, duscha och vaska upp lite kläder och vi ska checka 
ut.. Sen bär det iväg! Lite läskigt och ganska ofattbart att vi tre skall vara på ett 
utrymme ungefär lika stort som ett badrum i en månads tid. Ni följer oss väl? 
Vi kommer att Spotta ungefär var fjärde timma, men det är inte säkert att alla 
når fram till hemsidan.44  Vi uppskattar att få sms till vår satellittelefon, det är 
gratis om ni skickar från vår länk. 
 
Nå, håll nu tummar och tår för oss så hörs vi av! 
 
Kramar Louise, Petter och Henrik 

Sailing Olivia 10 december 2010 
 
När inlägget ovan skrivs är Louise, Petter och gasten Hebbe mitt uppe i de 
sista förberedelserna inför avfärden. Tillsammans ska de tre under flera veckor 
vistas ensamma mitt ute på havet i ett utrymme ”stort som ett badrum”. Men 
helt ensamma kommer de inte att vara. Louise bjuder med läsarna på färden, 
och de kan läsa inläggen som nästan dagligen publiceras på bloggen. Läsarna 
kan också följa båtens progression över havet på en regelbundet uppdaterad 
karta. Den som vill kan gissa på estimated time of arrival i besättningens ETA-
tävling, där vinnaren utlovas flaska rom från Karibien. 

När överfarten västerut inleds, inleds också en ny fas i berättelserna. I det 
här kapitlet undersöks vad som händer med det samtidiga berättandet då seg-
larna i flera veckor är isolerade på små båtar på öppet hav.45 Där fokus i före-
gående kapitel låg på seglarnas förväntanshorisonter är det här det skrivande 
nuet som skildras. Empiriskt undersöks den i materialet återkommande och 
paradoxala bilden av Atlanten som en både händelselös och mycket symbol-
laddad etapp. Kapitlet utgår från perspektiv på vad som kännetecknar en be-
rättansvärd historia och på berättelser om vardagliga företeelser. Jag tillämpar 

                                                      
44 Besättningen använder sig av en så kallad SPOT-tjänst där de regelbundet skickar sin position 
med satellit. Positionen kan därefter ses på en karta online. 
45 En artikel baserad på detta kapitel ingår i antologin Angöringar (Jansson 2017). 
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också ritualteori på inläggen från överfarterna för att förklara hur seglarna 
åstadkommer äventyrsberättelser när ”ingenting” händer. Utöver de redan be-
kanta huvudinformanterna citeras långfärdsseglingsbloggarna S/Y Allie och 
Sy-Mazarin. Avslutningsvis analyseras överfartsskildringarna som statushöj-
ande prestationsberättelser genom att jämföras med privata dagboksanteck-
ningar skrivna av min far under en skärgårdssegling på 1970-talet. 

Mjölkrunda och mandomsprov 

Överfarten är för de flesta europeiska seglare den del av resan som innebär 
mest förväntan och planering, skriver författarna till seglingshandboken The 
Atlantic Crossing Guide (Hammick m fl 2010:135). Men, fortsätter de, det är 
inte för inte som överfarten fått smeknamnet ”mjölkrundan” då det ofta är den 
mest problemfria överfarten på hela varvet, tack vare den stabila passadvind-
en.46 Den främsta utmaningen ligger sannolikt i att hålla besättningens humör 
och ork uppe. I efterhand, fastslår handboken, minns många av Lilla varvets 
seglare överfarten som hela resans höjdpunkt – och eftersom det också ofta är 
den längsta överfarten är det ju en bonus att den är så angenäm och njutbar. 
Även om du inte ser skymten av ett annat fartyg under hela tiden, fortsätter 
författarna och tilltalar nu läsarna direkt, kommer du knappast att vara ensam 
längre perioder. Valar, flygfisk och havsfåglar kommer att besöka båten, och 
små stormsvalor kommer med säkerhet att locka fram ett leende även hos ut-
tröttade, uttråkade seglare som bara vill kliva i land.  

Liksom Båten Annas besättning gjorde i förra kapitlets inledande citat, fast-
slår alltså handboken vad besättningar ska förvänta sig och vad de kommer att 
erfara och känna under sina Atlantöverfarter. Redogörelsen verkar stämma väl 
överens med informanternas egna erfarenheter, att döma av inläggen och bre-
ven från överfarterna. Handboken radar upp företeelser som alla blir motiv i 
seglarnas berättelser och som förekommer i detta kapitel: enkel segling, en 
betydelsefull etapp, dalande humör, besökande djur och leda är tillsammans 
bärande teman under veckorna till havs. Seglingshandbokens framställning 
förmedlar också samma motsägelsefulla bild av överfarten som återkommer i 
informanternas skildringar. Atlantöverfarten västerut framställs i materialet 
både som en seglingsmässig bagatell och som en betydelsefull övergångsrit-
ual. Hur går detta ihop? Och hur uttrycks denna paradox i seglarnas berättel-
ser?  

                                                      
46 Mjölkrunda (milk run på engelska) anspelar på ett slanguttryck, ursprungligen från flygvap-
net, som avser rutinartade och händelselösa uppdrag (Urban Dictionary). I seglingssamman-
hang framställer det rutter över haven som så enkla att seglare endast behöver avverka dem (jfr 
Weatheritt 2008, jfr Macbeth 1985:7, 134). Uttrycket används även för att beskriva passagen 
över Stilla havet, som kallas för ”the coconut milk run” (Kleinert 2009:162f).  
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Ombord på s/y Allie finns fyra unga män, som tillsammans korsade Atlan-
ten. De hade en satellittelefon med vilken de kunde ringa hem till föräldrarna, 
men saknade internetuppkoppling.47  Först efter ankomsten till Karibien kunde 
de åter uppdatera bloggen och då beskrivs överfarten så här: 

Atlanten 

27 November – 15 December Atlanten 

Vi kastade loss från Mindelo vid lunch och det kändes skönt att äntligen vara 
på väg. Det är nästan vindstilla så vi går för motor under eftermiddagen innan 
vinden ökar lite å vi kan börja kryssa oss fram mot Barbados. (…) Det finns 
inte så mycket att skriva om överfarten, det händer ju inte så mycket å dagarna 
flyter ihop. Det vi ägnade oss åt mest va att läsa böcker, en väldigt massa 
böcker. På natt vakterna lyssnade vi ljudböcker och p3 dokumentär./ 

 
S/Y Allie 17 december 2010 

 
Skildringen framstår som en narrativ axelryckning. Detta beror på att inlägget 
är skrivet i efterhand, gissar en av besättningsmedlemmarna. Texten skrevs 
helt ur minnet, utan stöd av några anteckningar, uppger han i ett mejl några år 
efter resan. Vid detta skede flöt dagarna ihop och ingenting särskilt stack ut. 
Visa av erfarenheten förde de under hemvägen dagliga anteckningar för att 
underlätta det senare berättandet.  

Även de som bloggar under själva överfarten kan ha liknande problem. Na-
das besättning publicerade ett tiotal inlägg från havet, men det var inte själv-
klart vad det skulle stå i dem. Atlantöverfarten var så enformig att det verkade 
överflödigt att om och om igen skriva samma sak. ”Man vill ju förnya, i texten 
också.” säger Stina. ”De här långseglingarna, jag menar vad händer? ’Idag såg 
jag två fiskmåsar’ liksom. Eller ’ett tankfartyg kom förbi.’ Det kanske är det 
hela som händer på hela dagen. Det är inte så jätteintressant, kanske.”  

Som underlag för spännande reseberättelser sägs överfarten alltså erbjuda 
tunt med stoff. Gunnar bor på sin båt i Las Palmas och har tidigare seglat över 
Atlanten. Under intervjun resonerar han kring hur lätt det var. Vinden vid 
denna tid på året, förklarar han, är så stabil att han kom upp i sittbrunnen och  
konstaterade ”’Nä, vi behöver nog inte skota om idag heller.’ Det är bara att 
fortsätta att ösa på, med samma segelsättning, samma kurs och alltihopa. Jag 

                                                      
47 Det sker en kontinuerlig utveckling av tekniken och de ekonomiska kostnaderna för att hålla 
följetongen uppdaterad förändras över tid. Vintern 2014 meddelar företaget Iridium att de lan-
serar en portabel WiFi-hotspot med vilken man kan koppla upp sin smartphone till internet även 
när man saknar mobiltäckning. Produkten vänder sig enligt pressmeddelandet till bland annat 
seglare, äventyrare och resenärer. Facebookgruppen Svenska långfärdsseglare länkar till press-
meddelandet och följer senare upp med fler tips om andra tekniska lösningar för att bygga om 
smartphones till satellittelefoner (Svenska långfärdsseglare 2014-02-13 och 2014-02-18, My 
newsdesk 2014-02-12). 
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har ju vindroder, och en elektrisk autopilot som styr båten.48 För finns det nå-
got som är trist så är det att sitta och styra, timme ut och timme in. Stockholms 
skärgård när man ska snirkla sig mellan öarna är ganska kul, men när man 
bara har horisonten och man vet att man ska fortsätta i den där riktningen i tre 
veckor till, då är det…” Gunnar tystnar, höjer handen och pekar med hela ar-
men rakt framför sig när han illustrerar båtens kurs. Jag föreslår ordet ”rak-
sträcka” varpå han bekräftar: ”Ja, det är verkligen en raksträcka.” 

Framställningen av etappen som enkel är dock långt ifrån entydig. För det 
första saknas inte berättelser om mycket allvarliga tillbud eller tragedier under 
överfarter. Cecilia övervintrar i Las Palmas med sin make och berättar påtag-
ligt berörd om en ung brittisk kvinna som de träffat, som bara några veckor 
innan intervjun mönstrat på en båt till Kap Verde. Kvinnan hade ont i magen 
men avfärdade symptomen. Efter avfärd tilltog smärtorna, som visade sig bero 
på en blindtarmsinflammation. Halvvägs till Kap Verde brast blindtarmen och 
kvinnan avled. Övriga besättningsmedlemmar tvingades att överväga att kasta 
kroppen överbord på grund av hettan, men hann in i hamn innan detta blev 
nödvändigt. Informanten Daniel berättar i sin tur om hur han en natt på Atlan-
ten bröt armen då storskotet kom farande vid en gipp.49 På grund av hård blåst 
kunde ytbärgaren som skulle evakuera honom från båten inte sättas ned om-
bord. Daniel fick själv fixera armen med en planka och hoppa ner i havet och 
– med bruten arm, i nattmörker och höga vågor – simma mot ytbärgaren som 
tog emot honom och höll fast honom medan de båda vinschades upp i heli-
koptern. Vännen Oscar befann sig efter de dramatiska timmarna ensam på bå-
ten i en vecka i hårt väder, innan han kom fram till Kap Verde. 

För det andra tillskrivs överfarten stor symbolisk betydelse. Trots att Gun-
nar fann överfarten så enkel erfor han en triumfartad känsla när han väl klev 
iland: ”När man väl kom över så var det bara vi och några andra tokstollar 
som hade seglat över, man kände sig ju som kung! Då var man långfärdsseg-
lare”. ”Var man långfärdsseglare då?” undrar jag och Gunnar fortsätter: ”Ja, 
om inte annat blir man långfärdsseglare när man gjort sin första Atlantöver-
fart. Då har man fått lite erfarenhet och man har kunnat fiska lite guldmakrill 
ute till havs, och man har suttit där vecka ut och vecka in.”  

                                                      
48 Vid skotning justeras seglets vinkel i relation till vinden när vindriktningen ändras. Tack vare 
passadvindens stabilitet kan seglare ofta segla passivt, vilket innebär att de sällan skotar om. 
Kursen hålls med hjälp av autopilot eller vindroder, en självstyrningsanordning som genom en 
vindflöjel inställd efter vinden och kopplad till rodret håller båtens kurs, vilket ytterligare un-
derlättar segling och navigation. Seglingen förenklas numera även av att många seglare får upp-
daterade väderleksrapporter även på havet, vilket innebär att de i god tid kan lägga om kursen 
och undvika områden med hårda vindar. 
49 Storskotet är en tamp fäst vid storseglet. En gipp, undanvindsvändning, innebär att seglaren 
med vinden akterifrån vänder båten till dess att vinden träffar storseglet från andra sidan. Det 
medför att bommen flyttas över båten. En slänggipp är en ofrivillig gipp, exempelvis då vågor 
eller hård vind vrider båten. Om bommen plötsligt kommer farande utan att besättningen är 
beredd kan det orsaka allvarliga skallskador och i värsta fall medföra att seglare slås medvets-
lösa och ramlar över bord, med risk för drunkning som följd.  
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Tankar efter Atlanten 

/Sammanfattningsvis så var resan ur ett seglingsperspektiv en barnlek. Som 
David skrev på sin blogg efter att ha seglat till Brasilien; ett barn kunde klara 
av det om man bara utrustade båten med ett Playstation och programmerade in 
rätt kurs på autopiloten. Vår upplevelse var dock inte en barnlek. Detta var den 
längsta tid som jag och Marcus någonsin varit i en liknande situation; så isole-
rade både socialt och fysiskt. (…) Vi var trötta och på dåligt humör men kunde 
hela tiden hålla det utanför oss själva och inse att det var under en begränsad 
period. Värst var det i mitten, när det gungade väldigt och slutet inte var i sikte 
än. (…)  

Känslan av stolthet var dock större än vad jag hade förutsett. Mitt i all målfo-
kusering hade jag glömt att överfarten inte bara var ett stort delmoment som 
skulle klaras av, utan något i sig att vara stolt över att man gjort för egen ma-
skin. Lite som lumpen för män och förlossningar för kvinnor så är detta med 
att korsa en ocean något av ett mandomsprov för seglare. Inte för att man an-
nars är mindre av en man/kvinna/seglare – men detta är liksom ett bevis för 
något man klarat av som aldrig går att ta ifrån en. Och vi två gjorde det faktiskt 
i en 27 fot liten båt, och med en ettåring. Det mesta kunde kanske ha gjorts mer 
perfekt, men resultatet är ändå att vi är här nu./ 

 
Sy-Mazarin 4 februari 2011 

 
Genom att kalla överfarten för ett ”mandomsprov för seglare” anknyter Marta 
till en lång tradition av att framställa havet som ett naturrum där människan 
kan testa sin fysiska och mentala styrka isolerad från civilisationen (Steinberg 
2001:119, Foulke 2002:11). Veckorna på havet jämförs av henne med värn-
plikt och barnafödande och det tycks särskilt vara den psykiska och sociala 
utmaningen som får överfarten att framstå som någonting att vara stolt över. 
Värt att notera är att liminaliteten av Turner associeras med positivt laddade 
mellanmänskliga relationer präglade av en stark känsla av gemenskap och av-
saknad av hierarkier (1995:97ff, jfr Lusby & Anderson 2008, 2010). I Martas 
beskrivning blir det dock tydligt att denna gemenskap också innehåller irrita-
tion och konflikter.50  

Vad Gunnar och Marta båda beskriver är hur de i och med överfarterna fick 
erfarenheter som många andra saknar, vilket ytterligare bidrar till att överfar-
ten markeras som någonting extraordinärt och som en prestation. De vet hur 
det är att under veckor leva tillsammans med några få andra personer, på en 
mycket begränsad yta, på öppet hav. Med undantag för de läsare som själva 

                                                      
50 I den skönlitterära romanen Gale (Eder 2013) liftar huvudpersonen med en båt över Atlanten. 
Snart uppstår konflikter ombord. Romanen, som i någon mån bygger på författarens egna över-
fartserfarenheter, beskrivs som en psykologisk thriller och har som enda fokus just de relationer 
som informanterna säger att de inte kunnat skriva om på den offentliga bloggen. Se vidare i 
kapitel 6. 
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långseglat saknar de flesta läsarna liknande upplevelser. Det skiljer Atlant-
överfarterna från andra etapper av resan, då även icke-seglande läsare mycket 
väl kan ha besökt Amsterdam eller Karibien och därmed kan relatera seglings-
skildringen till egna erfarenheter. 

Med dessa beskrivningar av en händelselös men mycket statusfylld etapp i 
åtanke är frågan hur Atlanten som tvetydigt mellanrum skildras under själva 
överfarten: hur märks liminaliteten i seglarnas inlägg och vad gör det med 
berättelsen om seglatsens progression i tid och rum? 

Meningsfulla väderrum 

I kapitel två visades hur seglarna i sina reseskildringar skriver sig framåt via 
en lång rad ortsnamn, hållplatser och knutpunkter. Men hur förflyttar sig be-
rättelsen framåt över Atlanten? Går det att alls förstå havet som en plats – och 
hur görs den platsen i så fall begriplig för icke-seglande läsare?  

Ska man tro Stefan på s/y Bella är havet definitivt inte en plats. Efter över-
farten ser han tillbaka på den avklarade etappen och konstaterar att det enda 
som tycks ändra sig på havet är tiden: 

/En reflektion är att det är en resa nästan bara i tid och inte i rum. Havet skiftar 
visserligen i utseende [men] horisonten är hela tiden lika långt bort [och] man 
har inga landmärken att hänga upp sin förflyttning på. Man kunde lika gärna 
varit på väg mittemellan Göteborg och Skagen fast med den skillnaden att man 
gjorde det 23 dagar i rak följd./ 

SY-Bella 20 december 2008 
 

Tiden går, men s/y Bella kommer ingenstans, enligt beskrivningen ovan. Geo-
grafiskt kan Atlanten från Stefans perspektiv förstås som ett liminalt tillstånd 
där seglarna befinner sig i en värld utan landmärken eller andra påtagliga 
rumsligheter. Enligt platsteoretikern Yi-Fu Tuan skapas platser då någonting 
fångar vår blick och väcker vårt intresse (1977:6, 161), vilket alltså enligt Ste-
fan inte skett på havet. Med denna förståelse framstår Atlanten som de ano-
nyma transportsträckor som antropologen Marc Augé kallar för icke-platser 
(2006). Under intervjun några år senare minns Stefan väl att han beskrev havet 
på detta sätt. Det var för att tydliggöra för läsare som kanske seglat från 
svenska västkusten till Danmark utan att se land på några timmar, att detta 
egentligen var samma sak men under mycket längre tid, säger han.  

Att döma av andra seglares beskrivningar kan även havet förstås i egenskap 
av plats, som i Johans följande resonemang: 
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Från N8"56 W27"39..... 

/Jag vet sen tidigare att ens sinne kan spela en många spratt under långa över-
seglingar. Ofta så delar hjärnan in färden i olika "rum", eller det är ofta så det 
känns. Då veckodagar och vad klockan är blir mindre och mindre viktiga, så 
blir det efter ett tag nästan lättare att relatera till dessa rum eller sfärer på havet 
för att hålla koll på förfluten tid. Ibland kan man ha en diskussion om en hän-
delse, och alltsom oftast så kommer man fram till att - Jaha.. Jaja, det var ju 
när vi var i det rummet innan det förra...  
 
Mmmm, jag vet... detta måste låta helsnurrigt, men faktum är att de personer 
jag seglat med över Atlanten tidigare har fått samma känsla med, och fortfa-
rande så här flera år senare så refererar vi till dessa rum snarare än datum när 
vi diskuterar någon händelse under de seglingarna. Antagligen har det mycket 
med väderomslag eller tex ett vindskifte, när gränsdragningen mellan de olika 
"platserna" delas upp./ 

Escape to Danger 22 april 2006 
 
För Johan är det tiden som blir abstrakt på havet, medan desto mer tydliga 
”väderrum” framträder. Det tycks därför röra sig om ett annan slags liminalt 
tillstånd än det som Stefan beskrev, där det nu istället är veckodagar och 
klockslag som sägs bli mindre viktiga. Johan beskriver en seglares upplevelse 
av vindarna och havets skiftande beteende, vilket enligt honom får en sorts 
rumsligheter att utkristalliseras. Det är rumsligheter som delas av de som seg-
lat tillsammans med honom, men som svårligen låter sig förmedlas till brevens 
läsare. Havet som plats(er) kan med geografen Doreen Massey därför förstås 
som föränderliga och som präglade av människors individuella rörelser och 
praktiker (1994:151ff, jfr de Certeau 1984:117). På Sailing Olivia uppstår på 
liknande sätt en sorts rumsligheter som framträder ur redogörelsen för besätt-
ningarnas anpassningar efter vindarnas beteende: 

Dag 1: Delfiner och tidsomställning 

/Atlanten tog emot oss på bästa sätt med solsken och härlig halvvind från ost.  
Vädret runt Kanarieöarna är ganska förvillande. Dels kan det blåsa åt olika håll 
på olika sidor, sen finns det vissa områden som kallas accelerationszoner. 
Dessa zoner påverkas av öarnas geografi och gör så att vindarna kan öka från 
5-20 m/s på bara några hundra meter. Det finns inget som förvarnar en om när 
detta kan ske, vilket gör att man måste reducera seglen innan man åker in i 
dessa områden. Vår plan var att undvika ett sådant område vid flygplatsen på 
Gran Canaria och ta ut svängen ordentligt från området. Allt gick fint när plöts-
ligt vinden dog ut och vi fick starta motorn en stund, men sen kom vinden 
tillbaka igen, fast från väst den här gången. Efter att ha revat både en och två 
gånger gjorde vi 5 knop med bara andra revet på Genuan uppe. Väl förbi zonen 
minskade vinden drastiskt igen. 
 
Natten passerade med svaga vindar och dålig fart, men framåt lunch har vinden 
kommit tillbaka igen och blåser från NV, vilket passar oss fint då vi ska SV. 
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Just nu gör vi drygt 5 knop i strålande solsken, härligt! Det är lovat att det ska 
vrida och bli mer N framöver, och slör är ju inte fel så det hoppas vi stämmer. 
Tanken är att vi först ska segla ner mot Cap Verde öarna för att sedan c:a 200 
sjömil norr om öarna svänga mot Barbados. Anledningen är att vindarna är mer 
pålitliga längre söderut, så därför tar de flesta den vägen./ 

Sailing Olivia 11 december 2010 
 

Redogörelsen baseras på relationen mellan vindar, geografiska områden och 
tid. Petter skildrar hur de anpassat sig efter accelerationszoner, som utgör ett 
av havets på förhand kända och namngivna väderrum. Därefter skriver sig 
Petter fram i både tiden och i väderrummet. Läsarna flyttas med vindarna till 
den följande natten och till lunchtid samma dag som inlägget skrivs. I och med 
detta byter inlägget tempus, från imperfekt till presens, och så är brevet 
framme vid de förhållanden som råder då Petter skriver sitt inlägg: ”Just nu 
gör vi drygt 5 knop i strålande solsken, härligt!” Sedan övergår skildringen till 
att blicka framåt, mot prognosernas utlovade vindar och besättningens planer 
för de kommande dagarna.  

På Nada Land sker också en vindresa, men den framställs genom andra 
stilmedel och grepp. Via flera mycket korta inlägg med några dagars mellan-
rum förflyttas läsarna fram till Kap Verde, där Nadas besättning summerar 
etappen något mer utförligt: 

söndagen den 5:e december 2010. Mot Cap Verde, dag 5 

Position: 22 10' N , 18 16'W 
Väder. 4-5 m/s W, klart, lugnt hav 
  
Humöret på topp, fin segling just nu, natten bjöd på nästan stiltje. Vi får korta 
besök av delfiner ibland. Vi ligger lite efter schemat p.g.a. nattens dåliga vind. 

tisdagen den 7:e december 2010. Mot Cap Verde, dag 7 

Position: 19 49' N, 19 48' W 
Väder: 1-2 m/s, klart, stilla hav 
  
Vi är frustrerade, var är vinden? De senaste två dygnen har vi haft lite eller 
ingen vind. Vi har seglat med slående segel eller kört för motor, båda lika fru-
strerande. Annars mår vi bra. (…) 
  
Nu blir det ett dopp i det stora blå, 25 G i vattnet och 3000m under fötterna. 

söndagen den 12:e december 2010. Överfarten till Kap Verde 

Tio dygn till havs blev det och ganska varierande dygn väder mässigt. Första 
dygnen bjöd på härlig segling med jämn vind som bar oss fram i 5 knop (6-7 
något dygn) sen blev det några halv trista dygn med svaga och varierande vin-
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dar, det är dom här dygnen vi går sammanlagt 40 timmar för motor med de-
sperata försök att segla imellan. Sista dygnet kom vinden tillbaka och när vi 
närmade oss Sal hade vi kuling i ryggen och grov sjö./ 

 
De knapphändiga inläggen innehåller positionsnoteringar som läsare kan ko-
piera över till digitala karttjänster. Koordinater kan i en bemärkelse förstås 
som själva definitionen av anonym rymd (Cresswell 2004:2) då de för de flesta 
läsare är abstrakta uppgifter. Samtidigt blir det i Nadas serie av inlägg tydligt 
att dessa positioner sammankopplas med rådande väderlek och därför inte är 
tomma på innehåll för seglarna. Som nämndes i kapitel två kan skiften i vä-
derlek medföra förändringar i stämningar och tonlägen i seglarskildringarna. 
Detta märks även i Nadas inlägg, där de på några dagar förflyttar sig från ”hu-
möret är på topp, fin segling” till ”vi är frustrerade, var är vinden?”. När jag 
träffar Nadas besättning för en intervju ett år efter deras hemkomst, förklarar 
de att deras satellittelefon hade begränsad kapacitet och endast tillät korta 
meddelanden, vilket medförde att inläggen fick denna korthuggna ton. De 
kortfattade inläggen, positionsnoteringarna och uppgifterna om vindstyrkor 
och vågor får den lilla följetongen att mest av allt påminna om en loggbok.51 
Etnologen Erik Nagel förstår i sin avhandling detta kortfattade och rapporte-
rande språk som en särskild berättarkompetens hos just sjöfolk (2012:29, jfr 
Jennings 1999:75, jfr Foulke 2002:74). Med utvecklingen av sociala fora på 
internet kan det också jämföras med kortfattade Twitter-hälsningar eller Fa-
cebookstatusar.  

Fokus ligger på det i skrivande stund rådande läget eller på vad som skett 
under de senaste dagarna, och besättningen har ännu inte distans till de be-
skrivna situationerna (Georgakopoulou 2013:209). Efter ankomsten till Kap 
Verde blir meningarna längre och mer utförliga och språket återfår den stil 
som det vanligen har på Nadas blogg. Tidsperspektivet förlängs och etappen 
som helhet utvärderas med genomgången av de olika dagarnas vindar. Mönst-
ret upprepas vid den andra etappen, från Kap Verde till Grenada, då de i lik-
nande mer eller mindre kortfattade inlägg med några dagars mellanrum rap-
porterar hur läget är ombord, för att sedan efter framkomsten skriva en längre, 
tillbakablickande sammanfattning av hela etappen.  

I Stefans följande retrospektiva skildring av överfarten och sökandet efter 
passaden (som att döma av materialet knappast är så pålitlig som det sades i 
den citerade handboken) förflyttar också han sig fram i tiden genom vädrets 
växlingar. Inlägget framställer Atlanten som en värld som erfars och överfars 
genom kunniga seglares omsorgsfulla anpassning efter vindar och väder. Det 
är en värld full av kunskaper och av kroppsliga och materiella praktiker, som 

                                                      
51 De citerade inläggen är mer loggboksliknande än vad deras faktiska ”loggbok” är. Denna är 
en stor inbunden skrivbok, som var tänkt att fungera som logg och som inledningsvis rymmer 
noggranna uppgifter om position och vind, men som snart kom att bli en dagbok. De dagliga 
noteringarna innehåller ofta loggbokens uppgifter, men är invävda i den löpande texten och 
samsas med inklistrade minnessaker som öletiketter och inträdesbiljetter. 
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uppstår genom en komplicerad samverkan mellan vinden, båten, seglen och 
seglarna. Resultatet är en redogörelse som ställer stora krav på sina läsare för 
att alls vara begriplig: 

/Atlanten är mycket stor men var ganska snäll mot oss. Aldrig några stora vå-
gor och snarare för lite vind än för mycket. I början några dygn med hård NO 
vind med 2-3 rev i seglena då sjöställen fick komma fram igen, mycket regn 
och inte speciellt varmt. Sedan flera dagar med NO 3-5 m/s då vi porlade fram 
i 4-6 knop utan vågor. Skön och bekväm segling.  
 
Eftersom vi har förlängt masten med 1,5 meter och bommen med en halv meter 
jämfört med orginal spec på en OE32 och har ett storsegel med ordentlig ak-
terrunda så kan vi få upp ganska mycket segel på slör. Med den stora genuan 
utspirad på 6 meter lång spirbom i lovart och kryssfocken skotad i lä så täpper 
vi till hela utrymmet mellan genuan och storseglet och farten blir förvånansvärt 
hög i lite vind. Därefter en lång period med vind från SO-SW mellan 1-10 m/s. 
Alltså helt kryss-skotat emellanåt, vilket inte är att förvänta på dessa breddgra-
der! (…) 
 
Med hjälp av väderprognoser i form av textmeddelanden (…) och datorgene-
rerade "grib-filer" från NOAA och US Navy försökte vi undvika områden med 
svaga vindar och motvind och istället letade vi efter de "riktiga" passadvin-
darna med någorlunda jämn vind, 7-10 m/s från O-NO. Inte förrän de sista 
dagarna fick vi tag på dessa eftertraktade vindar./ 

SY-Bella 20 december 2008 
 
Texten är full av termer och begrepp som en seglingsokunnig måste de-
chiffrera. Som litteraturforskaren Robert Foulke konstaterar i The Sea Voyage 
Narrative är kunskaper om skeppets vokabulär en förutsättning för att över-
fartsskildringar ska bli begripliga och fullt ut möjliga att uppskatta (2002:18f, 
jfr Jennings 1999:174). En seglande etnolog som bistår med sin tolkning av 
texten ovan menar att den är skriven för seglingsvana läsare, som vet att båt-
modellen OE32 är en ”ganska trög båt” som behöver den beskrivna förlängda 
masten, bommen och utökade storseglet för att kunna hålla god fart.52 Vad jag 
försökt åstadkomma i det följande är en sorts översättning av citatet, genom 
att konsultera seglarhandböcker, uppslagsverk och seglare, med syfte att för-
klara innehållet för läsare som liksom jag själv saknar egna erfarenheter om 
segling.  

Bella seglade direkt från Kanarieöarna till Karibien, vilket innebär att pas-
sadens nordostliga vindar var att föredra. Besättningen hämtade hem väder-
prognoser och grib-filer, datorgenererade väderkartor via små filer som kan 
laddas ner med e-post eller numera också appar till smarta telefoner. Inledande 
hårda vindar från nordost innebar medvind eller slör, då vinden kommer snett 
bakifrån, och god fart med endast en mindre segelyta. Därefter fick de svagare 
vindar vilket borde innebära minskad fart. De hade dock en ”skön och bekväm 

                                                      
52 Tack till Oscar Pripp för reflektionerna kring citatet. 
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segling” tack vare att den ombyggda masten och bommen medförde en större 
segelyta. De använde två försegel. Genuan är ett försegel vars bakre hörn går 
akter om masten. Det vinklades ut från den sida som vinden blåste från. Den 
mindre kryssfocken var vinklad mot läsidan och de två förseglen bildade till-
sammans en vinkelyta som fångade upp den vind som storseglet tillsammans 
med en ensam genua inte skulle tagit tillvara på. Men därefter vred vinden till 
motvind eller bidevind, alltså vind rakt respektive snett framifrån. Besätt-
ningen seglade därför kryss-skotat, med seglen inställda som om de skulle 
kryssa men utan att slå, det vill säga flytta över bommen med storseglet från 
ena sidan till den andra. Kryss sker vid motvind och innebär att båten sick-
sackar sig över ruttens linje. Eftersom det inte är möjligt att segla i motvind 
vinklas båten så att den får vind från sidan och seglar en sträcka innan seglarna 
slår. Båten vänds då så att vinden kommer in från andra sidan, fortfarande 
snett framifrån.  

Seglingstermer förklaras i regel med andra seglingstermer, vilket försvårar 
förståelsen. För icke-seglare som jag själv förblir försöket till klargörande ab-
strakt och svårläst. För att seglingsskildringarna och berättelserna om havet 
ska bli riktigt begripliga krävs att läsarens kropp har egna erfarenheter av lik-
nande praktiker och av det komplicerade samspelet mellan terminologi, båten 
och dess utrustning, vindar och seglandet som praktik. Som framgår i kapitel 
sex har vissa besättningar försökt att hålla nere mängden seglingsskildringar 
för att inte tråka ut läsare som inte seglar, samtidigt som de är medvetna om 
att seglande läsare tvärtom uppskattade instruktiva redogörelser desto mer. 

Havet framstår således på en och samma gång som en platslös sträcka och 
som en lång rad platser sprungna ur det individuella mötet mellan seglarna, 
båten, vindarna och havet. Tack vare de förändringar som vindarna medför 
blir det möjligt för seglarna att skildra seglatsens framåtskridande i tid och 
rum – även om resultatet inte alltid är helt lättbegripligt för landkrabborna 
bland läsarna. Då kan det vara desto lättare att förstå skildringarna av en väl-
bekant vardag, om än i en allt annat än välbekant miljö. 

Havets mikrodramer 

Under överfarten är besättningarna bundna till båten. Därför kretsar inläggen 
från havet kring livet ombord med dess vardagliga bestyr och tidsfördriv. Det 
skrivande nuet och det nyligen inträffade hamnar i centrum: 

Ny dag 

Det är soligt nu, Petter sitter och försöker stämma gitarren medan Henrik lagar 
middagen. Tror det blir tonfiskbullar. För några timmar sedan, när jag fortfa-
rande hade vakten, hällde regnet ner och squall efter squall passerade. Det var 
lite kyligt och väldigt blött så när det var som värst passade jag på att sätta mig 
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nere i båten med min bok. Grabbarna låg och tog en förmiddagslur som vanligt 
och jag lät dem sova en timma extra. Med jämna mellanrum kollade jag ut 
genom förpiksluckan att allt var ok, och efter en stund började jag med lun-
chen./ 

Sailing Olivia 14 december 2010 
 

Uppdateringarnas innehåll kan framstå som trivialt, men blir som visas i det 
följande begripligt när det sätts i relation till sina sociala och situationella kon-
texter. Samtidiga berättelser, som ju framförs under ett pågående förlopp, 
måste enligt Amy Shuman förstås utifrån andra premisser än retrospektiva be-
rättelser som gestaltar anmärkningsvärda erfarenheter (1986:42). Berättelser 
som framförs i efterhand är ofta så pass uppseendeväckande att de tål att åter-
berättas flera gånger, och definieras följaktligen av Shuman som repeatable. 
Så behöver däremot inte vara fallet med samtidiga berättelser, vilka istället 
redogör för händelser nära i tiden och har någon form av nyhetsvärde. De för-
stås av Shuman som reportable och behöver inte ha ett spännande innehåll 
eftersom berättandet motiveras av att innehållet är av intresse för mottagarna 
(Shuman 1986:72, jfr Georgakopoulou 2004, 2013, jfr Robinson 1981). Be-
rättelsen blir därtill relevant i en specifik situation som bidrar till berättelsens 
poäng (Young 1987:55, 119, 202, Robinson 1981:61, Ochs & Capps 
2001:19ff). Det innebär att läsarnas intresse för besättningarnas tillvaro samt 
faktumet att inläggen skrivs från små båtar, på öppet hav och under långa 
överfarter, tillsammans är avgörande för förståelsen av överfarternas vardags-
skildringar som berättansvärda. 

Inläggen och breven från överfarterna har en mycket stor social betydelse 
då det finns en uttalad efterfrågan från närstående om nya uppdateringar. Re-
dan i samband med avfärderna deklarerar Olivias och Nadas besättningar att 
de avser att uppdatera bloggarna med någon dags mellanrum, ”så att ni får 
veta vad som försiggår ombord”.53 Stina förklarar vidare under intervjun: 
”Syftet var ju att dom där hemma skulle veta, ’ja men vi lever och just nu 
befinner vi oss här. Och det är sånt här väder’.” Då varje uppdatering är ett 
livstecken är det relevanta att någonting skrivs, inte vad som skrivs. Seglarna 
behöver därför inte gå utanför det vardagliga för att behålla läsarnas uppmärk-
samhet. Istället fylls brev och texter med detaljer från det skrivande nuet. Det 
liknar det som Billy Ehn och Orvar Löfgren undersöker i När ingenting sär-
skilt händer, där de lyfter fram de stunder som riskerar att hamna i skymundan 
för erkänt betydelsefulla händelser, men som enligt författarna rymmer varda-
gens mikrodramer, förbisedda sysslor och transportsträckor (2007:10ff). Och 
mikrodramer är det fullt av i seglarnas brev från havet:  

/Det verkar som en konspiration försiggår ombord. Från Linköping tog jag med 
mig en av våra egenhändigt sådda och uppdrivna blommor, en Flitiga Lisa, 
med röda fina blommor. (…) Hon har klarat av skakningar, saltvattensstänk 

                                                      
53 Sailing Olivia 2010-12-11, Nada Land 2010-12-22. 
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och blåst, men under min förmiddagslur idag fick hon smaka på en ordentlig 
våg samt att bli halvt krossad av en mansfot… Det verkar som att alla mina 
små vänner går samma öde till möte.. först Lilla Blå och nu Lisa.. Förhopp-
ningsvis har hon tillräckligt med skinn på bladen för klara sig även denna gång! 
=) 

Sailing Olivia 14 december 2010 
 

Några dagar tidigare har Louise beskrivit hur hon har sällskap under sitt natt-
pass av Lilla Blå, en pirogformad manetliknande organism som de hittat om-
bord och förvarat i en burk med saltvatten och som sedan ”blev krossad av en 
mansfot”. Nu har alltså den tåliga krukväxten gått samma öde till mötes. Värt 
att notera är att Lilla Blå i ett senare inlägg uppges ha varit en portugisisk 
örlogsman, som är så giftig att sjukhusvård krävs om man rör dem. Besätt-
ningen upplyser om detta i en kort mening. Här fanns således potential till en 
mycket anmärkningsvärd historia och allvarliga tillbud som tursamt nog ute-
blir; troligen på grund av att Lilla Blå var död redan när seglaren klev på den. 

Eftersom seglarna redan på förhand lovat återkommande uppdateringar 
måste inläggen fyllas med något. Det är därmed här fråga om ett berättande 
som på olika sätt motiveras av själva skrivandet och uppdaterandet. Antropo-
logen Elinore Ochs och psykologen Lisa Capps (2001) har undersökt berättel-
ser som på liknande sätt framförs i vardagliga situationer och som skildrar det 
nyligen inträffade, som när familjemedlemmar frågar ut varandra om hur da-
gen varit. De kan därför innehålla ”barely reportable incidents” då någon på 
uppmaning beskriver sin dag (2001:34).  

Men samtidigt som seglarnas inlägg gestaltar det vardagliga förmedlar de 
också den allt annat än vardagliga situationen, ombord på båtar där det gungar 
så mycket att Louise ibland får resa sig från datorn under däck för att gå upp 
och hämta frisk luft och försöka dämpa illamåendet. Denna dubbeltydighet 
framgår av de många inlägg som skildrar bestyren kring proviantering och 
matlagning. Mat framställs både som något som försvåras av gungande och 
sjösjuka, och som ett uppskattat inslag i en tillvaro där få saker bryter mono-
tonin. Redan innan avfärd publiceras brev och inlägg som redogör för arbetet 
med att köpa och stuva den proviant och allt färskvatten som på något sätt ska 
få plats ombord. Läsarna får här en föraning om de praktiska utmaningar som 
en Atlantöverfart innebär. Fotografierna visar överfulla kundvagnar i matbu-
tikerna, meterlånga kvitton och tiotals plastpåsar som måste skjutsas av bu-
tikspersonalen till hamnen för att sedan lastas över till båten. Johan och Kris-
tian skriver att de tvingats offra en av sjökojerna för att använda den som 
skafferi, för att sedan singla slant om vem som ska sova på en obekväm brits 
till dess att de kommer ut på öppet hav och kan turas om att sova i den kvar-
varande kojen under den andres vakter. När Marta och Marcus på Mazarin 
förbereder sig för sin överfart skildrar de mer systematiska sätt för att få för-
varingen ombord att fungera: 
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/”Reservmat” som är enkel att laga om man mår dåligt eller om det är dåligt 
väder, som frystorkad Pasta Carbonara, ska ligga lättillgängligt. Liksom nästa 
paket müsli och färskt bröd. Det tionde kilot spaghetti ska ligga långt ner. Äpp-
lena ska ligga mjukt. Salamin bör ligga på den svalare norra sidan, d.v.s. styr-
bord, medan havregrynen gott kan ligga på solsidan, d.v.s. babord. Plast- och 
glasburkar tål kondens, men konservburkar rostar av det./ 

Sy-Mazarin 22 december 2010 
 

Redogörelsen för hur man bäst stuvar en segelbåt kan förstås som en skildring 
av deras bestyr inför etappen och som råd till kommande generationer om vad 
de behöver tänka på. Det kan också ses som en komprimerad och förutseende 
skiss över de villkor som kommer att råda under de kommande veckorna: en 
förväntanshorisont som materialiseras genom organisationen av stora mäng-
der livsmedel. Sjösjuka, höga vågor som får båten att rulla, värme och fukt 
skrivs fram som förmodade inslag i de kommande veckornas tillvaro på havet.  

Färskvarorna börjar ta slut under andra hälften av överfarten och seglarna 
måste anpassa kosthållningen efter vad som finns kvar i förråden, liksom efter 
vad som fortfarande är ätbart. För att ha tillgång till färsk frukt under (nästan) 
hela överfarten tar vissa seglare med sig hela bananstockar med omogna ba-
naner som sedan mognar under färd. När de väl mognar har besättningen 
plötsligt mängder med bananer per dag som behöver ätas upp eller bli till ba-
nankaka innan de ruttnar.54 Stefan på Bella publicerar ett enda brev från At-
lanten, skrivet nio dagar efter avfärden från Kanarieöarna: 

/Mathållningen har varit god med gott om färskvaror fram till nu. Ytterligare 
en guldmakrill har vi stekt i vår panna och igår bakade Stefan det första brödet 
(gott) och en äpplekaka med äpplena utbytta mot apelsiner. (halvgott). Våra 
potatisar, morötter och äpplen är slut men vi har massor med lök kvar så en 
och annan cowboygryta skall vi nog få ihop de närmsta dagarna. 
(…) Just nu sitter John i sittbrunnen och hoppas att det nya [sjösjuke]plåstret 
bakom örat skall börja verka och Thomas har börjat skära upp av vår stora bit 
rökt skinka som vi har hängande ovanför en av sjökojerna. Det ska bli gott med 
middag…/ 

SY-Bella 26 november 2008 
 

Matlagning och måltider försvåras av att båten hela tiden rör sig. Lösa föremål 
glider och det är lätt att tappa det man bär på eller skada sig om man förlorar 
balansen. Båtregeln ”en hand för båten och en för dig själv” påminner seglare 
att alltid hålla i sig med minst en hand, exempelvis då de lagar mat. Pannkak-
orna åker enligt Hebbe på Olivia ”kana” i stekpannan. Stina på Nada rapport-
erar att hennes höfter är gulblå av alla blåmärken som hon fått då hon törnat 
emot båtens interiörer. På Mazarin har vågorna resulterat i en förstörd måltid 
och sinande färskvaror får konsekvenser för tidsfördrivet ombord. Eftersom 

                                                      
54 Mary af Rövarhamn 2011-07-05, 2013-04-14. 
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deras satellittelefon orsakade problem med bokstäverna å, ä och ö saknas de i 
inlägget:  

/Vi har inte haft andra klader pa oss an underbyxor sedan vi akte, det ar varmt 
och slappt. Fortfarande ar det ganska enkelt, men igar fick jag nastan spader 
nar tva tallrikar med spagetti och tomatsas akte ner pa soffan nar en ovantat 
stor vag kom. Som tur var gick det att torka bort det mesta.  
 
Snart ar vara apelsiner slut; vi tog med oss 30 st fran Las Palmas vilket skulle 
vara en per dag hela vagen over, men resan blev langre iom Kap Verde och 
ibland har vi atit mer an ”dagens”. Fruktstunden har varit lite av en hojdpunkt. 
Nu har vi också kvar 2 chokladrutor per person och dag. Sadana rutiner far 
dagarna att ga, liksom att diska och torka./ 

Sy-Mazarin 25 januari 2011 
 

Den uttappade spagettitallriken är ett exempel på en detalj som i efterhand kan 
verka banal, men som kan vara desto mer meningsfull – och frustrerande – i 
stunden. Flera av de intervjuade besättningarna betonar att seglarberättelserna 
på internet skiljer sig från publicerade berättelser genom att texterna skrivs när 
de ännu har en händelse eller situation i färskt minne. Skribenterna har inte 
fått distans till det inträffade och känslolägen och fokus blir därför annorlunda 
än när de senare berättar om samma händelser (Jansson 2010b:23, 2010c:58, 
Shuman 1986:44ff, Georgakopoulou 2006:242).  

Genom skildringarna av överfarten framträder bilden av en inrutad tillvaro 
där besättningsmedlemmarna turas om att ha vakten tre till fyra timmar i taget. 
Under vakten ansvarar de för båtens framfart och uppehåller sig därför ofta i 
sittbrunnen. Även under nätterna turas de om, vilket innebär att sömnen störs. 
Utöver vakterna går mycket tid åt till bestyren med att få vardagen att fungera. 
När Stefan sammanfattar överfarten efter ankomsten till Västindien visar den 
rapporterande listan hur mycket som ändå pågått ombord: 

/Efter radiokontakt med Liva, äta frukost, diska, rulla ut 80 meter fiskelina, 
fälla ut soltak över sittbrunnen, dra ut revade segel till full segelsättning, rulla 
in och ut fiskelina och kolla om vi fått fisk, läsa, pumpa läns, sittups och dra i 
gummiband om man orkade, laga lunch, äta, prata gamla minnen, diska, titta 
på havet, reva segel, vila på däck, plocka ner spirbomen, beställa nya väder-
prognoser via kortvågsradion, fundera över bästa kurs för att utnyttja vindarna 
maximalt, upp med spirbom igen, pumpa läns, laga kvällsmat, äta, diska, skriva 
mail till nära och kära, rulla in fiskelina för natten, mörkt, sova, läsa bok på 
nattvakt, titta på stjärnor och jättestor liggande måne, pumpa läns, reva segel, 
sova, gryning, radiokontakt med Liva........ En ganska behaglig tillvaro, nästan 
alltid något att göra, sällan tråkigt, mycket tid till att prata./ 

SY-Bella 20 december 2008 
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Att det rör sig om en vardag under extraordinära omständigheter framgår 
också av redogörelserna för hygienrutinerna ombord. Överfarten medför att 
hår och hud blir allt smutsigare för varje vecka. Besättningarna måste hushålla 
med sina begränsade mängder färskvatten under överfarten och rengör sig där-
för med saltvatten, eller med små mängder färskvatten. Ibland blir det dopp 
invid båten på 3000 meters djup. Havsvatten tvättar dock inte helt rent och 
lämnar saltavlagringar på kroppen. Louise på Olivia uppger att hon inte tvättat 
håret på elva dagar och Johan på Wild Rose beskriver ”solkiga lakan, mögliga 
huvudkuddar [och] salongsdynor så impregnerade av svett att saltkristallerna 
syns.” ”[D]en härskna odören från ruttnande matrester” uppges tränga ner till 
den redan svettluktande salongen, trots att de sköljer ur livsmedelsförpack-
ningar och kastar nedbrytbart avfall överbord.55  

Under den liminala perioden på havet blir det möjligt att berätta om intima 
detaljer som sannolikt skulle väcka starka reaktioner om de förmedlades av 
landboende, eller under andra etapper av resorna. Enligt antropologen Mary 
Douglas förståelse av smuts som ”matter out of place” (2002/1966:44f) är 
orenhet en reaktion på företeelser som motsäger våra ordinarie system för ord-
ning. Smuts är relativt, då vad som upplevs som rent på en plats blir stötande 
där det inte anses höra hemma. Orenhet kan med Douglas perspektiv förstås 
som så självklar i överfartens mellanrum och undantagstillstånd att den så att 
säga befinner sig på ”rätt” plats och därför inte framstår som stötande.  

Inläggen och breven från havet följer loggbokens, dagbokens eller för den 
delen middagssamtalets logiker, där det är information om händelser eller in-
tryck från den senaste dagen eller tiden som står i fokus snarare än narrativ 
performans (Ochs & Capps 2001:36). De svarar inte huvudsakligen på frågan 
”vad har ni för anmärkningsvärda erfarenheter” utan ”hur har ni det?” Svaret 
på den frågan kan vara nog så intressant och viktigt för läsare som är måna 
om seglarnas välbefinnande, och dessutom vittna om det anmärkningsvärda i 
att leva vardagsliv mitt ute på havet.  

Napp! 

I det följande diskuteras hur besättningarna framställer fiske och nappande 
havsdjur som uppseendeväckande inslag i tillvaron till havs. Bland alla redo-
görelser för vardagen ombord finns berättelser om mer uppseendeväckande 
händelser – särskilt när besättningarna kommer i kontakt med havets djurliv.  

                                                      
55 Vanligen kastas förpackningar av metall och glas överbord, då de sjunker till botten och 
därför antas ha mindre miljöpåverkan. Plast ska sparas och kastas när man kommer iland, upp-
ger en informant. En besättning lägger upp ett videoklipp från sin Atlantöverfart där en besätt-
ningsmedlem leende syns kasta en konservburk överbord. Klippet väcker starka reaktioner från 
läsare som upprört fördömer beteendet. Besättningen försvarar sig med att avfall av det här 
slaget sjunker, och att det är bättre för miljön att segla över havet i jämförelse med att ta flyget. 





 99 

Särskilt guldmakrillen, en lätt igenkännbar fisk med runt huvud och guldgrön-
skimrande fjäll, är en återkommande syn på Atlantseglares fotografier. 
Fångsten av fisken var också ett av Gunnars ovan nämnda exempel på erfa-
renheter från överfarten som bidrar till att göra seglaren till långfärdsseglare. 
Besättning efter besättning beskriver hur de drar ombord guldmakrillar, också 
omnämnda som Mahi Mahi och sedan rensar dem i sittbrunnen som sägs fär-
gas röd av blodet: 

/Underhållningen på dagarna har varit vår "Big Game Fishing" med underdi-
mensionerad utrustning, man kan tydligen inte få för grova saker för de monst-
ren som simmar omkring här nere. Vi har fått två fina Mahi Mahi (guldmak-
rillar), en på ca 5 kg och en på 2-3 kg. Sista fångsten var lite rolig då den dök 
upp med sina 5 kompisar precis vid båten och följde efter oss ett bra tag. Vi 
kunde till slut inte låta bli utan att prova att slänga ner ett gammalt klassiskt 
ABU drag, vilket den genast högg på. Sedan har vi haft på en riktigt stor svärd-
fisk, kanske tur att kroken släppte då vi inte har utrustning för en sådan bjässe. 
Den var dock uppe och hoppade ett par gånger så Andreas fick sin adrenalin 
kick i alla fall./ 

Nada Land 12 december 2010 
 
Fångsterna ökar intensiteten i överfartsinläggen som plötsligt inkluderar ”ad-
renalinkickar”. Johan är en berättare som gärna betonar det dramatiska, och 
det gäller även fiskefångster. På havet spinner han vidare på traditionen att 
framställa havet som fullt av skrämmande monster (Steinberg 2001:114). Med 
hjälp av referenser till Herman Melville och Jules Verne skapar han ett hav 
som är farligare och mer suggestivt än de andra besättningarnas, där han och 
Kristian föreställer sig att de ”just i skrivande stund kanske passerar över något 
av vetenskapen okänt havsodjur” som Moby Dick eller Kraken, eller den gig-
antiska sjöorm som ska ha siktats i just de vatten där de nu seglar, sekel tidi-
gare.56 Tre veckor tidigare har besättningen varit i full färd med att steka pann-
kakor och duka fram sylt och vispgrädde medan det ännu är lugn sjö. Plötsligt 
får måltiden, att döma av följande beskrivning, en oväntad vändning: 

/Kändes surrealistiskt på något sätt att forsa fram i 7-8 knop mitt ute på atlan-
ten, och samtidigt sitta i lugn o ro och äta pannkakor under däck.  
 
Plötsligt så stördes vi dock i vårt frosseri, då fiskespöet började rassla nått fruk-
tansvärt ute i sittbrunnen. Krille höll på att sätta pannkakorna i halsen när han 
som en besatt skulle ut och få tag i spöet innan det åkte överbord. Jäklar vilket 
napp det var!! Vår stackars havsfiskerulle höll på och skära ihop totalt, och vi 
var tvungna att skiftas om att kämpa mot firren i andra änden. Tyvärr fick vi 
aldrig se vad det var för nått på kroken då den efter ca 10 minuters kämpande 
slet sig, och kanske lika bra det då det började skymma och utsikterna att få 
upp den i båten innan mörkret la sig var små./ 

Escape to Danger 5 april 2006 
                                                      

56 Escape to Danger 2006-04-26 
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Fiskebesöken framställs i kortare, avgränsade berättelser eller dramatiserade 
episoder (Arvidsson 1998, Marander-Eklund 2000, Nylund Skog 2002). Johan 
vet att göra spännande berättelser av den nappande fisken. Fiskespöet rasslar 
”fruktanstvärt”, Kristian är nära ”att sätta pannkakorna i halsen” och far upp 
som ”besatt”. ”Jäklar vilket napp det var!!”. Vad det är som nappat får varken 
de eller läsarna veta. Spänningen ligger inte i själva fångsten utan i det be-
skrivna intensiva förloppet, deras enligt brevet starka reaktioner och den hårda 
kampen med att försöka få upp fisken i båten. Stina och Andreas fattar sig kort 
men suggestivt när de beskriver ett liknande förlopp:  

/Precis efter vår senaste uppdatering så fick vi en svärdfisk på kroken, alldeles 
för stor för vår utrustning, men det var 15 min ren adrenalinkick innan kroken 
släppte. Man kan se bitmärken i den rostfria kroken...../ 

Nada Land 7 december 2010 
 
Det rör sig här om ett kortfattat men effektivt berättande där läsaren genom 
några rader ges tillräckligt med information för att själv föreställa sig ett dra-
matiskt, om än odramatiserat, förlopp. Särskilt meningen ”Man kan se bitmär-
ken i den rostfria kroken.....” ger en fantasieggande hint om den bjässe som 
slitit sig.  

Det är däremot ingen tvekan om vad Olivias besättning fått på kroken. In-
lägget nedan skildrar en av få riktigt dramatiska episoder i materialet från At-
lanten, och är till formen ett av de mest särpräglade i materialet, skrivet av 
Sailing Olivias gästbloggare. Redogörelser för lunchbestyr varvas med korta 
fristående meningar som genast avslöjar vad de fått på kroken: 

Haj, haj, haj!! 

Haj, haj? Nej vi vill ha fisk! 
 
I Las Palmas hade vi gått in i en fiskebutik för att köpa grejer så vi skulle kunna 
fånga de stora fiskarna som finns i Atlantens djupa vatten. Drömmar om ton-
fisk och guldmakrillar fanns hos oss alla tre. Våra nya vänner på båten Salt 
visade oss de största tänkbara dragen och tjockaste linorna. Detta måste ni ha, 
pappa har köpt det. 
 
Vill vi överhuvudtaget ha in en haj i båten? 
 
Louise och Petter hade fått en skiss från Martin  på MARE som vi skulle testa. 
Först sitter en karbinhake fäst i båten. Därefter en 2 meter lång stropp till fis-
kelinan som var en 20 meters nylonlina och 1,6 mm i diameter. På den sitter 
en 2 meter lång 0,9 mm tafs med två krokar. För att vi skulle få veta när vi 
hade fisk på kroken drar man en nylonlina med en klädnypa över stroppen. 
Klädnypan lossnar från båten när det är napp. 
 
Vi vet hur man har ihjäl en fisk men hur dödar man en haj? 
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Medan Louise tog sin förmiddagslur gjorde Petter och jag i ordning fiskeut-
rustningen. Farten var dock under de för fiske rekommenderade 4 knop men 
över 4 knop skulle vi säkert komma någon mer gång. Petter valde ett ljust drag, 
för det ska man ha om man vill ha fisk i ljusa förhållanden. 
 
Haj, kan man äta haj? Ok, hajfenssoppa, men resten borde väl också gå att äta? 
 
När betet var i vattnet tog vi tag i lunchen. Lunchen skulle bli en somrig sallad 
och passade bra en dag som denna när vi slörade och hade spinnakern uppe. 
Blanda cannellii, salami, paprika och rödlök, häll över lite matolja, vinäger, 
pressad vitlök och fårost. Peppra lite lätt. Mums! 
 
Kan vi klippa av linan och behålla betet? 
 
Ungefär när jag hade blandat ihop alla ingredienser skriker Petter att vi har fått 
fisk. Inte illa efter tjugo minuter, blir mycket fisk denna resan. Petter började 
hala in linan och då blev vi lite osäkra på vad vi såg. En fena, kan det vara en 
haj? Är det en haj? Nä, jo, men det måste det vara för han har en ryggfena. 
Mycket riktigt var det en haj och på några meter från båten beslutade vi att 
långsamt släppa ut linan igen. 
 
Hur länge behöver vi ha den på släp för att den ska bli trött? 
 
Beslutet blev att vi skickar ett meddelande till Martin och frågar hur de gjorde. 
Under tiden äter vi lunch så får vi se vad Martin säger. Lunchen var mycket 
god och vi diskuterade våra tidigare fiske upplevelser. Petter hade vid tio års 
ålder kastat i väg kastspöt och pappa Göran dök inte i efter det, så det ligger 
nog där än idag. Jag hade vid ungefär samma ålder fångat en stor gädda som 
min far kämpade med i nästan en timme innan den låg på botten av båten. 
Dagen efter gick vi stolta som tuppar in i fiskebutiken och köpte en håv. Vi 
fick ingen mer fisk den sommaren… Samtidigt som vi pratar om detta såg vi 
hur hajen åkte efter oss. I bland var han på djupet och ibland surfade han på 
vågorna. Undrar vad han tänkte på? 
 
Hade det inte varit grymt kul att få ha fångat en haj? 
 
Meddelandet dröjde och Louise tog på sig ett par handskar för att hon ville 
känna om hajen fortfarande stretade emot. Planen var att dra in hajen till båten 
för att se hur kroken satt fast i munnen. När den var några meter från båten 
gick linan av och hajen kunde simma iväg med krok och bete. 
 
Skit, men visst hade det varit kul med en haj till kvällsmat. Eller inte… 
 
Vi har förvisso bara litteratur för Karibien så vi kan inte bestämma arten men 
han var ca 1.5 meter, ganska bred trubbig nos, mörk på ovansidan och ljus på 
magen. Stora mörka ögon och ett brett leende. 
 
PS1 För er skeptiker finns det bildbevis. DS1 
PS2 Martins svar var: ”Stryp den långsamt. Micra i 30 minuter och servera 
med vaniljsås” DS2 

Sailing Olivia 13 december 2010 
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Berättelsen består av flera separata episoder som knyts samman genom den 
nappande hajen (jfr Arvidsson 1995:37) och av de enradiga meningar som före 
varje stycke uttrycker besättningens tankar och förvirring kring händelsen. 
Under inläggets förlopp förflyttas läsaren mellan olika tider och platser. Redan 
i Las Palmas har de förberett sig för fiske på Atlanten och sedan riggat betet 
ombord i samråd med besättningarna på båtarna Salt och Mare.57 Därefter får 
läsaren ta del av hur de förbereder lunchen, inklusive ett recept på pastasallad. 
Först efter dessa orienterande episoder inleds själva hajberättelsen. Hebbe 
skildrar upptäckten av den karaktäristiska hajfenan och besättningens osäker-
het över vad man gör i en sådan situation. Läsaren följer därefter med besätt-
ningen ned under däck där de äter sin lunch i väntan på råd från en bekant. I 
och med detta lämnar berättarrösten kort båten då Hebbe delar med sig av 
lunchsamtalets barndomsminnen av tidigare fiskeerfarenheter och kort skild-
rar två av dessa, vilket innebär att scenen förflyttas till Sverige och killarnas 
barndom. Det är annars mycket ovanligt att seglarna i sina texter rör sig utan-
för resans tidsrymd. Tillbaka på båten och i berättelsens nu får förloppet sin 
upplösning, då linan till sist går av när de försöker att dra in hajen mot båten.  

Inlägget avrundas med ett första post scriptum som utlovar fotografier för 
dem som inte tror på berättelsen. Den begränsade bandbredden får som kon-
sekvens att de annars så centrala fotografierna tillfälligt uteblir under överfar-
terna. Publiceringen av dem får vänta till dess att besättningen kommit iland 
och har tillgång till bättre uppkopplingar. Det innebär att seglarna efter att de 
angjort hamn skriver summerande inlägg eller brev om överfarterna som hel-
het och då publicerar fotografierna som saknats i de tidigare inläggen. Olivias 
hajbevis publiceras därför först när besättningarna kommit i land. Fotografiet 
visar hajen med gapet öppet och betet i munnen, omgiven av skummande vat-
ten. Det är en av de mest dramatiska bilderna i hela materialet, där bilderna 
annars främst visar glada miner och naturmiljöer.  

Ett sista ps avslutar berättelsen som får en humoristisk vändning genom 
rådet att strypa hajen långsamt,”micra i 30 minuter och servera med vaniljsås”. 
Berättelsen blir inte särskilt skrämmande, på grund av den lättsamma och hu-
moristiska tonen, de inflikade frågorna som gestaltar besättningens förvirring 
och tafatthet inför den oväntade fångsten och växlingarna mellan fångsten och 
lunchbestyren. Även på Escape to Danger skildras ett hajbesök humoristiskt, 
vilket är förvånande då breven där annars tar alla chanser att betona fara och 
dramatik. Under seglatsen från Antarktis har besättningen smutstvätt hängan-
des efter båten i vattnet, när en ”enorm” haj attackerar och kastar sig över 
tvätten och får med sig ”skitiga kalsonger”. De försöker enligt brevet locka 
tillbaka den med tysk konserverad böckling, utan resultat.58 

                                                      
57 Se bloggarna Salt af Waxholm och sy Mare. 
58 2007-02-22. 



 103 

Att få en stor haj på kroken kvalificerar sig rimligen som stoff till en berät-
telse som tål att återupprepas långt i efterhand. Fotografiet på hajen publiceras 
även på bloggen 28fot.se, vars besättning umgås med Olivias besättning i Ka-
ribien. Hajbilden har där fått bildtexten ”Olivia fiskade haj på vägen hit men 
bjöd på ärtsoppa. Jaja.”59 Hajmötet framstår således som så anmärkningsvärt 
att det återberättas av andra besättningar under dessas resor, och etableras där-
igenom som en händelse utöver det vanliga – även med långfärdsseglares mått 
mätt. 

Tristess och landlängtan 

Hur ändras tonläget i överfartsskildringarna i takt med att veckorna går? Den 
relativa händelselösheten under långa överfarter är den faktor som framförallt 
får dem att framstå som äventyr, nappande hajar till trots. I början av kapitlet 
citerades Marta på Mazarin som förklarade att den verkliga utmaningen för 
henne och maken var isoleringen ombord och att hålla sams. På liknande sätt 
underströk handbokens författare vikten av att hålla humöret uppe när besätt-
ningar med tiden blir allt mer ”passage weary”.  

Atlantöverfarten framställs både som en efterlängtad paus och som en hän-
delselös och trist sträcka som seglarna helst vill lägga bakom sig. Information 
om besättningens humör är ett återkommande tema i uppdateringarna. Under 
de veckor som passagerna varar framträder en ömsom gradvis, ömsom plötslig 
skiftning i texternas modus. Den inledande entusiasmen inför överfarten över-
går efter några veckor till landlängtan och tristess: 

Atlanten, dygn 14 tristessen infinner sig 

Position: 12 43.18 N, 51 10.48 W, 18:00 svensk tid. 
kurs/fart: 266 grader / 5 kn 
  
Allt går bra och vi har nu "bara" ca 600 NM kvar till Grenada, men... 
  
- Lika vackra som de första soluppgångarna och solnedgångarna över öppet 
hav är, när man sett två-tre stycken så börjar man bli mätt. 
- Lika spännande och speciellt det är att befinna sig på öppet hav långt från 
land och andra båtar. Lika öde och tomt blir det efter ett tag. 
- Lika speciellt det är att ha båten som sitt flytande hem och värld, och där det 
känns som en utflykt att gå fram på fördäck. Lika jobbigt är det efter ett tag 
med det konstanta rullandet och bristen på möjlighet att röra sig. 
  
Därför infinner sig obönhörligen tristessen efter ett tag och vi känner nu att vi 
vill komma fram. 

Nada Land 7 januari 2011 
                                                      

59 28fot.se 2011-01-21. 
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Under överfarten får Andreas besked på satellittelefonen om att hans mor gått 
bort, vilket självklart fått stora konsekvenser för hur besättningen upplevt 
överfarten. Om detta får läsarna ingenting veta förrän besättningen kommit 
fram, då Stina avslutar sammanfattningen av överfarten med att berätta om 
dödsbudet och informerar om att Andreas flugit hem för två veckor. Under 
intervjun berättar paret att de redan i början bestämde sig för att bloggen skulle 
vara allmänt hållen, relativt opersonlig och att de inte ville beskriva exempel-
vis känslor eller privata tankar. De få raderna om dödsbudet är en viktig på-
minnelse om att sajternas berättelser inte behöver spegla de faktiska känslorna 
eller händelserna under resan och om att det bakom dem ligger medvetna 
gränsdragningar mellan offentligt och privat. Detta diskuteras i kapitel sex. 

Överfarten tar tre till fyra veckor, under vilka tempot sänks ombord och i 
berättelserna. Etnologen Anita Beckman visar i sin avhandling hur hennes in-
formanter associerar väntan till positivt laddade och efterlängtade temporala 
mellanrum, där de för en stund kan undslippa vardagens stress och måsten. 
Föreställningar om det moderna samhällets uppskruvade tempo kontrasteras 
mot romantiserade beskrivningar av ett långsammare liv med närvaro i nuet, 
som antas skapa livskvalitet och ett ”gott liv” (2009:63, 97f). Seglarnas be-
skrivningar av en relativt händelselös tillvaro i isolering kan med liknande 
perspektiv framstå som ett privilegium, men de speciella omständigheterna 
ombord tycks göra att det är svårt att uppskatta tiden till havs och dess lång-
samhet. ”Vi trodde nog att vi skulle ha mer ork att spela spel, lösa korsord och 
fundera över livet” skriver Stina efter ankomsten till Grenada. ”Men faktum 
är att vardagen med vågor och vaktschema sliter så pass att det inte blivit så 
mycket av detta.” Resan som helhet utgörs av och beskrivs genom vardags-
sysslorna, och de tar sådan tid i anspråk att förväntningarna om sysslolöshet, 
kontemplation och avkoppling inte förverkligas.  

När seglarna trots allt finner denna ro verkar den inte riktigt uppskattas, 
utan istället erfaras som tristess. För väntan associeras även till brist på stimuli 
– till stunder då man tvingas vänta och ledan tar vid (Beckman 2009:179ff): 

Dag 16 

Position: 16° 24’N 55° 47’W 
 
Nu gar det valdigt segt… Vi kommer stadigt narmare i samma takt som vanligt 
men dagarna, som alltid varit langa, ar nu langre an nagonsin. Vi kommer fram 
till The Saints pa torsdag morgon.  
For att fa tiden att ga funderar vi ibland pa vad de vi kanner i Sverige kanske 
gor i samma stund, eller vad vi hade gjort om vi varit kvar. Just nu ar det man-
dag och trots att vi just atit lunch sa ar det i Sverige dags att ga hem fran jobbet 
for de flesta. Det ar redan morkt, det ar kallt. Handla i Konsum pa vagen hem, 
trafik, nyheter pa tv:n… Vi sitter i bara underkladerna och ar uttrakade./ 

 sy-Mazarin 31 januari 2011 
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De rutiner som flera av de här aktuella besättningarna säger sig vilja segla bort 
från, och som ofta beskrivs som ett ”ekorrhjul”, tycks tillfälligt framställas 
som någonting efterlängtat och som en normalitet som seglarna tillfälligt står 
utanför.60  

Tristess och stagnation till havs under lugna etapper är ett etablerat motiv i 
berättelser om sjöresor (Foulke 2002:12). I informanternas följetonger övergår 
havet från att vara någonting exotiskt till en tröttsam transportsträcka och ett 
tecken på isolering och monotoni. I en analys av framställningar av tristess i 
litteratur och konst menar Peter Toohey att målningar som gestaltar långtrå-
kighet kontrasterar klaustrofobiska interiörer med monotona vidder. Han lyf-
ter fram instängdhet och enformighet som långtråkighetens nyckelfaktorer 
(2011:8, 135, jfr Svendsen 2005/1999:27, 41). I seglarnas brev motsvaras 
detta av den lilla båtens mycket begränsa(n)de yta, den sociala isoleringen och 
det öppna havet. Båtens trånga utrymmen står på så vis i skarp kontrast till den 
i gengäld mer eller mindre obegränsade rörelsefrihet som den erbjuder i egen-
skap av transportmedel (Kleinert 2009:161, Foulke 2002:9). 

På Sailing Olivia är tonläget överlag mycket positivt i breven från överfar-
ten. Besättningen publicerar som sagt nästan dagligen minst ett inlägg, men 
även de kommer till sist av sig i uppdaterandet: 

Dag 15-17 Rapport från Atlanten 

Det har förflutit några dagar sen vi skrev sist.. man kan ju fråga sig vad det är 
som har hänt.. och det är väl det som är problemet.  

Det har inte hänt någonting.. Vi börjar bli alltmer less på de oregelbundna vå-
gorna och längtan efter en stor, tyst stillastående lägenhet med bekvämligheter 
gör sig påmind…/ 

 
Sailing Olivia 28 december 2010 

 
Resonemanget känns igen från kapitlets början: när ”ingenting” händer tycker 
sig seglarna inte heller ha någonting att skriva om. Ändå har alltså inläggen 
på Sailing Olivia dessförinnan varit fulla av detaljer som inte heller rör några 
större händelser: en död ”manet” i en hink, tillståndet för en krukväxt och 
matlagning. Men nu tryter inspirationen. Att döma av följande respons från 
några vänner vill de dock gärna läsa även om den händelselösa tillvaron på 
havet: 

Hej på er. Tack och äntligen fick vi veta att ni har det bra där ute på havet. Har 
läääängtat efter att läsa något nytt om er. Om ni tycker det är lugnt och inget 

                                                      
60 Exempel på bruket av uttrycket ekorrhjul förekommer exempelvis på Sy-Mazarin 2010-06-
15, Seglarfilm.se 2012-05-25, Långfärdssegling – över Stilla havet: ”Vägen hit.” Nemo of Swe-
den 2009-12-20. Sailing Olivia: ”Om oss”. Se också titeln på den publicerade seglingsskild-
ringen På flykt från ekorrhjulet. Från landkrabba till långfärdsseglare (Stålbrand 1987). 
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nytt händer så tänk på oss som inte får veta det och era känslor och eran längtan 
efter lgh, bekvämlighet och fast mark mm mm.  

 
Tristessinläggen, liksom den uttalade efterfrågan av dem, är ytterligare ett ex-
empel på att seglarnas skildringar inte alltid behöver innehålla komplikationer 
för att kunna tolkas som berättansvärda. Hur tråkigt seglarna än har det kan 
deras skildringar ha ett underhållningsvärde eller vara av intresse för läsarna, 
som i det här fallet dessutom är bekanta med besättningen och vill veta hur de 
har det (jfr Ochs & Capps 2001:34ff, Robinson 1981). 

Berättelser som handlar om eller berättas under liminala perioder kan 
skildra känslor och tankar istället för att gestalta komplikationer med efterföl-
jande upplösning, menar både Alf Arvidsson (1995) och Arthur W Frank 
(2008:112). Som ett exempel på detta växer ur Johans många och långa brev 
från överfarten en följetong fram hur humöret påverkas av vindar och hetta. 
Deras seglats från Kanarieöarna till Brasilien består av tre etapper, med stopp 
på Kap Verde och på den brasilianska ön Fernando de Noronha. Under de 
första etapperna handlar breven framförallt om möten med val, nappande fisk 
och svaga vindar och därefter om korsandet av ekvatorn och den plågsamma 
värmen där. Runt ekvatorn finns ”the doldrums”, stiltjebältet på svenska, som 
är ett område med svaga vindar, åskoväder och regn där norra och södra halv-
klotens passadvindar möts (Hammick m fl 2010:264). Stiltjen medför både att 
överfartens progression avstannar och att temperaturen stiger. Redan på mor-
gonen är det över 30 grader i skuggan, skriver Johan, och ”all motivation att 
göra något vettigt under dygnets ljusaste timmar bränns bort av den stekheta 
solen i zenit.”  

De många beskrivningarna av hettan förmedlar letargi snarare än tristess, 
då den utmattade besättningen inte orkar sysselsätta sig i värmen. Vid korsan-
det av ekvatorn hör det till sjömanstraditionen att uppmärksamma detta med 
spex och hyss, samt ett så kallat linjedop; en mer eller mindre brutal över-
gångsrit där de som för första gången passerar linjen ska döpas av Neptunus, 
havets konung (se Rosenström 2010, jfr Turner 1995:167ff). När de närmar 
sig linjen försöker Johan och Kristian att i hemlighet fundera ut olika ”jävlig-
heter” att utsätta varandra för. Men av de elaka planerna blir det inget av, en-
ligt följande brev. På natten när de korsade linjen var de ”så vansinnigt trötta 
efter de långa styrpassen i skiftande väderlek” att passagen skedde ”utan några 
större märkligheter.” Dopet kvarstår men på grund av värmen tror Johan att 
de kommer att nöja sig med att hälla ”en spann vatten över huvudet”.  

Efter att ha gjort ett kort och uppskattat besök på Fernando de Noronha är 
det till sist dags för den sista etappen. De har nästan 130 landmil kvar till Bra-
silien. Inledningsvis får de enligt det första brevet goda vindar, men ”[t]yvärr 
blev lyckan kortvarig ombord” skriver Johan och inleder i och med det en 
veckolång följetong av brev som redogör för vad som verkar vara en aldrig 
sinande ström av motgångar. Vindarna mojnar och med slående segel fortsät-
ter de för motor. Några timmar senare känner de båda sig matta och febriga: 



 107 

Sjukdom ombord! 

/Frammåt tolv när solen stod som högst kändes livet inget vidare. 35-40 grader 
i skuggan tycker är i överkant i vanliga fall, och nu skulle vi bli tvungna att 
härda ut detta med våra redan feberomtöcknade hjärnor. Klagorop blandat med 
allmän galghumor om livets alla jävligheter blev dagens agenda, och vi läng-
tade oss bägge långt långt bort ifrån tropikens starka sol./ 

Escape to Danger 7 maj 2006 
 

Det blir inte muntrare under resten av ”olycksetappen” som Johan kallar den, 
som i efterhand beskrivs som ”den drygaste etappen sen vi lämnade Sverige”. 
Även i loggboken stiger frustrationen, med formuleringar som ”Helvetet fort-
sätter!!” och ”Hopplösheten börjar bli vardag ombord!” Flera gånger görs pa-
ralleller till legendens flygande holländare, genom förslaget att Kristian ska 
sälja sin själ till djävulen för bättre vindar: 

/Det var helt enkelt för bra för att vara sant, detta att vi skulle få en stadigva-
rande vind. För till vårt förtret dog vinden ut mer och mer under lördagsmor-
gonen, för att till sist vara helt borta framåt lunchtid. Va fan!!! Vad har vi gjort 
för fel!!! (…)  
 
Inte ens Krilles helt radikala förslag att sälja ut sin själ till Belsebub verkade 
fungera, för klockan 12 under lördagen började det nu så vanliga ljudet av mo-
torn att låta ombord igen. En ljusglimt i tillvaron var att vår fart över grund 
stadigvarande ökade, och detta skvallrade om att motströmmen vi kämpat mot 
så länge nu började mattas av./ 

Escape to Danger 14 maj 2006 
 

Det framåtblickande som diskuterades i föregående kapitel blir här längtan 
efter landmassorna på andra sidan havet, som de så långsamt närmar sig. När 
Johan i ett brev skriver att de hoppas på bättre vindar för att några dagar senare 
konstatera att de fortfarande kämpar mot vinden och sjukdomen, förmedlas 
vad litteraturvetaren Barbara Korte kallar för en subjektiv tid där tiden tycks 
stanna upp och dras ut till en plågsam evighet (2008:31). Även publicerings-
frekvensen bidrar till intrycket. Johans många brev med motgångar som ge-
nomgående tema får en annan effekt än Bellas enda brev från överfarten. I det 
senare fallet kan läsare i efterhand hoppa från Kanarieöarna till Karibien via 
ett inlägg, medan sentillkomna läsare på Escape to Danger får arbeta sig ige-
nom ett tiotal långa brev varav de flesta skildrar hetta, svaga vindar eller fe-
berfrossa.  

Till sist anas ändå slutet på överfarten. Louise på Olivia skriver: 

Dag 28, Nästan Framme!! 

På sätt o vis känns det overkligt att vi nu har knappt 100nm kvar till Barbados, 
lika overkligt som när man tittar på sjökorten och ser, utan att inse, att vi fak-
tiskt har seglat hela vägen från.. Sverige.. Galet! Jag har försökt att minnas alla 
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våra sträckor, eller i alla fall bitar av dem, för att få något slags sammanhang, 
någon gemensam nämnare. Men när vi hade seglat till Frankrike och Brest 
kändes det lika otroligt som när vi hade korsat Biscaya eller tagit oss till Ma-
rocko, eller som nu, hit via Kap Verde.. och allt bara genom att ta små, små 
steg och dag för dag ta oss en liten bit framåt, så inser jag, att vi faktiskt kommit 
ganska långt. Att fokusera på nuet och njuta av det samt dela upp målet i små 
etapper gör det mesta möjligt, allt är bara en fråga om vilja, tid, och samarbete! 
 
(…) I morgon är det då dags, jag hoppas på att sikta land under mitt pass mellan 
fyra och åtta i natt, men det är nog att hoppas på lite för mycket. (…)  
 
Galet, men snart är vi där vi har siktat på att vara sen över ett och ett halvt år 
sedan!! Det skall bli så spännande!/ 

Sailing Olivia 7 januari 2011 
 
Förväntanshorisonten närmar sig. Snart, skriver Louise, är de där de så länge 
har arbetat för att vara. Sjömil för sjömil har de under fem månader förflyttat 
sig från Sverige till Västindien. På Nada plockar Stina och Andreas fram 
champagnen när de anar konturen av Grenada. Ett fotografi visar hur Stina 
står i fören med den ännu presentinslagna flaskan höjd över huvudet, medan 
ett annat är taget över Andreas axel när de närmar sig land. Bara en liten bit 
bort ligger nu den kuperade ön med grön växtlighet, utspridd bebyggelse och 
ett stort kryssningsfartyg i hamnen. En läsare konsulterar Olivias SPOT-karta 
och slås av insikten att besättningen nu har seglat hela vägen till Västindien: 

Det är fantastiskt spännande att se era statusuppdateringar med en ny position. 
Först ser jag bara en markering på en blå bakgrund, så zoomar jag ut och inser 
wow! är [ni] DÄR nu!! Fantastica, Bellissimo. Exellente! 

Det händelselösa äventyret 

Under avhandlingsarbetet visade min far mig en skrivbok, där han under några 
dagar sommaren 1976 fört anteckningar om en kortare seglats i Stockholms 
skärgård. Anteckningarna skildrar hur han tillsammans med sin äldsta dotter 
seglar mellan öar på dagarna och hur de fördriver kvällarna ombord. Innehål-
let är mycket likt Atlantseglarnas överfartsskildringar. Även i skärgården tar 
färskvaror slut och hygienrutinerna blir mer besvärliga än hemma:  

Kristina sätter på potatis, Vi ska ha burkskinka. Medan potatis står på tar vi ett 
bad och tvättar håret, det är alltid lika [djävligt] att doppa sig men alltid lika 
skönt efteråt. Igår låg vi så dåligt och var så lata att vi varken borstade tänder 
eller tvättade oss, men vi tog skadan igen nu. Vädret har bättrat sig vad solen 
beträffar. Maten smakar bra. Mjölken slut. Uppmätt distans 12 M. 

Bernt Janssons dagbok 22 juli 1976 
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När ingenting uppseendeväckande händer är det den vardagliga tillvaron om-
bord som hamnar i fokus för berättandet, på Atlanten såväl som i skärgården. 
I den bemärkelsen är det inte underligt att Bernts anteckningar påminner om 
långfärdsseglarnas. Och Stefan menar som sagt att det inte är någon större 
skillnad mellan att korsa Atlanten och att segla till Danmark från svenska väst-
kusten – det tar bara mycket längre tid.  

Ändå var min spontana reaktion när jag läste Bernts dagbok att det skulle 
vara befängt att ens försöka jämföra långfärdsseglarnas överfartsskildringar 
med anteckningarna från skärgården. Trots att de innehöll samma motiv fram-
stod berättelsernas kontexter som så olika varandra att de tycktes skildra helt 
olika erfarenheter. Som läsare tillskrev jag således långfärdsseglarnas berät-
telser en högre status än skärgårdsseglarnas – oberoende av likheterna dem 
emellan. Min reaktion blev för mig en nyckel till att förstå överfartsskildring-
arnas tvetydighet och hur de på en och samma gång kan framstå som händel-
selösa och som oerhört symbolladdade. 

 Långfärdsseglarnas mikrodramer visar sig få sina innebörder av att de ut-
spelar sig inom ramen för det mycket större drama som överfartsskildringen 
är en del av – den minst ettåriga långfärdsseglingen med alla dess utmaningar 
och upplevelser. Det är således inte främst berättelsernas innehåll utan deras 
kontexter som får skildringarna av Atlantöverfarterna att skilja sig från skär-
gårdsskildringen. Därtill finns självklart också en rad detaljer i överfartsskild-
ringarna som talar mot vardagligheten och den påstådda bristen på berät-
tansvärda händelser: hajar, hetta, saltvattensavlagringar och social isolering. 
Det går inte heller att bortse från att inläggen från havet kommer att följas av 
fotografier från Västindiens vita stränder och Antarktis is, vilket sannolikt för-
stås som mer spännande destinationer än Tyresö brygga där Bernt med dotter 
går iland efter några dagar. 

Som det här kapitlet har visat behöver blicken ofta lyftas från de enskilda 
brevens innehåll och detaljer för att överfartsskildringarna ska framträda som 
exempel på äventyrs- eller prestationsberättelser. Som Susanne Nylund Skog 
betonar i sin avhandling om förlossningsberättelser är det därtill nödvändigt 
att skilja på en berättelsens poäng och poängen med att berätta (2002:132, jfr 
Arvidsson 1995:36). Berättelser behöver inte skildra avgränsade eller uppse-
endeväckande händelser för att uppfattas som meningsfulla i den situation där 
de framförs. När de inträffade händelserna ligger nära i tiden och när anhöriga 
väntar på nya inlägg blir de till synes små detaljerna värda att berätta och läsa 
om – till skillnad från när längre tid förflyter och detaljerna glöms bort eller 
framstår som irrelevanta.  

Överfarten kan, som jag föreslagit här, förstås som en sorts liminalitet inom 
liminaliteten – en period då resornas redan gränsöverskridande tillvaro blir än 
mer gränslös, tvetydig och problematisk. Seglarna befinner sig i ett geogra-
fiskt mellanrum, på ett hav som på en och samma gång framträder som en 
icke-plats och som en rad skiftande och väderberoende rum. På havet kan en 
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berättelse skildra matlagning och rutiner och ändå framstå som uppseende-
väckande. Och under dessa liminala veckor blir det socialt möjligt att erkänna 
intima detaljer, som att håret inte tvättats på elva dagar och att huvudkudden 
möglar. Med en förståelse av havet som liminalt följer också att seglarna vid 
ankomsten till länderna på andra sidan havet landar i sina nya roller som ”rik-
tiga” långfärdsseglare. Tillvaron stabiliseras genom att de återigen seglar 
längs kuster och mellan öar. De är inte längre isolerade och dagarna framställs 
som allt annat än händelselösa. Det är, som framgår av följande två kapitel, de 
delar av resorna som framstår som allra mest extraordinära och extrema, som 
mer av allt. Mer värme, mer kyla, mer semester, mer äventyr, mer exotiska 
platser och anmärkningsvärda upplevelser.  

Avslutningsvis kan noteras att skildringarna av de senare Atlantöverfar-
terna tillbaka mot Europa både liknar och skiljer sig från framställningen av 
överfarten västerut. Hemfärderna diskuteras inte närmare i studien, men rym-
mer också redogörelser för matlagning, sinande förråd och siktade djur. Hem-
resorna bjuder dock på ogynnsamma vindar och framställs som än mer sli-
tande mentalt. På vägen till Azorerna har emellertid Olivias och Nadas 
besättningar regelbunden radiokontakt med flera skandinaviska båtar, som be-
finner sig utom synhåll men inom hörhåll från varandra, och intrycket av 
social isolering motverkas därför delvis. Responsen från läsarna och särskilt 
anhöriga är dessutom fortsatt entusiastisk och mycket varm och uppmunt-
rande. Fysiskt blir det obekvämt. s/y Olivia börjar ta in vatten genom läckande 
skruvar. Läckagen medför ingen fara, men orsakar fuktskador och mögel på 
livsmedel. När Johan och Kristian når Azorerna har de endast några deciliter 
ris kvar, all annan proviant är uppäten. Det blir kallare eftersom färden går 
längre norrut och är rejält blåsigt och grått. En av de främsta skillnaderna är 
tonläget i inläggen, då seglarna vid hemfärderna framträder som mer erfarna 
och kunniga och i pedagogiska inlägg förklarar såväl meteorologiska fenomen 
som hur man gör för att laga mat eller gå på toaletten när det gungar kraftigt.  

I nästa kapitel analyseras hur besättningarna med sina respektive berät-
tarstilar gestaltar tillvaron på andra sidan havet och vilken roll fotografierna 
har i dessa framställningar. 
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4. Fyra nyanser av blått 
Om individuella berättarröster 

Seglarna kliver iland på andra sidan havet och därmed börjar nästa fas i rese-
berättelserna. Det här är månader av resorna som överlag står i skarp kontrast 
till veckorna på Atlanten. På andra sidan havet gestaltas platser och aktiviteter 
som framställs som utpräglat icke-vardagliga; som extraordinära, exotiska, se-
mesterliknande och äventyrliga. Där det tidigare var framtiden respektive nuet 
som drev berättelserna framåt är det på andra sidan havet framförallt det nä-
raliggande förflutna som skildras.  

De två följande kapitlen bygger på inlägg och brev från Karibien, Antarktis 
och Mellanamerika och undersöker vad som händer när seglarna når de öar 
och länder som så länge utgjort förväntanshorisonten. I detta kapitel undersöks 
hur de områden som kan förstås som resornas egentliga mål framställs av seg-
larna, samt hur informanternas sätt att berätta skiljer sig från varandra. Som 
tidigare kapitel visat finns stora likheter mellan informanternas samtidiga be-
rättelser, både till form och innehåll, eftersom de alla skriver om liknande re-
sor, utifrån liknande teknologiska förutsättningar, från samma platser och un-
der liknande praktiska omständigheter. Men som det här kapitlet visar kan 
långfärdsseglingen som erfarenhet också se mycket olika ut och därtill berät-
tas om på olika sätt. Eftersom besättningarna efter Atlantöverfarterna inte 
längre följer samma rutter blir deras narrativa geografi nu mindre enhetlig. 
Det innebär också att det under denna del av resorna tydligare än annars rör 
sig om såväl erfarenheter som berättelser och berättandepraktiker vilka fram-
träder som personliga. 

Besättningarnas individuella berättelsestilar analyseras utifrån ett inter-
textuellt perspektiv på genrer, där jag relaterar informanternas reseskildringar 
till det turistiska vykortet, klassisk äventyrslitteratur respektive etnografiska 
betraktelser. I kapitlet läggs också särskilt fokus på fotografierna i materialet. 
Jag utgår från forskning om fotografi och resenärers fotograferande, om tur-
ism och om postkolonialt reseberättande. Efter presentationen av det inter-
textuella genreperspektivet analyseras i tur och ordning berättelserna från Ka-
ribien, Antarktis respektive Panama. I analysen återges längre citat än i övriga 
kapitel. Avsikten är att ge läsaren en möjlighet att bilda sig en egen uppfatt-
ning om besättningarnas sätt att skriva, och om inläggens skilda tonlägen och 
tematik. Två av besättningarna skriver dock så långa brev att det inte är möjligt 
att återge dem i sin helhet.  
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Ett nätverk av genrer 

Enkelt uttryckt tjänar genrer till att skilja mellan kategorier av diskursiva for-
mer, och kan betraktas som resultatet av stiliseringsprocesser där grupper av 
texter ses som utformade och framförda enligt samma uppsättning regler (Hy-
mes 1975b:351, Arvidsson 1999:47). Långfärdsseglingsskildringar kan med 
Dan Ben-Amos kriterier förstås som en genre då de individuella texterna 
handlar om samma teman, är mycket lika till formen och används på liknande 
sätt (1976:225, Lövkrona 1996:111f).61 Därtill kan medierna förstås som yt-
terligare ett kriterium, då det faktum att skribenterna använder sig av datorer, 
kontinuerligt uppdaterade bloggar eller hemsidor, texter och fotografier bidrar 
till skildringarnas likartade innehåll och uppbyggnad.  

Avsikten med att diskutera informanternas berättelser i relation till genrer 
är inte att typifiera materialet, utan att tvärtom visa på flödet mellan olika gen-
rer och på dessa texters mångtydighet. Charles Briggs och Richard Bauman 
förstår genrer som intertextuella konstruktioner och menar att ett framförande 
sammankopplas med andra genom anspelningar på genredrag (1992). Mellan 
det aktuella framförandet och genreförlagan uppstår intertextuella klyftor. Ett 
framförande som är troget förlagan anses minimera klyftan, medan berättare 
som förhåller sig självständigt och kreativt till etablerade genrer kan öka av-
ståndet till liknande texter (1992:146ff, Drakos 2006, jfr Shuman 1993:83).  

Jag menar att berättare som med Briggs och Baumans ord maximerar klyf-
tan till en genre på samma gång minskar avståndet till andra, och vice versa. 
Med detta perspektiv kan långfärdsseglingsskildringen förstås som den cen-
trala noden i ett nätverk av genrer som berättarna närmar sig eller distanserar 
sig ifrån. Detta åstadkoms exempelvis genom att vissa aspekter av resan upp-
märksammas till förmån för andra, samt genom texternas och bildernas motiv 
och modus. Berättelser som i vissa avseenden kan anses ingå i samma genre 
kan på så vis också innehålla teman eller former som associeras till helt andra 
kategorier av texter.  

Denna vidareutveckling av Briggs och Baumans teorier gör det möjligt att 
förklara såväl likheterna som skillnaderna mellan informanternas berättelser: 
Olivias och Nadas besättningar seglar i Karibien och publicerar texter och fo-
tografier som påminner om turistiska vykort, reklamannonser eller re-
sebroschyrer. Antarktisseglarna närmar sig barndomens äventyrsböcker och 
upptäcktsresares skildringar, medan Bellas reseberättelse påminner om etno-
grafers rapporter och om familjers fotoalbum. Viktigt att poängtera inför den 

                                                      
61 Inom den litteraturvetenskapliga forskningen råder delade meningar om huruvida engelskans 
travel writing är att förstå som en egen genre. Genredefinitionen försvåras ur litterära avseenden 
av att de dokumentära skildringarna kan skrivas som prosa eller lyrik och förekomma i bland 
annat brev, dagböcker, handböcker och skönlitteratur (Zilcosky 2008:7). Där vissa forskare me-
nar att det är just denna hybriditet som kännetecknar genren förstår andra istället reseberättelser 
som en kollektiv term för texter med resor som tema (Borm 2004, Korte 2008).  
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följande analysen är att det är jag som forskare som sammankopplar infor-
manternas skildringar med andra genrer eller framställningsformer. Jag påstår 
således inte att det funnits en medveten strävan hos dem att närma sig exem-
pelvis vykortet eller den etnografiska redogörelsen. Undantaget är Escape to 
Danger, där Johan aktivt och återkommande lyfter fram kända upptäcktsre-
sanden och äventyrsförfattare som förebilder för såväl resan som den egna 
reseskildringen. 

Turistiska Karibien 

Mysiga Mayreau 

Vid Salt Whistle Bay är bilden som finns på huvudsidan på vår blogg tagen, 
inte av oss men av våra hjältar Martin och Anna som har gjort samma resa, 
men för fem år sedan med sin båt Mare. Det är en fantastisk vik där du kan 
lägga dig långt in, nära stranden, med ankaret nästan uppe vid palmerna./ 

Sailing Olivia 27 januari 2011 
 

Förväntanshorisonten har blivit erfarenhetsrum. Fram till nu har Sailing Olivia 
– Drömmen om äventyret krönts av ett fotografi taget här, vid Salt Whistle 
Bay på ön Mayreau, av deras vänner som tidigare gjort samma resa. Nu kan 
fotografiet bytas ut till ett som Olivias besättning tagit själva. ”Äventyret” som 
de enligt bloggens undertitel drömde om innebar inte att utsätta sig för stora 
risker, förklarar de under intervjun. Istället ville de få leva ett vardagsliv i allt 
annat än vardagliga miljöer, utan att veta vad varje dag skulle innebära. I Ka-
ribien hade de möjlighet att ändra sina planer och anpassa varje dag efter vad 
de kände för att göra. Därför återvände de till Salt Whistle Bay efter några 
dagar, då de släppt av sin gast vid flygplatsen: 

Mayreau, fridfulla Mayreau 

Det kändes lite märkligt att åter bara vara två ombord när vi släppte förtöjning-
arna från Canoan, härligt och lite tomt utan vår gast. (…)  
 
Vår nästa vik var självklar när vi stävade ut från Canoan. Sist trivdes vi otroligt 
bra i den lilla, kanske något överfulla men ändå, mysiga viken Salt Whistle 
Bay på ön Mayreau. Så hit skulle vi! 
 
Det var eftermiddag när vi kom, solen skulle gå ner om några timmar, självklart 
valde vi att ta jollen in, vi brydde oss inte ens om att sätta på motorn utan 
använde årorna. Drog upp den på stranden och knöt det gula plastrepet runt en 
palm. Vi lade ut våra saronger, Petter tog ut gitarren ur sitt fodral, jag öppnade 
pärmarna på min bok, och vi njöt. Kanske tog vi ett dopp i solnedgången, 
kanske gick vi en promenad längs med vattenbrynet, jag minns inte längre, 
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men jag är helt säker på att vi njöt, för jag minns känslan av rofylld lycka sprida 
sig mellan mina solblekta hårtoppar och salta och sandiga tår.. 
 
Vi gjorde inget särskilt, började hitta den karibiska takten, lät saker o ting ta 
sin tid, njöt. Någon dag tog vi en ordentlig promenad över berget till byn och 
ut på stranden i Saline Bay, pratade med lite ”locals”, handlade frukost, besökte 
kyrkan med världens utsikt över Tobago Cays och tog kort, massor av kort! Vi 
blev bjudna på middag hos Salt en kväll, utmanade dem och den enkelskflag-
gade båten Nakesa på Kubb en annan. (…) Slagit några slag med golfklubban 
på stranden, skrivit blogginlägg, kastat ”Gris” i knähögt turkosfärgat vatten 
med en orange golfboll. Lekt med hundarna på stranden. Njutit av tillvaron 
helt enkelt. Precis som vi ska fortsätta att göra i några månader till. Så tills vi 
hörs nästa gång kära vänner, over and out! 

Sailing Olivia 4 februari 201162 
 
Det har bara gått omkring en vecka mellan stunden på stranden och inläggets 
publicering, men minnet av detaljer uppges svika till förmån för den övergri-
pande känslan av ”rofylld lycka” och den ”karibiska takten”. För första gången 
under resan behöver besättningarna inte skynda vidare för att hålla de tids-
gränser som Biscaya och passadvinden annars satt upp. Nu har de omkring 
fem månader på sig innan nästkommande orkansäsong inleds, då de måste 
segla hemåt igen.  

Representationer av det ljuva livet i Karibien, som i citaten ovan, kan för-
stås som grundläggande för reseberättandets kretslopp. För Louise var andras 
bilder på det turkosa vattnet i Karibien motiverande under slitet med att få 
båten klar i 30-gradig kyla, vintern innan avfärd. ”Orörda öar med massa pal-
mer och långa stränder, och varmt!” säger hon att hon såg framför sig. Nu kan 
hon själv bekräfta den lockande bilden. I besättningens möte med och beskriv-
ningar av viken finns vad Amanda Lagerkvist kallar för en visuell förförstå-
else och ett redan medialiserat seende (2005:87). Resenären ser vyer som 
känns igen från exempelvis reseberättelser, resebroschyrer, film och TV. Även 
fotografier inspirerar och påverkar själva upplevelsen, genom att efterföljaren 
söker efter förlagorna på plats och slutligen själv reproducerar bilderna med 
sin kamera (Albers & James 1988:136, Urry 1990:129, Johansson, C 2009).  

Turistbroschyrer, reklambilder och vykort är också genrer vars innehåll på-
minner om Karibienseglarnas texter och bilder. Detta beror delvis på att skild-
ringarna nu mer än förut framställer en semestertillvaro, då fokus flyttas från 
att avverka rutten och från arbetet med att underhålla båtarna. Om Las Palmas 
kan förstås som ett taskscape är Karibien ett vacationscape: ett landskap som 
enligt Orvar Löfgren präglas av föreställningar och praktiker sammankopp-
lade med semester och turism.63 Vacationscapes uppstår då turister rör sig i 

                                                      
62 Publicerat 2011-02-11. 
63 Tillvaron i Karibien innebär också arbete, även om det inte syns i någon större omfattning i 
berättelserna. Exempelvis behöver skroven på båt och dinge skrapas rena från havstulpaner som 
frodas i varma vatten, och Nada lyfts upp på varv för att åtgärda ett problem med masten.  
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kombinationer av fysiska miljöer och medierade fantasilandskap och då per-
sonliga minnen blandas med kollektiva bilder och föreställningar (1999: 2, 
98). Vacationscapes har paralleller till John Urrys förståelse av den turistiska 
blick med vilken resenären betraktar de besökta platserna, och som utgår från 
en grundläggande uppdelning i vardagligt och extraordinärt (Urry 1990:12). I 
jämförelse med turistens vardagliga tillvaro och hemmiljö markeras semester-
tillvaron och de besökta platserna därigenom som fundamentalt annorlunda. 
En turist kan definieras som en tillfällig migrant som av fri vilja, utan tvång 
eller nöd och utanför arbetstid söker sig till en annan ort än hemorten (Urry 
1990:2, Wolf 2001:17ff). Ordet turist har ofta negativa konnotationer, både 
inom och utom de vetenskapliga diskussionerna. Då seglarna själva är måna 
om att distansera sig från turistrollen kan det vara problematiskt att diskutera 
deras praktiker som turistiska. Olivias besättning menar exempelvis att de inte 
skulle kunna tänka sig att resa till Karibien på en charterresa, och att det inte 
var sol och bad som lockade främst med öarna, utan naturupplevelser och fri-
luftsliv. Analysen av Karibien som ett turistiskt landskap avser dock inte att 
fastslå huruvida seglarna ska räknas som turister eller inte, utan visar på hur 
deras reseskildringar kan förstås som mer eller mindre turistiska under olika 
delar av resan.  

Karibien beskrivs på bloggen 28fot.se som ”lättjans och det sorglösa livets 
soldränkta övärld.”64 Skildringar av naturen, vattnets färg, sanden och solen, 
liksom av besättningarnas njutning och välmående, bekräftar området som pa-
radisiskt. I detta har fotografier en avgörande roll då de både förmedlar och 
förstärker bilden av ett exotiskt semesterlandskap. Fotografier är ett paradox-
alt medium, menar Roland Barthes, då de på en och samma gång kännetecknas 
av realism och fantasi (2006/1980, jfr Sontag 2002/1978:69). Realismen är 
enligt Barthes fotografiets själva väsen, då bilden visar den förgångna verk-
ligheten.65 Samtidigt är fotografiet helt genomsyrad av kulturella konnotat-
ioner och meningsskapande. Bilden komponeras, tas och väljs ut för publice-
ring utifrån specifika normer och syften och mottas därefter av en betraktare 
som tolkar bilden utifrån befintliga kunskaper och föreställningar om bilder 
och symboler (Barthes 2006:120, 1993/1977:198, jfr Urry 1990:127).  

Bilder både återspeglar och reproducerar kollektiva föreställningar om plat-
ser, bland annat genom att vissa motiv får anses känneteckna och blir mycket 
vanliga (Johansson, C 2009) Återkommande motiv på seglarnas fotografier 
från Karibien är palmer, klart turkosfärgat vatten och vit sand, solnedgångar, 
snorkling och koraller. Det är vad Orvar Löfgren kallar för strandens globala 
ikonografi (1999:213, jfr Urry 1990:3), där sand, växter och färger utgör fasta 
etablerade tecken för vissa miljöer och semestertillvaron som är möjlig där. 
Färgskalorna går i intensivt turkost, mörkgrönt och gulrosa och är vad som 

                                                      
64 28fot.se 2011-01-15. 
65 Barthes Det ljusa rummet publicerades dock 1980, innan datorer och bildredigeringsprogram 
utmanar detta påstående. 
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särskilt har fått mig att reagera på bilderna från Karibien. Finns det verkligen 
så klart vatten? Färgerna blir för mig dessa bilders punctum, det som Barthes 
beskriver som en betraktares helt subjektiva förhållningssätt till enskilda foto-
grafier (2006:43ff, 63ff). Punctum utgörs av den detalj eller de egenskaper i 
ett fotografi som ”drabbar” betraktaren, som kan erfara såväl smärta som njut-
ning av åsynen. Bilderna i kollaget nedan förlorar därför sin kraft om de skulle 
framkallas i svartvitt. Här gestaltas en till synes platsspecifik känsla av njut-
ning och en lättjefull tillvaro i värme och vacker miljö. I efterhand, när de tittar 
på sina egna fotografier från Karibien som de sammanställt i en tryckt, inbun-
den fotobok, kan Petter och Louise finna det svårt att förstå att det faktiskt såg 
ut som på deras fotografier. Även de tycks efter resans slut drabbas av de av-
bildade platsernas miljöer och färger, trots att de själva varit där, och också 
möta bilderna med en känsla av förvåning. 

Inte bara färgerna utan också seglarnas kroppar i dessa paradisiska miljöer 
bidrar till intrycket. På fotografierna syn besättningens vid det här laget sol-
brända hud, som framträder extra tydligt på bilder där de har besök av vinter-
bleka vänner hemifrån. Kroppshållning, ting och miljöer samverkar på foto-
grafierna till att förmedla den ljuva tillvaron (Barthes 1993:201). På två 
fotografier på Sailing Olivia och Nada Land syns Louise respektive Stina på 
Tobago Cays. Fotografierna är tagna med någon månads mellanrum, men är i 
övrigt mycket lika. Kvinnorna står med fötterna i vattenbrynet och höjer le-
ende armarna i luften. Himlen är blå, med endast lätta moln. Havet är klart och 
turkost. ”Stina på Tobago Cays. No comments.” uppger Nadas bildtext. Foto-
grafiet sägs kunna stå för sig själv, utan att någon ytterligare beskrivande text 
är nödvändig.  

Turisters digitalt publicerade fotografier visar på en och samma gång rese-
närens närvaro och den hemmavarande mottagarens frånvaro på platsen (Bell 
& Lyall 2005). Genom teknikens utveckling har fotografier på bara några år 
kommit att kännetecknas av en mycket hög grad av samtidighet, då de inte 
bara visar en ögonblicksbild utan också sprids och betraktas kort efter foto-
graferingstillfället. ”Titta, jag är här”, tycks bilderna enligt Claudia Bell och 
John Lyall säga, som däri också läser in det underförstådda och retsamma till-
ägget ”(…och det är inte du)” (2005:136). Fotografierna från Karibien, tagna 
under vintertid i Sverige, får också bland annat sin innebörd av att de publice-
ras för en publik som befinner sig i ett helt annat klimat och en helt annan 
tillvaro. Kontrasten mellan läsarnas och seglarnas situation förstärks ytterli-
gare av att det vardagliga eller hemlika i seglartillvaron tonas ned till förmån 
för semestertillvarons extraordinära inslag (jfr Urry 1990:12). För även i Ka-
ribien blev tillvaron vardag, förklarar Petter och Louise, och även i en ”drömsk 
vik” var de tvungna att bestämma sig för vad de skulle äta till middag. Om det 
får dock läsaren av bloggen inget veta. 

 





 118

För att fotografierna ska bli riktigt begripliga, särskilt som delar i en resebe-
rättelse, behövs de skrivna orden. De vackra landskapsbilderna är så lika 
varandra att förklaringar krävs om det ska framgå var och när bilderna är tagna 
och vad seglarna upplevt där. Vissa av fotografierna på Sailing Olivia inklu-
derar därför tillagda pilar och förklaringar, som förmedlar bildens relevans. 
”Här låg vi” kan det stå, vid en pil som pekar på en avlägsen vik, full med 
segelbåtar. Pilarna och texterna ersätter handens finger och det muntliga be-
rättande som vanligen åtföljer visning av analoga fotoalbum eller fotografier 
(Walker & Moulton 1989:166f) och som klargör vad platserna eller männi-
skorna på bilderna har för relation till albumets innehavare, varför bilden är 
med i albumet och vad det har för relation till de andra bilderna.  

Gemensamt berättande 

I det följande undersöks hur Nadas och Olivias besättningar skildrar en och 
samma utflykt, och hur de båda besättningarna på olika sätt använder sig av 
text och fotografier för att förmedla sin delade erfarenhet. s/y Nada och s/y 
Olivia seglar i Små Antillerna, den södra halvan av ökedjan i Karibiska havet, 
med mestadels små öar med tropiskt klimat.66 Besättningarna seglar tillsam-
mans under två perioder i februari och april. När de gör gemensamma utflykter 
och sedan skildrar dem på sina respektive bloggar kan texterna studeras paral-
lellt, för att se vilka likheter och skillnader som finns i sätten att framställa 
upplevelserna och platserna under resan. 

Långfärdsseglarnas tillvaro växlar mellan självvald ensamhet och samvaro 
då de periodvis seglar på egen hand, och periodvis samlas i hamnar och popu-
lära vikar (jfr Kleinert 2009). Det sociala seglarlivet i Karibien innebär att 
besättningars berättelser sammanstrålar, då de på sina respektive sajter i text 
och bild beskriver samkväm och gemensamma utflykter. När besättningsmed-
lemmarna från bloggarna Sailing Olivia, Nada land, Mazarin och 28fot.se 
syns på varandras fotografier och nämns i varandras texter växer intrycket av 
en social värld och ett socialt berättande fram, där bloggarna fungerar som 
sambandscentraler som möjliggör möten.  

Besättningarna blir i samband med dessa fysiska möten berättare av 
varandras erfarenheter. Det är vanligt i materialet att seglarna i samband med 

                                                      
66 Olivia angör Barbados och seglar sedan söderut till bland annat Bequia och Grenada innan 
de seglar till Tobago och Trinidad, strax utanför Venezuela. Därefter rör de sig norrut till Mar-
tinique, Dominica, St Barthes och St Martin. Nada seglar mellan i stort sett samma öar men rör 
sig norrut från Grenada. Trots att inläggen alltid specificerar var de befinner sig gör mina 
mycket diffusa kunskaper om den karibiska geografin att läsningen kräver ständiga konsultat-
ioner av kartor. För att se var de befinner sig är det nödvändigt att förstora kartbilden så mycket 
att allt som syns är en liten ö omgiven av vatten. För att förstå var denna ö i sin tur finns måste 
kartbilden minskas så mycket att det inte syns var seglarna befinner sig. 
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att de skriver om andra besättningar som de träffat också tar med något om 
dessas bakgrund, om hur deras Atlantöverfarter gått eller om de varit med om 
någonting anmärkningsvärt under resan. Det innebär att läsare på Sailing Oli-
via får veta saker om Nadas resa som de annars inte fått veta. Ett fotografi på 
Sailing Olivia visar en liten skorpion, som enligt bildtexten stungit Andreas. 
Inga övriga uppgifter ges om denna anmärkningsvärda incident och händelsen 
nämns inte med ett ord på Nada Land.67 När besättningarna seglar tillsammans 
för första gången uppmanar Nadas besättning sina läsare att ”kolla in våran 
cykeltur hos Olivia” och länkar till bloggen.68 Louise och Petter protesterar 
skämtsamt i en kommentar till inlägget: 

Slappt att inte orka skriva själva om våra äventyr =) Kolla in bilderna från 
Frigate Island på er i regn och sol! Tack för den här gången och på återseende 
i norr! Kramar S/Y Olivia 

 
Länken leder till bloggens startsida och inte till det specifika inlägget. Därför 
hade samtida läsare lätt att lokalisera skildringen av cykelutflykten när inläg-
get ännu låg som ett av de senast publicerade, högt upp på sidan. Med tiden 
försvinner cykelturen allt längre bak bland äldre inlägg, och är flera år efter 
resans avslut betydligt svårare att leta upp. Länkarna kopplar bokstavligen 
ihop olika berättelser. Att hänvisa till andra besättningars bloggar erbjuder en 
möjlighet till fördjupning och bredd, men kan med tiden också leda till åter-
vändsgränder när bloggar tas bort. 

Berättelser, konstaterar Katharine Young, har oftast studerats i egenskap av 
oavbrutna framföranden av enskilda berättare. Men de kan också studeras som 
gemensamt konstruerade av flera berättare, vad Young kallar för joint story-
telling (1987:163, 185, jfr Ochs & Capps 2001:19ff, jfr Shuman 1986:86, 
104ff). I det här aktuella fallet rör det sig om skriftligt berättande på två sepa-
rata bloggar, där båda besättningarna publicerar varsin version av en gemen-
sam utflykt som sedan kan läsas parallellt. Under sina sista veckor i Karibien 
seglar Olivia och Nada tillsammans kring öarna Barbuda och St Martin. På 
Sailing Olivia beskrivs Barbuda som en favorit-ö och som paradiset på jorden, 
”ett ställe att bara njuta på.” Besättningarna badar, snorklar, grillar egenfiskad 
middag på stranden och njuter ”av ytterligare en fantastisk solnedgång, bou-
lespel och goda Carib”. Inläggets bildspel rymmer ett trettiotal fotografier, 
bland annat på Louise som snorklar i ett ”tokklart vatten”. På en bild syns hav 
och himmel, och en liten båt långt borta. Det är ”Nada på ingående”. På flera 
av bilderna i inlägget på Sailing Olivia syns båtarna tillsammans, fotografe-
rade av en badande fotograf, och från stranden. Dagen därpå ger de sig ut på 
en utflykt som skildras av båda besättningarna, om än med olika medel. På 

                                                      
67 Sticket kändes som ett getingstick och följdes av några oroliga timmar innan det stod klart 
skorpionen inte var giftig, uppger Andreas i ett mejl några år efter hemkomsten. 
68 Nada Land 2011-02-13. 
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Sailing Olivia kan man i inlägget ”En heldag iland” läsa om hur de hyr en bil 
och ger sig ut på den lilla ön: 

/Efter försäkran från Andrea, som hyrde ut vår lilla jeep, att det inte gick att 
köra vilse på en ö med bara 1500 invånare så satte vi av mot vårt första stopp, 
Two feet bay. På vägen dit körde vi förbi åsnor som gick runt och betade lite 
här och där. I hettan klättrade vi upp för magnifika ”halvöppna” grottor mot 
the Highlands, 125 fot över havet. Väl uppe blev vi belönade med en härlig 
utsikt! 
 
Efter lite drickapaus av allt klättrande körde vi vidare och gjorde ett seriöst 
försök att åka vilse men hamnade ändå tillbaks till huvudvägen. Andrea hade 
nog rätt. Vi började köra runt lite planlöst för att se om vi kunde komma vilse. 
Först hamnade vi på en öde campingplats, fanns bara massa tält o lite åsnor. 
Nästa gång körde vi förbi en flock med hästar som sprang omkring löst, efter 
det slutade vägen vid en soptipp. När vi vände mötte vi ett par grabbar som satt 
bak och fram på varsin åsna. Märkligt tyckte vi och frågade varför. Dumt gjort 
då svaret var; It’s the best way! Jaja, tänkte vi och åkte vidare. Såg åsnor. Nästa 
spännande syn blev ett övergivet sandtag. Sand har varit en av öns exportvaror. 
Vi fortsatte vår kringelikrokväg, passerade fler åsnor, men, här. Här kan vi 
stanna! Ut med alla ur bilen och fram till stranden. Sanlöst vacker strand, 60 
meter bred, superfinkornig sand i flera kilometer. Vi hittade lite skugga och 
njöt av vår medhavda lunch innan vi gick tillbaka till bilen. Efter att ha passerat 
lite åsnor kom vi fram till en flygplats, en privat sådan, ägd av Coco Point 
Lodge. Enligt den supertrevliga securitykillen behövde vi mycket på fickan om 
vi skulle bo där. Då våra fickor lider av brist på självkänsla och är väldigt platta 
så stack vi vår kos. Vi hade spanat in ett övergivet resort vi tänkte utforska! 
Den stora fina skylt som skrev något luddigt om trespassing struntade vi hög-
tidligt i och klättrade resolut över staketet. Väl inne såg vi mest en hög av 
övergivna bungalows, en åsna, massa kokospalmer och en tom pool. Självklart 
pallade vi kokosnötter som vi sedan drack upp saften ur. Mumsigt! 
 
Nu började klockan bli mycket och vi rundade några åsnor innan vi började 
köra hemåt. Väl uppe på den asfalterade vägen, och därmed mycket nära cent-
rum, fick vi syn på nästa hela öns befolkning! Just det! Det är ju söndag, och 
på söndagar är det hästkapplöpning. Easter sunday or not! Självklart gick vi in 
och kollade och försökte utröna vilka hästkrafter vi skulle satsa på. Tyvärr hann 
loppet starta innan vi hann betta, men lika glada för det var vi och följde in-
tresserade den efterföljande diskussionen om vilken häst som trängde vem vid 
målgången. Tyvärr fick vi inte reda på svaret då vi var tvunga att skynda oss 
vidare för att lämna tillbaka bilen, vinka till några åsnor, handla slut på EC-
pengarna vi hade kvar samt hinna hem till våra båtar innan solen försvann. 

Sailing Olivia 2011-04-25 
 

Inlägget avslutas med ett bildspel från utflykten, med fotografier på bland an-
nat naturen, en av alla de åsnor som nämns texten igenom, sandtaget, pojkarna 
på åsnorna, olagligt kokossaftsdrickande och hästkapplöpning. Eftersom bil-
derna visas i en enda ruta kan läsaren inte ögna fotografierna, utan måste se 
när bilderna ändras automatiskt, alternativt klicka sig fram bland dem: 
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genom grinden till ett ”hmm, det här såg spännande ut.” Troligtvis föreställer 
fotografiet Andreas när han klättrar ut efter besöket, även om den i bildsviten 
illustrerar hur de tagit sig in på semesteranläggningen. Nästa bild visar hur 
Andreas och Petter med gemensamma krafter sliter loss skalet till en kokosnöt. 
”Återstår bara att få upp den…”.  

På nästa bild syns en grupp barn i skuggan av ett träd, två av dem på ås-
neryggar. ”De yngre barnen racear åsnor (dessa går vilda på Barbuda)” uppger 
bildtexten, som sedan fortsätter under nästa fotografi på hästkapplöpningen: 
”De äldre racear hästar”. Fotografiet därefter visar Petter, Louise och Stina på 
en bred vit strand med bouleklot framför sig. Ute i vattnet anas några segelbå-
tar och det finns inga andra människor i närheten. Stina blickar ut över havet 
och Petter och Louise tittar in i kameran med stora leenden. Den näst sista 
bilden skulle kunna vara en reklamannons och föreställer ett ben i sanden 
bredvid en flaska av ölet Carib. Genom den halvfulla glasflaskans hals syns 
solnedgången. Himlen är färgad ljusgul av kvällssolen och havet reflekterar 
färgen. Sanden är grå i det falnande ljuset men skiftar i guld. Ölflaskan skiner 
tack vare solen bakom den och ölen är även den guldfärgad. Den sandiga 
mansfoten och underbenet är solbrända och solen reflekteras i benets hud och 
ljusa hår. ”Ännu en härlig dag går mot sitt slut på Barbuda” säger textraden 
till bilden. Den sista bilden visar en registreringsskylt som hänger på sniskan 
på en rostig bil med texten ”ANTIGUA BARBUDA. LAND OF SEA AND 
SUN.” Nada lands egen textrad avslutar bildsviten: ”Land of Sea and Sun är 
ett passade epitet på Antigua och Barbuda. Barbuda är helt klart en av våra 
favoriter i karibien” 

Nada Lands inlägg kan förstås som en berättande bildsvit där det huvud-
sakligen är fotografierna som gestaltar utflykten och dagarna på Barbuda. Det 
är ett exempel på vad Barthes kallar för syntax, där meningen finns i seriens 
helhet (1993:203). Fotografierna fungerar fristående, men läses som en sam-
manhållande historia där varje enskilt fotografi utgör ett segment (Eriksson & 
Göthlund 2004:153). För att bli riktigt begripliga är de kortfattade men avgö-
rande bildtexterna nödvändiga. Så knyts exempelvis fotografiet på grindklätt-
ringen och kampen med kokosnötens skal samman med orden ”Hrmm, ja vad 
gör man inte för en sjysst kokosnöt” och ”Återstår bara att få upp den…”. 
Texten illustrerar i dessa fall bilden istället för tvärtom, och får bilder med helt 
olika motiv att framstå som en serie med ett kausalt förlopp (Barthes 
1993:205, Eriksson & Göthlund 2004:141). Som ljuset på grindbilden antyder 
har bildernas ordning sannolikt kastats om för att få fram en logisk och kro-
nologisk bildberättelse. Ett liknande grepp ser Carina Johansson i sin avhand-
ling om bilder av Visby, då hon i ett äldre fotoalbum om en semesterresa till 
staden noterar att fotografier tagna vid hemfärden också fått illustrera ankoms-
ten (2009:176). Som Johansson noterar handlar det liksom i exemplet från 
Nada Land om ett skickligt arrangemang för att ge sken av kronologisk ord-
ning med början, mitt och slut. 
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Olivias och Nadas skildringar är samstämmiga, men den ena bygger huvud-
sakligen på skriven text och den andra på fotografier med tillhörande beskriv-
ningar. Solnedgångar, boulespel, Carib-öl, åsnor, de ridande barnen, det för-
bjudna besöket på semesteranläggningen med följande kokosnötsplockning, 
samt kapplöpning är de bärande stolparna. Gemensamt är också utvärderingen 
av Barbuda som en paradisisk favoritplats. Men här finns också olikheter, 
vilka är representativa för de två bloggarna. På Sailing Olivia publiceras när-
mare femtio bilder från dagarna på Barbuda, som dock föregås av en längre 
text och publiceras i ett rullande bildspel. De framstår därför mer som illust-
rationer till texten än som en egen berättelse. Texten är detaljerad och skildrar 
hur utflykten gått till och vad som sagts. På Nada Land läggs avsevärt färre 
bilder upp men de spelar en desto större roll som förmedlare av berättelsen, 
samtidigt som texten är kort hållen och sammanfattande.  

Eftersom de två besättningarna återkommande nämner varandra i sina re-
seskildringar – även då de befinner sig på olika platser – och dessutom umgås 
med varandra vid flera tillfällen, i Karibien och senare på Azorerna, framstår 
såväl deras resor som berättelserna om dem som sammanlänkade. Detta är 
vanligt bland de seglarberättelser jag läst och innebär att läsare av en specifik 
seglarblogg blir bekant med andra besättningar och kan följa även dessas re-
sor, och via länkar eller sökbar information också börja läsa deras berättelse. 

Lek, fest och semester 

Den följande analysen fokuserar seglarnas aktiva, fysiska utforskande av 
öarna, som förstås som lekfullt, turistiskt och med rituella aspekter. Under 
månaderna i Karibien sträcker sig berättelsernas världar allt längre bort från 
de båtar som tidigare har utgjort inläggens utgångspunkter och ständigt åter-
kommande miljöer. Båtarnas däck och salonger försvinner i det närmaste helt 
ur berättelserna. Istället fotograferas segelbåtarna från höjder under vand-
ringar, av badande fotografer eller sedda från stranden, medan texterna redo-
gör för besök på romdestillerier, fruktplantager och vid chokladtillverkning 
och vandringar i regnskogen.  

Liksom havet kan förstås som en särskilt liminal period inom resans över-
gripande liminalitet framställs vissa dagar under de turistiska månaderna i Ka-
ribien som extra semesterlika, genom att besättningarna lyfter fram dem som 
en ”paus” från vardagen i övärlden. I Homo Ludens, ”den lekande männi-
skan”, definierar Johan Huizinga (1945:16ff) leken som en frivillig aktivitet 
där man tillfälligt kliver in i en meningssfär som står utanför det ”vanliga” 
livet. Leken motiveras av den tillfredsställelse som den ger och utspelas inom 
en avgränsad tidsperiod. Leken kännetecknas således av liknande aspekter 
som den ovan diskuterade turismen. I de exempel vi ska ta del av här dansar, 
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klättrar, hoppar och poserar seglarna och blir dessutom blöta och nerkletade 
med lera och färg.  

Under några veckor får Louise och Petter besök av vänner från Sverige som 
kommer till Karibien på sin bröllopsresa. I början av mars är det dags för en 
del av resan som stod med i färdplanen redan innan avfärd: karnevalen på 
Trinidad, med festen J’ouvert. Gatufesten sker i anslutning till det västindiska 
karnevalsfirandet. J’ouvert kommer från franskans jour ouvert och betyder 
”dagens öppning”. Festen pågår från kväll till efter gryning dagen därpå. Del-
tagarna dansar på gatorna efter lastbilar med soca-band och kletar in varandra 
i lera eller färg (Wikipedia). Tillsammans med norska seglare och lokalbon 
Liam ger de sig ut i gatufestens leriga dans: 

J’ouvert i Port of Spain 

Efter lite mat och sömn kände vi oss laddade inför kvällens eller nattens stora 
begivenhet. J’ouvert! Festen med verkligt stort F! Vid 23 bar det iväg, vi fick 
tag på en taxi med hjälp av norrmännens lokalkompis Liam. Färden in gick i 
en susande fart med otroligt hög musik. (…) 
 
Det var helt galet inne i stan, fullt med folk överallt. De flesta av tjejerna sprang 
omkring i minimala hotpants, bikini och sönderriven t-shirt eller linne på sig. 
Grabbarna hade stora säckiga t-shirts och shorts. Ju närmre morgonen kom 
desto fler med bar överkropp. På gatorna stod det kravallstaket med jämna 
mellanrum och till och från passerade det någon lastbil med enorma högtalare 
där det dundrade fruktansvärd hög musik. Efter lastbilarna som körde i prome-
nadtakt gick det oftast en liten folksamling som dansade. Trots öronproppar 
hörde du inte vad någon sade till dig. Enligt Liam så väntade vi bara på rätt 
lastbil. Vad det nu kunde innebära.. 
 
Plötsligt var den där, musiken var rätt, människorna var många och överallt 
kom det händer indränkta i grå, vit eller svart färg/lera. Det hamnade överallt, 
på kläderna, i håret, i ansiktet bakom öronen. Vi följde efter! Liam var noga 
med att se till att hela gänget höll ihop, trots att han var rejält full och ganska 
hög. Tappade vi bort varandra kunde vad som helst hända, rånad, nedslagen 
eller antastad. Alla runtomkring dig var i extas! Tjejer dansade med rumpan i 
helt galna höftrullningar, åmade sig framför grabbar som stod och juck-
ade/vickade bakom, helt plötsligt slutade dem, fortsatte några meter fram och 
började framför nästa kille som definitivt inte var sen att hänga på. De hade till 
och med ett namn för dansen, wining. Allt var på topp, alla var glada, färger 
kastades upp i luften, i ansiktet, på kläderna, Liam försäkrade att det gick att 
tvätta bort trots våra skeptiska miner. Men vad gjorde lite färg, vi hade en otro-
lig upplevelse! (…) 

 
Gruppen splittras, natten har blivit tidig morgon och luften tycks ha gått ur 
vännerna. Gästerna från Sverige tar en taxi tillbaka till sitt hotell medan Louise 
och Petter trötta fortsätter. Men så får de upp farten på nytt: 
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Nu var det partaj igen! I en korsning köpte vi några öl, efter någon minut hörde 
vi musiken igen, och runt hörnet dök lastbilen och alla människor upp. Stäm-
ningen var tillbaka på topp! Vi skakade rumpa så att den nästan trillade av, en 
norsk gutt hamnade i ett badkar med lera för att sedan springa runt och försöka 
krama tjejer eller ”do some wining” med dem. Jag o Petter fick ännu mer lera 
på oss, Liam var på toppenhumör, och det dröjde inte länge förrän nästa öl 
hamnade i näven. Någon hittade ett par änglavingar. En annan skrämde livet 
ur en stackars tjej som skulle till jobbet i vanlig kläder. En tredje försökt locka 
fram ett skratt från en poliskonstapel, och en fjärde försvann för att sedan 
komma tillbaka. Vi hade tokigt kul!  
 
När klockan närmade sig nio-tio var vi dock rejält slitna men som tur var vi på 
väg hem i en bil. Med en nykter förare. Skönt. Mycket skönt. På Trinidad är 
det inte förbjudet att köra påverkad.. Väl hemma i hamnen tog vi en lååååång 
dusch, lade alla kläder i en pyts med vatten, snackade lite skit med Nina Anders 
som precis vaknat, drack en resorb och dunsade sedan i säng. Det hade varit en 
natt och morgon full med upplevelser! 
 

Sailing Olivia 8 mars 201169 
 

På ett fotografi syns en av de norska seglarna i t-shirt och med armarna om 
Liams fru och hennes väninna. Kvinnorna har ölflaskor i händerna, neonfärg-
ade band inflätade i håret, korta shorts och linnen eller nättröjor över en biki-
nitopp. En annan bild visar Louise med sina två nygifta vänner. Ansikten, hår 
och kläder är fläckiga av grå färg. Lastbilar med socaband och folkmassor på 
gatorna syns på bilderna, liksom den dansande besättningen. Så har nattmörk-
ret ersätts av dagsljus. Stora leenden och en av norrmännens rygg, kalsonger 
och byxor som är helt insmetade i lera. Två av norrmännen kramar en kvinna 
från varsitt håll. Kvinnan är fortfarande relativt ren, medan männen som 
trycker sig mot henne är desto mer nedfläckade. Dansen fortsätter efter lastbi-
larna, trots att det nu är dag och ”tröttheten tar överhanden.” 

Olivias besättning med gäster uppgår tillsammans med norska seglare i 
vimlet och dansen. Med sina kroppar deltar de i gatufestens intensiva gemen-
skap, där de sociala skillnader som existerar utanför ritualens ram sägs upp-
höra (Turner 1995). Gatufesten innebär en hel natt av hög musik, rörelse, dans, 
lättklädda och nersmetade kroppar, upptåg, lek och trängsel. Resultatet blir en 
förtätad stämning, som för en del deltagare enligt inlägget dessutom förhöjs 
ytterligare med hjälp av diverse substanser – ritualen må ha handfasta ramar 
men inbjuder också till tygellöshet (Klein 1995:19). Besökarna kan tillfälligt 
delta på villkor som liknar de bofastas. De blir själva aktiva och engagerade 
deltagare då det offentliga rummet blir gatufestens gräns-överskridande scen 
(Klein 1995, Blehr 1995). Samtidigt sticker seglarna ut på fotografierna ge-
nom sin vita hud där de dansar bredvid lokalbefolkningen. Raden om att Liam 

                                                      
69 Publicerat 2011-04-04. Inlägget är ett av dem som besättningen skrivit långt i efterhand. Se 
diskussion i kapitel fem. 



 127 

väntar på ”rätt” lastbil med musiker och tillägget ”Vad det nu kunde inne-
bära..” markerar också besättningen som utomstående som saknar den kultu-
rella kompetensen att göra rätt val bland festens inslag. 

Seglarna utforskar också Karibiens djungelklädda berg och många öar. I 
följande inlägg beskrivs Louises och Petters besök i nationalparken Grand 
Etang på Grenada: 

Regnskog och vattenfall 

Idag var dagen för något jag sett fram emot en längre tid, vandring i regnsko-
gen. Det kändes skönt att komma ut och ses sig om igen efter en dag med 
tråkiga sysslor som tvätt, mathandling, m.m. Vi hade läst i guideböckerna och 
bestämt oss för att ta oss till ett vattenfall, eller snarare sju vattenfall, ”Seven 
sisters”. (…) 
 
Ett svagt muller växte sig allt starkare tills vi stod framför två av fallen där 
vatten dundrade ner i små pooler innan det fortsatte sin resa ner mot havet. 
Guiden undrade nu om vi ville hoppa och klättra oss ner för sex av fallen, och 
självklart ville vi det, även om det näst sista hoppet såg lite skräckinjagande ut 
med sina dryga 10m. Han bad oss tänka igenom våra svar en gång till eftersom 
det inte gick att ångra sig längs vägen, men vi var säkra, här skulle det hoppas 
i vattenfall! (…)  
 
Plötsligt var det dags! Vi stod på toppen av det 35fot (ca 10,5m) höga fallet. 
Guiden sa att han skulle hoppa sist den här gången för att se till att alla kom 
ner. Jag tog mod till mig och gjorde mig redo att hoppa först. Det pirrade or-
dentligt i magen när man stod på kanten och såg vattnet störta ner i poolen 10 
m längre ner. Jag tänkte att Louise får ju inte tro att jag är någon mes, utan här 
gäller det bara att bita i det sura äpplet och hoppa. 1…2….3.. aaaaa-
hhhhhh…plums. Jag lever! Vilken adrenalin-kick. Jag nästan skakade i krop-
pen när jag vände blicken upp mot Louise. Hon stod där uppe och såg inte så 
kaxig ut. Ett tag såg det inte ut som att hon tänkte hoppa, men det fanns ju 
ingen annan väg ner. Med ett ordentligt språng ut i luften kom även Louise ner 
i poolen. Vi kramade om varandra och var fantastiskt nöjda med vår insats. Nu 
var det guidens tur. Det syntes att det inte var första gången han hoppade ner 
för fallet när han i en vacker utsträckt volt landade perfekt, så skulle jag också 
gjort om jag fått hoppa några gånger till… (…) Det är sådana här möten och 
upplevelser som gör resandet så spännande och roligt! 

Sailing Olivia 18 februari 201170 
 

Hoppen nerför vattenfallen kan förstås som ett exempel hur naturen inte bara 
en vy att titta på och avbilda, utan också är någonting som äventyrsturisten 
interagerar med, ger sig i kast med och bokstavligen kastar sig ut i (Bell & 
Lyall 2002:27). I sitt bidrag i en antologi om hur turister skapar platser genom 
performanser visar Claudia Bell och John Lyall (2002, Coleman & Crang 

                                                      
70 Publicerat 2011-03-16.  
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2002) hur snabba hastigheter med tiden har blivit en aspekt av turistens akti-
viteter, men också av dokumentationen av dem. Med teknikens utveckling är 
det nu möjligt för äventyrresenärer och extremsportare att fånga hopp från 
höga höjder eller att filma under vattnet. Därigenom kan det storslagna land-
skapet och den höga farten bli en del av det egna hjältedådet. På liknande sätt 
förstår David Crouch (2002) i samma antologi turism som en förkroppsligad 
praktik där resenären genom sin kropp och sina sinnen begripliggör landskap 
som föregåtts av bilder och symboler. Mellan föregångarnas inspirerande be-
rättelser och den egna reseberättelsen står med detta perspektiv seglarnas fak-
tiska och fysiska erfarenheter av att möta och interagera med resornas platser. 

De fysiska utmaningarna som vattenfallshoppen innebär och den följande 
”adrenalinkicken” förstärker intrycket av att detta är en lustfylld och njutbar 
upplevelse utöver de vanliga. Utflykten till vattenfallen framställs också som 
en paus från ”tråkiga sysslor”, vilket bekräftas av att det följande inlägget in-
leds med att notera att ”[e]fter så många dagar av förlustelse och pengaslöseri 
var det dags för lite allvarligt båtunderhåll, rengöring av oss själva och våra 
kläder, påfyllnad av mat-, vatten- och dieselförråd och andra vardagssysslor. 
Inget som är värt att beskriva närmre.” Det är ungefär lika spännande att be-
rätta om som ett tvättstugebesök, konstaterar Louise.71 De vardagliga syss-
lorna som stod i centrum för berättandet under Atlantöverfarten bedöms alltså 
här vara ointressant för läsarna och tål endast att nämnas i förbifarten. Vatten-
fallsbesöket är däremot någonting som besättningen vill skildra i mer detalj.  

Nadas besättning skildrar också en tillvaro som markeras som ett avbrott 
från vardagen: 

Semester med besök från svedala 

Vi jobbade oss sakta upp från Mayreu till St. Vincent där vi skulle mönstra på 
två av Andreas kompisar Jerker och Mats. Vi funderade ett tag på hur/var vi 
skulle segla med dem för att de skulle få uppleva så mycket som möjligt. Ef-
tersom vi tycker att grenadinerna har varit det bästa hittintills och det som givet 
mest karibien känsla, bestämde vi att vi skulle gå tillbaka söderöver och visa 
dem godbitarna. 
 
Vi började med en kort segling från Blue Lagoon på St. Vincent till Bequia där 
vi festade loss en kväll på languster, modell större och spenderade en slapp dag 
i Admirality Bay. Sedan seglade vi vidare ner mot sköldpaddorna i Tobago 
Cays - det blev en härlig segling ner med slör och dryga 5 knop. Väl framme 
blev det snorkling bland fiskar och koraller där Matts blev introducerad i un-
dervattensvärlden. Självklart såg vi också en och annan sköldpadda - det är 
garranti på att se dom i Tobago Cays betandes på botten. Det blev även ett 
besök på den lilla ön Petit Tabac - ön där Jack Sparrow blev strandsatt, drack 
rom och brände palmer i "Pirates of the Caribbean". Allting var härligt ute på 
dom små öarna och korallreven förutom vädret som kunde ha varit något 
bättre, vi fick ett par regnskurar över oss... 

                                                      
71 Sailing Olivia 2011-02-22. 
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Efter några dagar tog öl och rom slut och vi var tvugna att ta oss in till mer 
bebodda trakter. Det blev Mayreau med sina 250 invånare där vi kunde handla 
lite mat och dryck efter att vi bett dom att öppna den lilla affären på en söndag. 
(…) En eftermiddagssegling tog oss över till St. Vincent igen för en heldag 
med sightseeing innan Jerker och Mats åkte hem. 
 
Det var riktigt roligt att få besök från sverige och det kändes som en semester 
även för oss, men nu är det tillbaks till vardagen igen:-) 

Nada Land 11 mars 2011 
 

På fotografierna syns vännerna i sittbrunnen, boulespelande på ön Petit Tabac 
och framför en kuliss från inspelningen av filmen Pirates of the Caribbean. I 
inlägget blir populärkulturella texter och fenomen en uttalad referensram för 
den egna resan och det egna berättandet, då platserna och miljöerna känns igen 
från filmer istället för seglarhandböcker eller föregångares berättelser. ”Inga 
pirater hängde kvar när vi var där” står det under ett fotografi av en naturlig 
valvbåge av sten i vattnet utanför kusten. Där dinglar i filmens början avrät-
tade pirater i snaror, androm till varnagel. På en annan bild står vännerna bred-
vid varandra på stranden. De har ena benet lyft med böjt knä, som om foten 
vilade på något. ”Två kaptener på Petit Tabac” uppger bildtexten. De lyfta 
benen är en referens till rommärket Captain Morgans logotyp, där en tecknad 
rödklädd piratkapten står med ena foten på en romtunna. Posen bekräftas och 
sprids genom företagets egna reklamfilmer, i populärkultur och genom privat-
personers egna fotografier. De många fotografierna på personer med lyfta ben 
är exempel på ett internet meme. De består ofta av kombinationer av bild och 
text, med återkommande layout och formgivning och får snabbt stor spridning 
(Heimo & Koski 2014, McNeill, L S 2009). De är också lätta att kopiera, ex-
empelvis genom att som Nadas besättning med vänner imitera en känd pose.  

Även om Karibien kan förstås som ett vacationscape tycks det där finnas 
stunder som framstår som mer semesterlika än andra. Besättningarna fram-
ställer gatufesten och utflykterna som välbehövliga och uppskattade pauser 
från vardagens tillvaro, även om läsarna under Karibienmånaderna inte får 
läsa något om denna vardag. Det kan tyckas paradoxalt, då månader på en båt 
i Karibien i många hemmavarande läsares ögon sannolikt framstår som se-
mester i sig. Men långfärdsseglingens tillvaro inbegriper så mycket hårt arbete 
– minns uttrycket ”boat maintenence in exotic places” från kapitel två – att det 
är missvisande att tala om dem som semesterresor. Snarare rör det sig om resor 
där perioder av hårt arbete kombineras med dagar eller veckor av rekreation, 
vila och lekfulla inslag. Därför kan besättningarna under månaderna i Karibien 
tillåta sig att ibland strunta i underhåll av båten och istället kasta sig in i dansen 
och utför vattenfall, som därtill prioriteras som berättelseinnehåll framför var-
dagssysslorna.  
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I nästa kapitel återkommer diskussionen till månaderna i Karibien. I det 
följande undersöks hur Wild Roses seglats till Antarktis framställs, respektive 
Bella-familjens brev från Kunafolkets rike.  

I upptäckares kölvatten 

Reseskildringen på Escape to Danger skiljer sig från de andra genom sitt stora 
fokus på regelrätt fara, motgångar och vad Johan genomgående kallar för ”mi-
sär”. Osmaklig mat, en rörig båt, kyla, rusk och två långhåriga, skäggiga och 
allt smutsigare seglare med frostskador på händerna är återkommande motiv 
och rollfigurer i denna berättelse. Här är det sällan en turistisk eller njutnings-
full tillvaro som gestaltas, utan svåra utmaningar som framställs i ett drama-
tiskt tonläge. Detta bidrar tillsammans med de valda resmålen till att Escape 
to Danger framträder som en äventyrsberättelse i en annan bemärkelse än de 
andra informanternas. Viktigt att understryka här är att analysen rör hur infor-
manter framställer sina resor, och inte resornas faktiska äventyrlighet. Samt-
liga besättningar som medverkar i studien genomför långfärdsseglingar som 
många andra bara drömmer om. De ger sig ut på resor som innebär risker och 
som ställer stora krav på dem som seglar, på deras psyke och relationer. Även 
de andra besättningarna råkar ut för motgångar och olyckor och hamnar i po-
tentiellt farliga situationer. De andra besättningarna hyllas också av sina läsare 
som sanna äventyrare och som beundransvärda. Fara och äventyrlighet är där-
emot inte en kännetecknande aspekt av deras reseskildringar, även om de be-
rör dessa teman under intervjuerna. 

Johan och Kristian anländer till Brasilien i maj och planerar att runda Kap 
Horn för vidare segling ut i Stilla havet vid årsskiftet, när det är sommar på 
södra halvklotet.72 Men planerna för framtiden kommer att ändras. I augusti 
äter de middag med andra seglare och en i sällskapet visar fotografier från sin 
seglats till Sydgeorgien året innan.73 Den äldre mannen måste vara gjord av 
granit, skriver Johan, som härdade ut ensam under hemska förhållanden, med 
20-meters vågor och vindar på 45 sekundmeter. Men sedan kom belöningen 
med glaciärer, karga landskap och ett imponerande djurliv. ”Någonstans väck-
tes en önskan att segla i dessa farvatten, kanske så långt söderöver som 
Antarktis.” Tillbaka på båten börjar vännerna fundera över om de och Wild 

                                                      
72 Under sommaren i Brasilien kombinerar besättningen reparationer på båten och förberedelser 
inför den tänkta jordenruntseglingen med utflykter i Rio. De får också besök av familjemed-
lemmar och vänner hemifrån. Hösten tillbringas i Argentina och Buenos Aires där arbetet om-
bord fortskrider, innan de i början av december avseglar mot Kap Horn. Loggboken uppdateras 
kontinuerligt och besättningen publicerar några brev i månaden. 
73 Sydgeorgien är en brittisk ö i södra Atlanten, öster om Sydamerikas spets och var tidigare 
centrum för valfångstindustrin i det antarktiska området (Nationalencyklopedin). 
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Rose skulle kunna klara en Antarktissegling: ”Kan det vara så svårt? Antagli-
gen mycket svårt, då det innebär att korsa Drake sundet, djupt in i ’the howling 
sixties’ med allt vad det innebär.74 Våldsamma stormar, isberg, snö och allt 
akompanjerat av temperaturer under fryspunkten.” skriver Johan.75 Brevet 
övergår därefter till ett filosoferande över människor av idag och deras rädslor 
för det okända och självbevarelsedriften som grusar planer. Svunna tiders sjö-
folk och äventyrare, menar Johan, visste inte var de seglade eller vad som 
väntade. Dagens seglare, inklusive de själva, är tvärtom beroende av tekniska 
hjälpmedel som digitala sjökort och GPS.  

Redan i förväg etableras Kap Horn och Antarktis som en värld av extremt 
väder och stora risker, eller som vad Gabriela Nouzeilles (2008) med Yi-Fu 
Tuans begrepp definierar som landscapes of fear. Nouzeille diskuterar hur al-
ternativa turister som ryggsäcksturister och bergsklättrare i likhet med Wild 
Roses besättning söker avlägsna och ogästvänliga platser för att få möta faran 
i naturen. Genom att placera sig i rädslans landskap där stormar, ödemarker 
eller kyla hotar liv och välbefinnande hoppas resenärerna att nå unika och 
verkliga erfarenheter bortom moderniteten.  

Det här är kanske deras enda chans i livet att besöka Antarktis, skriver be-
sättningen i oktober då de tillkännager att planerna ändrats och att det nu är 
Antarktis som utgör resans mål. De har fått frågor om hur de kan välja bort 
det paradisiska Söderhavet, som vanligen framställs som jordenruntseglares 
drömmål. ”Som svar på detta säger vi ofta att vår resa inte handlar om öde 
paradisstränder i brinnande solnedgång utan har en större tonvikt på äventyr, 
en sak som vi upptäckt är viktigt för oss.” Det som utgjorde förväntanshori-
sonten för s/y Olivias besättning framställs här som någonting som måste väl-
jas bort till förmån för äventyret. Johan ökar på så vis klyftan till de turistiska 
vykort och turistbroschyrer som diskuterades tidigare, för att istället aktivt 
minska avståndet mellan sin egen text och äventyrsberättelser, liksom till vad 
han ovan kallade ”svunna tiders sjöfolk”.  

Johans resonemang under intervjun visar på det samtidiga berättandets in-
verkan på det skildrade förloppet, Han förklarar att en avsikt med tillkännagi-
vandet var att de skulle vara tvungna att omsätta planerna i praktiken, och att 
hemsidan var en viktig del i beslutet då de egentligen inte visste vad det var 
de gav sig in på. ”Vi sa bara ’vi gör det, så skit samma vad som händer. Nu 
bara gör vi det här. Vi tar beslut, och innan vi ångrar oss så lägger vi ut det här 
på nätet.’” Har han och Kristian sagt att de ska göra något, då gör de det också, 
förklarar han. Efter att beslutet meddelats på hemsidan fanns med Johans ord 
ingen möjlighet att ”fega ur”.  

                                                      
74 Fyrtionde, femtionde och sextionde breddgraderna är de södra breddgraderna kring Antarktis 
och kallas för ”roaring forties”, ”furious fifties” respektive ”howling sixties”. Det är ökända 
farvatten där det ständigt blåser minst kuling, men också storm och orkan, eftersom det saknas 
landmassor som bromsar vindarna. Höga vågor på över 30 meter kan därför byggas upp (Nils-
son 2008).  
75 Escape to Danger 2006-08-05. 
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I december inleder besättningen den långa resan söderut och passerar till 
synes allt ödsligare och avlägsnare hamnar. De rundar det fruktade Kap Horn 
och styr så mot ön Deception Island i norra Antarktis. Månader av väntan är 
till sist över för både besättning och läsare: 

Över farofyllt hav! 

/Vi kunde nu emellanåt skönja Smith Island och Snow Island när det kom en 
lucka i snöandet. Sikten var verkligen dålig, och tankarna gick ofta till vad som 
skulle bli konsekvenserna om vi rände rakt in ett isberg nu. Huhh!!  
 
Vi seglade genom enorma pingvinflockar och siktade även flera valar i sundet 
mellan Snow och Smith Island och även om vi i det längsta hade förbjudit oss 
själva att säga att vi "fixat det" så började det nu gå upp för en. Vi var i Antark-
tis! Helt jäkla otroligt! Overklighetskänslan fanns med en hela tiden och för-
stärktes ytterliggare när vi siktade vårt mål, Deception Island föröver tidigt på 
morgonen den 12:e./ 

Escape to Danger 13 januari 2007 
 

Besättningen seglar mellan de antarktiska Sydshetlandsöarna under drygt en 
vecka. De utforskar vulkanöar med svart sand och varmt källvatten, tittar på 
djuren och besöker en spansk forskningsstation. Forskarna där förvånas enligt 
ett brev av att besättningen seglat dit i vad de påstår är ”den absolut minsta båt 
de hört talas om”. Den generösa personalen bjuder seglarna på flerrättersmid-
dagar och delar med sig av sitt förråd av livsmedel, öl – en mycket uppskattad 
dryck ombord – och välbehövlig diesel som möjliggör för besättningen att 
både värma upp sin båt och gå för motor. Besättningen får också ett oväntat 
möte i de antarktiska vattnen. En annan segelbåt närmar sig, som visar sig vara 
den för svenska långfärdsseglare välkända s/y Northern Light, med Rolf 
Bjelke och Deborah Shapiro ombord. Det svenskamerikanska paret är erfarna 
Antarktisseglare som gett ut flera böcker om sina seglatser (Bjelke & Shapiro 
1996, 2011, Shapiro 1994, se också bloggen Northern Light Sail). Besättning-
arna kan ropa till varandra från båtarna och prata med varandra via radion. 

Därefter seglar besättningen i åtta dygn norrut till Sydgeorgien. På vägen 
passerar de Elefantön där polarforskaren Ernest Shackleton landsteg med sina 
män efter att skeppet frusit fast i isen under en expedition i mitten av 1910-
talet. Besättningen övergav skeppet och tog sig iland på Elefantön i mindre 
båtar. Shackleton och fem mannar kunde segla till Sydgeorgien för att finna 
hjälp och räddade därigenom de tjugo män som var kvar på Elefantön. Shack-
leton dog senare på Sydgeorgien och är begravd där (Nationalencyklopedin, 
BBC History).  
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En informant som läst Johans reseskildring säger under intervjun att ett foto-
grafi på Elefantön från Escape to Danger är bland det mäktigaste som han sett 
och att bilden nästan får honom att gråta bara han tänker på den. ”Jag vill bara 
åka dit liksom”. Själv säger Johan att han var inspirerad av en bok om Shack-
leton när de valde att segla samma rutt som upptäckaren. I ett resebrev beskri-
ver han rutten som den värsta som kan seglas:  

Med katastrofen i faggorna! 

/Vid lunchtid kunde vi skönja Elephant Islands siluett ca 20 sjömil föröver. 
Karga vassa bergsryggar med enorma glaciärer vältrandes ner mot havet. Även 
om vi hade soligt väder så var det lätt att föreställa sig hur öde och hemskt ön 
måste te sig vid dåligt väder. 
Det kändes helt fantastiskt! Shackleton´s kamp för överlevnad i dessa farvatt-
nen är en historia som inte lämnar någon oberörd, och nu var vi mitt i den! 
Skulle vi fixa det? De bitar av historien som handlar om seglingen mellan Ele-
fant ön och Syd Georgien befattas av otroliga umbäranden. Tjugo meters vågor 
i obamhärtiga stormar mellan isberg och drivis! Nu skulle vi ut på samma etapp 
och farhågorna var många./ 

Escape to Danger 1 februari 2007 
 

Föreställningar om det förflutna projiceras i Johans berättelse på Antarktis 
landskap och slitna byggnader. Särskilt framställs öarna som präglade av det 
tidiga 1900-talets upptäcktsresande och valfångst. Detta är kännetecknande 
för avlägsna platser i allmänhet och öar i synnerhet, menar Owe Ronström 
som forskat om föreställningar om öar, som ofta nostalgiskt associeras med 
det förflutna (2007:167ff, 2016, jfr Gustafsson, L 2002). Johan, som uppskat-
tar och inspirerats av Jules Vernes böcker, beskriver Sydgeorgien som en 
”pojkäventyrsö” med djurliv och kvarlämningar från valfångsindustrin. På ett 
senare publicerat fotografi står Johan och Kristian bredvid Shackletons grav.  

I breven på Escape to Danger kopplas den egna resan återkommande sam-
man med svunna tiders skönlitterära och verkliga sjömän, äventyrare, upp-
täckare och kolonisatörer. Därigenom etableras kopplingen mellan tidigare 
seklers omsusade resor och den egna. Gabriela Nouzeilles ser detta som kän-
netecknande för vad hon kallar ”pseudo-äventyrare”, vilka kombinerar en öns-
kan om att utforska ännu orörda marker med viljan att imitera de heroiska 
upptäcksresanden som sökte sig bortom västvärlden för att upptäcka och be-
segra. I detta är föregångares berättande avgörande, eftersom det bidrar till 
resenärernas föreställningar och förser dem med konventioner för hur den 
egna upplevelsen av landskapet ska framställas (2008:199f).  

Begreppet pseudo-äventyrare synliggör de uttalade parallellerna som görs 
mellan den egna resan och föregångarnas, och att föregångarnas hjältemod 
förtydligar den egna prestationen. Jag reserverar mig dock för prefixet 
”pseudo”, då det tycks underkänna det äventyrliga i dessa resor. Här finns en 
antydan om att endast tidigare seklers resenärer, eller de första att anlända till 
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en avlägsen plats, är att betrakta som autentiska äventyrare. Att som Wild Ro-
ses besättning segla till Antarktis i en båt med plastskrov och genomgå alla de 
prövningar som de skildrar i sina brev, är enligt min mening tveklöst att förstå 
som äventyrligt. 

Föreställningarna om det förflutna Grytviken fortsätter i nästa brev: 

/Vi ligger förtöjda vid den gamla valstationen i Grytviken strax intill platsen 
där de förr flänsade och styckade upp valarna. De rostiga industrilämningarna 
runtomkring vittnar om hur lukrativ valfångstindustrin måste varit. Anlägg-
ningen är verkligen massiv och enligt skyltarna som finns uppsatta så kunde 
de här processa hela 25 valkadaver per arbetsdag! Varje val gav ungefär 8 ton 
färdig olja efter att späck och skelett blivit kokat i någon av de enorma tryck-
kokarna. Stanken måste varit fruktansvärd! Tänk er att stå i ett halvruttet lik på 
60 ton! Broddar på dojorna och en kniv stor som en hockeyklubba i högsta 
hugg! Dag ut och dag in, år efter år. Kan nog inte tänka mig ett värre arbete 
faktiskt... :-) (…)  
 
Uppskattningsvis så slutade 175.000 valar sina dagar på någon av SydGeorgi-
ens flänsplattformar mellan åren 1904 till 1965! Inte undra på att många val-
populationer fortfarande ligger farligt nära utrotning. Blåvalsbeståndet tex är 
fortfarande kraftigt decimerat och ingen vet om det någonsin kommer att repa 
sig! (…) 
 
Hit till Grytviken kommer det då och då stora kryssningsfartyg med turister. 
Ernest Shackleton ligger begravd här och hans grav är välbesökt. Fortfarande 
läggs det färska blommor på den och varje gång ett sällskap besöker så är det 
kutym att dricka en skål för " the boss", som han kallades av sina mannar.  
Även en del svenskar ligger begravda på den lilla kyrkogården. De flesta val-
fångare, och årtalen på gravstenarna på vittnar om de hårda arbetsförhållanden 
som måste rådit. Över hälften av männen hade inte ens hunnit bli 25 år!  

Escape to Danger 5 februari 2007 
 
Det förflutnas Antarktis får stå för positivt laddade värden som äventyrlighet, 
mod, uthållighet och äkthet, men också för oacceptabla arbetsvillkor, tragiska 
människoöden och hänsynslös jakt. Genom att inkludera Shackleton och de 
unga valstationsarbetarna i sin berättelse etableras den egna resan som en fort-
sättning på såväl äventyr som slit i denna utpost.  

Synen av den gamla valstationen, de kvarlämnade valskeletten och inform-
ationen på skyltar och i Grytvikens museum engagerar Johan, som föreställer 
sig hur tillvaron tett sig för de som arbetade här, liksom jaktens konsekvenser. 
Nästan en månad tidigare har han reflekterat kring valfångstindustrin och 
kring eventuella skillnader i psyke mellan de som slet i Antarktis och den egna 
generationen. Var det valfångstarbetarna som var speciella, eller är det dagens 
unga som är för kräsna och kräver ständig stimulans? frågar han sig innan han 
fördömer att politik och ekonomiska intressen går före valarnas överlevnad, 
då som nu. Reflektioner som dessa är återkommande i breven från Wild Rose 
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och kan bestå av reflektioner kring exempelvis drömmar, rädslor och sam-
hällets teknikberoende, eller funderingar kring hur det är att leva på de besökta 
platserna.  

Valstationerna är stängda för allmänheten, men Johan och Kristian får ändå 
en chans att utforska dem. Tillsammans med personal från Grytvikens mu-
seum seglar de till övergivna valfångststationer vid Husvik och Leith, vilket 
beskrivs som ett riktigt ”pojkboksäventyr”. Vädret är grått på fotografierna 
och höga gråsvarta berg syns bakom de stora rostiga resterna av valfångst-
verksamheten. Bland ruinerna står en samling vita kors och gravstenar. De två 
hamnarna framstår som en märklig blandning av vildmark och civilisation, 
med rikt djurliv såväl som spår av både en stor industri och individuella män-
niskoliv. Fotografierna som publiceras efter att besättningen återvänt till Bra-
silien visar fallfärdiga hus, rostiga cisterner och kvarlämnade föremål. Ett gul-
nat exemplar av den norska dagstidningen Tønsberg Blad från september 1959 
har rubriker om mötet mellan Eisenhower och Khrushchev. En tom glasflaska 
i ett fönster har enligt etiketten innehållit ”Fineste vitamin kontrollerte medi-
sin tran”, också den från Tønsberg. 1961 har någon klottrat en norsk flagga på 
en vägg, med ett hjärta i där det står ”Willy”. De många spåren efter norrmän 
och texter på norska blir underligt välbekanta inslag i den främmande miljön, 
nästan så långt bort från Skandinavien som man kan komma. 

Ur askan i elden… 

/Vi vandrade omkring mellan husen, tog oss in i de olika byggnaderna och var 
alla förundrade över hur allt verkade blivit lämnat ganska plötsligt. Allt var 
verkligen intakt, och det var lätt att måla upp en bild framför sig om hur en 
vanlig arbetsdag måste tett sig. Gigantiska späckkokare, bensågar och verkstä-
der för att serva hela den enorma anläggningen. Nu var allt istället bebott av 
djuren och de verkade faktiskt riktigt njuta av alla de skyddade krypin som 
husen kan erbjuda.  
 
(…) Jag o Krille tog oss in i en maskinhall och var i full färd med att undersöka 
en gammal rostig maskin när en 800 kilos sjöelefant plötsligt började föra liv 
strax bakom oss. Gömd bakom en maskin hade den vaknat upp av våra före-
havanden och började hasa sig fram ur skuggorna. Jag behöver kanske inte 
säga att vi bägge blev ganska skrämda innan vi kunde lokalisera vad det var 
som dök upp ur mörkret bakom oss... :-) Scener som denna upprepade sig hela 
dagen. Man kunde vara inne i ett gammalt kök och öppna upp ett skåp bara för 
att få en morrande pälssälsunge rakt i synen!/ 

Escape to Danger 13 februari 2007 
 

Lämningarna från den tidigare industrin är tydligt märkta av tidens gång. Val-
kadavren är borta och kvar finns endast skelettdelar. Byggnaderna är smutsiga 
och övergivna. Men bland de publicerade fotografierna från Antarktis finns 
också avfotograferade bilder från museet, där män syns arbeta i blodet intill 
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de enorma djuren. Bilderna blir en inblick i det förflutna nuet och en illustra-
tion av de verksamheter som Johan beskriver och kritiserar. De övergivna 
rummen och föremålen bidrar förvisso till gestaltningen av Antarktis som en 
värld hämtad ur äventyrsböcker och upptäcktsresandes skildringar, men för 
att det förflutna ska framträda krävs människor som liksom Johan föreställer 
sig platsens svunna tider (Gustafsson, L 2002:133). 

Fotografiernas diskrepans 

Fotografierna från Antarktis publiceras först i mars när besättningen kommit 
tillbaka till Brasilien och åter har landfast internetuppkoppling. Då publiceras 
åtta sidor i ett svep, indelade efter de olika områden och etapper som besätt-
ningen besökt och seglat. Det innebär att även om breven och den dagboks-
liknande loggen uppdaterats kontinuerligt under Antarktisseglatsen har det på 
hemsidan varit en fullständig avsaknad av bilder under tre månader. De som 
har följt besättningens historia men som också vill se fotografier får därför 
vänta, för att senare återvända till isbergen och de övergivna valstationerna 
samtidigt som besättningen gör sig redo för avfärd mot Azorerna. 

På Escape to Danger publiceras fotografierna separat på egna sidor och är 
tydligt organiserade. I vänstermarginalen under rubriken ”Fotografier” listas 
länkar namngivna efter resans etapper i omvänd kronologisk ordning. Genom 
att klicka på länkarna får besökaren upp sidor med fotografier i två spalter. 
För att se större versioner av fotografierna måste läsaren klicka på varje en-
skild bild, som då öppnas i en egen flik. Att se förstoringar av samtliga tusen-
talet bilder på hemsidan är därför mycket omständligt. Fotografierna har inga 
kommentarer eller bildtexter. Vissa av bildfilerna har däremot döpts om av 
besättningen, vilket syns då man för muspekaren över bilden, eller i webba-
dressen till en enskild bild. Filnamnen uppger vilka som syns på bilden, vad 
de gör eller var bilden är tagen.  

I materialet som helhet finns få fotografier föreställande incidenter, mot-
gångar och farliga situationer. Istället visar fotografierna i regel positivt lad-
dade situationer och vackra miljöer. Därför finns en diskrepans mellan bre-
vens och fotografiernas innehåll och tonläge – en diskrepans som särskilt 
framträder på Escape to Danger, där ju texterna till så stor del fokuserar på 
problem, faror och hot. Med stor sannolikhet beror bristen på fotografier av 
dramatiska situationer på att det inte är läge att hämta kameran när det är dåligt 
väder eller när någon i besättningen skadas. Kameran plockas i vissa fall fram 
för att dokumentera följderna av en incident, som röran ombord efter att Wild 
Rose slagit runt under färden mot Kap Horn, eller Andreas bandagerade fot 
efter en klämskada vid en kollision med en draggande segelbåt i Karibien. 
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Mönstret går igen i fotografierna från den månadslånga seglatsen tillbaka mot 
Brasilien, som i efterhand beskrivs som ”den längsta och mest prövofyllda 
etappen sen vi lämnade Sverige.” Isberg, ett skörat storsegel och en bruten 
rorkult gör seglatsen till en pärs.76 Därtill tar gasolen slut sista veckan och be-
sättningen kan därför inte laga mat eller koka vatten. De äter okokt spaghetti, 
överlevnadskex, pulvermjölk och kalla bönor tills de åter är i land. De för-
smäktar utan sitt älskade snus och en haj äter upp smutstvätten som hänger på 
släp efter aktern. Men fotografierna under rubriken ”S. Georgien – Salvador” 
visar litet av detta. Istället får läsaren se sex stycken fotografier på vackra sol-
nedgångar över havet; tre bilder på Kristian i sittbrunnen, i förpiken och i sa-
longen; en närbild på en hand med vad som verkar vara frostskador; ett foto-
grafi som visar en helt sönderrostad metallåda; och en bild där Johan med ett 
bistert leende äter en av de inte så välsmakande nödlösningsmåltiderna i brist 
på gasol.  

Analysen av framställningen av Antarktis faror, föreställda och upplevda, 
fördjupas i nästa kapitel. I det följande diskuteras hur Panamas floder och 
Kunafolkets byar framställs på bloggen SY-Bella.  

Etnografi i Panama 

Ombord på s/y Bella finns en barnfamilj genom sitt sätt att skildra resmålen 
närmar sig både etnografens texter och familjens fotoalbum. På många sätt 
står Bellas reseskildring i skarp kontrast till berättelsen om Johan och Kristi-
ans tid i Antarktis, men som framgår senare i kapitlet finns också oväntade 
likheter mellan dem. 

s/y Bellas besättning, då bestående av Stefan, hans myndige son och bror, 
angör Tobago och seglar västerut mellan öar utanför Venezuelas kust. I början 
av februari publiceras ett långt brev där Stefan inledningsvis skildrar hur de 
seglat till Cartagena och firat nyårsafton där. Därefter skiftar berättarrösten till 
Elinore, som ”meanwhile in Lidköping, Sweden” inleder den långa resan till 
Colombia med de tre barnen. Väl framme i Cartagena återgår berättarrösten 
till den som vanligen framför berättelsen om Bellas seglats, som inte avslöjar 
vem det är som skriver utan talar om ”Stefan”, ”Elinore” eller ”vi”. Familjen 
är återförenad och deras gemensamma resa fortsätter, med sikte på Kuna Yala, 
också kallat San Blas:  

/San Blas består av 365 öar längs Panamas nordkust. Här lever Kunaindianerna 
på samma sätt som de gjort i hundratals år. Speciellt i de östra delarna dit vi nu 
kommit lever de enligt gamla traditioner och här finns heller inte så många 

                                                      
76 När segel skörar går en reva i dem. Rorkulten, eller roderhandtaget, är en styranordning i 
form av en pinne som är fäst i rodret. 
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besökare med segelbåt eftersom sjökorten är undermåliga eller obefintliga i 
dessa områden. (…) 
Det var mycket vackert på Isla Pinos. Vita sandstränder, kokospalmer nere vid 
vattenbrynet och andra stora träd lite högre upp på berget. Vi låg vid ankarplat-
sen och bara njöt, hoppade i vattnet, simmade och svalkade oss. Det kom en 
båt med Kunaindianer till oss och tog en ankringsavgift. Det kostade 8 dollar 
och en extra dollar för att utnyttja stranden. Man kan väl helt klart säga att 
landstigningsavgiften var väl värd en extra dollar men det är första gången un-
der hela vår resa som någon sådan avgift har avkrävts oss.  

 
Med vita stränder och kokospalmer är detta ett landskap liknande det som Oli-
vias och Nadas besättningar skildrar. Men flodriket blir en annan sorts berät-
telsevärld än det lekfulla och paradisiska Karibien. Den ovan citerade skild-
ringen av den först besökta byn i Kuna Yala inleds med information som tycks 
hämtad från en guidebok eller liknande källor, innan texten övergår till att 
beskriva besättningens egna intryck och upplevelse av platsen. Därefter skild-
ras hur de besöker en Kunaby på ön Isla Pinos: 

Dagen därpå tog vi dingen in till själva byn. Där bodde ungefär 300 personer. 
Alla husen hade jordgolv, bamburörsväggar och palmbladstak. All hopfogning 
görs av naturfibrer, inga spikar eller skruvar. Husen låg mycket tätt och där 
fanns massor med barn. Kvinnorna gick klädda i traditionella mola klänningar 
och hade pärlsmycken som täckte smalbenen. Vi mötte en Kunaman som hette 
David och som arbetade som guide i den byn. Han bjöd oss in till sin familjs 
samlings/köks-hydda och bjöd på the och choklad till barnen. Vi kom överens 
om att komma in nästa dag för att träffas mer. Den följande dagen trädde han 
ett halsband till [yngste sonen] och gav [dottern] en broderad liten väska. Han 
berättade att han behövde lite plåster, batterier och så var det en flicka som 
behövde fotografier av sig själv för identitetskort på sin skola. Detta kunde ju 
vi hjälpa till med. 
Vi promenerade utmed öns väst och nordsida. Där fläktade det skönt och de 
höga palmerna gav skugga. När vi nådde en fin liten strand stannade vi och 
badade och samlade snäckor och koraller. [Äldste sonen] hittade ett ställe där 
vattnet kom upp varje gång en större våg kom in. Det stället låg bakom en stor 
sten, var nästan helt plant och hade slät skön sand. Han tjöt av glädje var gång 
vattnet kom upp där han satt. Vi promenerade tillbaka lagom för att hinna ut 
till båten när det mörknade. Besökare är inte tillåtna att stanna i byarna efter 
mörkrets inbrott.  

 
SY-Bellas reseskildring skiftar mellan olika nivåer – från händelser och me-
ningsutbyten som rör familjen, till kortfattade skildringar av hela samhällens 
historia eller dräktskikt. Från beskrivningen av byn och det mer personligt 
präglade mötet med David växlar således brevet till stränder och bad och bar-
nens lek i vattenbrynet. Berättelsen kliver därmed in i familjens egen värld, 
där det är vad som sker med barnen och deras utveckling som är av betydelse. 
Ofta, i både brev och på bild, är barnen i fokus då miljöer och platser skildras. 
Deras lek och glada miner bidrar till den lättsamma och uppsluppna tonen, 
som står i särskilt skarp kontrast till stämningen i Johans brev.  
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Besättningen skriver vad som påminner om etnografiska beskrivningar, då de 
rapporterar om byggnadstyper, byggnadsmaterial och -metoder och beskriver 
kvinnornas klädedräkter. Det har de gemensamt med många andra seglare som 
skriver om dessa trakter, då det ”traditionella” levnadssättet, mola-hantverken 
och pärlsmyckena runt benen är återkommande element i seglingsskildringar 
från Kuna Yala, liksom den höga förekomsten av albinism och manlig trans-
vestism (se exempelvis Stålbrand 1987). Breven kan med Patrick Hollands 
och Graham Huggans förståelse av reseskildringar beskrivas som ”pseudo-
etnografiska”, då de säger sig rapportera om andra folk och kulturer som sam-
tidigt fungerar som en sorts kuliss till skribentens egna upplevelser (2000:12). 
Uttryckets prefix rymmer en parallell till den tidigare beskrivningen av Wild 
Roses besättning som pseudo-äventyrare, och en liknande problematik då det 
på en och samma gång erkänner och underkänner resenärer som skildrare av 
de besökta samhällena.  

Den etnografiska ansatsen fortsätter i nästa stycke då besättningen följande 
dag träffat byns makthavare. Textens ton och innehåll blir åter guidebokslik-
nande: 

Dagen därpå gick vi och presenterade oss för Sailan (hövdingen) som låg i sin 
hängmatta. Varje by har minst tre hövdingar som spenderar mesta delen av sin 
tid i sina hängmattor. Varje kväll är det congreso då hela byn samlas i en spe-
ciell stor hydda. På congreson har alla rätt att säga sin mening om olika frågor. 
Hövdingarna, i sina hängmattor, funderar och svarar sedan ofta i form av en 
metafor som sedan översätts av speciella underhövdingar, Argar, som tar be-
slut i frågan och genomför beslutet. Ibland är diskussionerna långrandiga och 
för att inte någon skall somna så finns ett par speciellt utvalda män i congreso 
med uppgift att med oregelbundna intervall ge upp ett illvrål. 

 
Det är oklart om skildringen av samhällets politiska organisation baseras på 
vad besättningen sett och lärt sig på plats, eller om den är hämtad ur guide-
böcker eller uppslagsverk. I följande stycke förflyttas läsaren från mötet med 
sailan till en utflykt med guiden David: 

David guidade oss upp till toppen av ön. Det var en vandring på cirka en timma. 
Vi var alla mycket varma. Solen stekte och vi lyssnade till rasslande blad, in-
sekter och fågelläten. [Äldste sonen] hittade en liten blåskimrande groda med 
gröna prickar på. Stefan klättrade en bit upp i radiomasten på toppen för att få 
"den perfekta bilden".  
Stefan och Elinore hade haft en diskussion på morgonen huruvida stövlar be-
hövdes som skydd mot ormar eller inte. David hade sagt att ormar fanns men 
inga giftiga på denna ön, men man kan ju aldrig veta tyckte Elinore. Det slutade 
med att Elinore och barnen bar rejäla gummistövlar medan Stefan gick i sina 
sandaler. Stefan frågade om stövlarna var svettiga. Självklart inte svarade Eli-
nore.  
På nedvägen råkade Stefan sparka till en stubbe så en träflisa trängde in under 
stortånageln och spräckte den. Elinore frågade om det gjorde ont. Självklart 
inte svarade Stefan. Inga ormar såg vi till. De svettiga sockorna fick hängas på 
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tork och Stefan fick "sprita" sin stortå. Promenaden blev en trevlig upplevelse. 
David berättade också om hur det kom sig att han och hans fru gifte sig. 77  

 
Framställningen av utflykten präglas här av det humoristiskt syrliga menings-
utbytet mellan makarna om vad man lämpligast har på fötterna under prome-
nader i varmt klimat och besvärlig terräng. Under intervjun säger Stefan att de 
ibland fick med vad de sagt till varandra, särskilt sådant som sagts samma dag 
eller bara några dagar tidigare. Det är roligt att komma ihåg, tycker han. Vand-
ringen med följande tåskada tycks också endast ligga någon dag tillbaka i ti-
den, för brevet går nu mot sitt slut och närmar sig den skrivande stunden. Men 
dessförinnan görs ett hopp flera år bakåt i tiden, då familjen återger Davids 
historia: 

När David var 13 år blev han förälskad i en flicka och när han skulle resa till 
Panama City så gav han henne en avskedskyss. En Kunakvinna blev vittne till 
denna kyss och gick till Sailan och berättade. Hövdingen sa att enligt deras lag 
var detta förbjudet om man inte var gift och gav därför David valet att gifta sig 
med flickan eller betala 100 $ i böter. Davids pappa la ut pengarna och betalade 
böterna. En tid senare blev paret påkomna med att övernatta i samma hydda, 
dock inte samma säng, och nu utdömde Sailan 250 $ i böter om inte de gifte 
sig snarast. Detta hade inte Davids pappa råd med så när de var 14 år gifte de 
sig. Nu vid 19 års ålder har David och hans fru två barn, 2 och 4 år gamla. Efter 
fyra fina dagar i Isla Pinos har vi dragit upp vårt ankare och ser med tillförsikt 
fram mot vår månadslånga fortsatta segling i Kuna Yala. 
Hälsningar från Bellabåten 
Stefan & Elinore & [barnen] 

SY-Bella 6 februari 2009 
 
Utdragen ovan motsvarar de två sista sidorna av ett niosidigt brev. Omkring 
fem dagars vistelse på Isla Pinos skildras kronologiskt genom ständiga väx-
lingar mellan vad besättningen sett och hur de upplevt platsen och hur de sys-
selsatt sig med utflykter och lek. En knapp vecka senare publiceras en svit 
med ett tjugotal fotografier från Kuna Yala, och även här finns likheter med 
etnografiska rapporter.78 Fotografierna visar Bella ankrad i en vik och fiskande 
Kunaindianer i små båtar med bildtexterna ”Kunaindianerna ar duktiga 
sjomaen. Pa vag ut till revet for att fanga fisk och langustrar” och ”Pa vag hem 
fran jobbet”. Bilder på kokospalmer visar ”Kunaindianernas framsta inkomst-
kalla”. En svit om tre bilder visar ”stolta Kunainiander framfor sitt hus” och 
en liten pojke i kökshuset där seglarfamiljen bjöds på te och chokladdryck. 
Fyra bilder visar husen med halmtak invid vattnet: ”Kunabyarna i de ostra 

                                                      
77 I november samma år skriver en kanadensisk seglarfamilj om hur de besökt Davids hem, 
träffat hans fru och under en vandring i bergen blivit visade radiomasten som ger den bästa 
utkiksmöjligheten på ön. Även här sker utbyte av tjänster och gåvor. Fotografierna är mycket 
lika bilderna på SY-Bella och det verkar som att några av barnen i en av de besökta byarna 
figurerar på båda besättningarnas bilder (Hemsidan Stray Kitty). 
78 SY-Bella 2009-02-12. 
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delarna av Kuna Yala ar valorganiserade, rena, och vackra. I stort sett allt 
byggt med naturmaterial”. Därefter sker samma växling som i brevet, när bil-
derna på samhället följs av fotografier på barnen på stranden. De följande fo-
tografierna visar dottern i en kanot med Kunabarn och familjen på utflykt i sin 
jolle på en flod. ”Kunakvinnor alskar barn, speciellt [yngste sonen]” uppger 
en bildtext till två fotografier på sonen i famnen på kvinnor i de omskrivna 
mola-kläderna och med pärlband runt benen. På de följande bilderna dansar 
Bellabarnen och Kunabarnen ringdans och flockas tillsammans framför kame-
ran. ”Kunaindian-barnen ar nyfikna och mycket snalla. Tar med vara barn i 
sina lekar.” Avslutningsvis finns bilder på barn från byn som besöker båten 
och på de två äldsta seglarbarnen som håller i nykokta langusters. Languster-
kokningen inleder i sin tur nästa brev som diskuteras i kapitel fem. Där analy-
seras också mer utförligt relationen mellan brevens och bildernas innehåll. 

Fotografierna motsäger delvis den annars så dominerande framställningen 
av platsen som traditionell. En av kvinnorna som syns hålla seglarsonen i sin 
famn har vad som verkar vara ett fabrikstillverkat tyg runt kroppen, färgglada 
armband runt handlederna och rödmålade kinder och näsa. Två barn från byn 
står bredvid, iklädda t-tröjor med tryckt text. Flickan har hårsnoddar med rosa 
plastkulor i håret. Gatan bakom dem kantas av bambuhyddor, men här finns 
också en plaststol och vad som verkar vara grodfötter till en dykutrustning. 
För att byarna ska kunna förstås som oförändrade av besökarna krävs att de 
aktivt bortser från inslag som påminner om modernitetens närvaro (jfr Fi-
lipucci 2002:85, jfr Ronström 2007). Detta kan liknas vid hur de deltagare 
under Medeltidsveckan i Visby som Lotten Gustafsson studerat (2002) laddar 
staden med medeltidens symbolvärden, samtidigt som de måste låtsas som att 
stadens moderna byggnader och inslag inte finns där, för att illusionen ska 
bestå.  

Ömsesidig nyfikenhet 

Framställningen av Kuna Yala som en plats utanför moderniteten aktualiserar 
frågor om hur västerländska resenärer skildrar de människor och miljöer som 
de möter på sina resor, vilket diskuteras i det följande.  

Stefan och Elinore var tvungna att välja mellan att antingen segla i Karibien 
eller i Mellanamerika, förklarar de, eftersom bägge alternativen inte hinns med 
under en årslång seglats. Valet föll på Mellanamerika för möjligheten att be-
söka Kuna Yala, och för att ”alla andra” åker till Karibien. De ville slippa de 
turistfyllda öarna och människor som vill ha betalt bara för att ta emot en tamp 
vid angöring, säger de. I Mellanamerika föreställde Bellas besättning sig in-
tressanta platser och bättre förutsättningar att träffa människor. I likhet med 
Wild Roses besättning motiverar föräldrarna under intervjun långfärdsseg-
lingen med en ”äventyrslusta” och längtan efter ”kittlet i magen”. Via vattnet 
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hade de möjlighet att ta sig långt hemifrån och var fria att åka nästan vart som 
helst. Under resan anlände de till nya platser, ankrade, satte sig i dingen och 
åkte in till land utan att veta vad som väntade dem där. ”Vem ska vi träffa? 
Vad ska det bli?” frågar sig Elinore några år efter resan. Att bara gå runt och 
titta på de nya platserna och oväntat möta någon på vägen var ”jättespän-
nande”. Stefan håller med. De ständigt nya platserna och mötena gjorde att de 
inte tröttnade under den årslånga resan, utan spänningen behölls hela tiden.  

De senaste decenniernas postkoloniala litteraturforskning förstår reseberät-
telser som per definition skillnadsskapande, och som en genre som bygger på 
uppdelningar i vi och de Andra (Pratt 2008/1992). Resenären är enligt dessa 
perspektiv en främling som i likhet med etnografen förmedlar det exotiska för 
en hemmavarande publik och som har en priviligierad maktposition i relation 
till de besökta samhällenas invånare (Holland & Huggan 2000:11f). Samma 
kritik har riktats mot resenärers fotografier, som också anses skildra männi-
skor som tidlösa, exotiska och isolerade (Albers & James 1988:140f, Caton & 
Santos 2008, Urry 1990:127). Även positiva beskrivningar från välmenande 
reseskildringar kan därför förstås som problematiska och bidragande till att 
bekräfta och reproducera skillnad (Blanton 2002:109, Holland & Huggan 
2000:27ff, Pratt 2008:8f, 77, Wenzel White 2004).  

Inspirerad av den postkoloniala litteraturforskaren Mary Louise Pratt 
(2008:7f) förstår jag Kuna Yala och andra platser på resan som rum där 
(åt)skilda kulturer möts och hanterar varandra, ofta genom asymmetriska 
maktrelationer. I min analys har de koloniala aspekterna och maktassymetri-
erna tonats ned till förmån för en avsiktligt välvillig förståelse av dessa möten 
som ömsesidiga, om än ej jämställda. I citaten ovan såg vi hur de skrivande 
resenärerna gestaltar byarna och människorna där som exotiska och tidlösa. I 
början av nästa brev, publicerat en månad senare, är det istället barnfamiljen 
som behandlas som främmande och som sevärdheter. Särskilt barnen tilldrar 
sig uppmärksamhet: 

/En bild vi aldrig glömmer är när vi med dingen angjorde Achtupu vid last-
bryggan för fraktskutorna som går från Colombia med förnödenheter mellan 
Kuna byarna. Mycket folk var samlade på bryggan för att se vad båten hade 
med sig denna gång. Men när vi band fast vår jolle bredvid den Colombianska 
skutan så skiftades all uppmärksammhet till våran lilla familj och när vi reste 
oss upp ur jollen och fick ögonen i brygghöjd så såg vi bara en tät vägg av 
Kunakvinnors ben utsmyckade med färgglada benringar. Bakom ledet av 
Kunakvinnor stod männen och alla barnen. Ett hundratal Kuna indianer stude-
rade noggrant alla våra rörelser när vi gick i land på deras ö. 
 
Den positiva uppmärksamhet vi och framförallt våra barn fick i dessa östra 
delar av Kuna Yala var otrolig. Vart vi gick så samlades nyfikna massor av 
folk runt oss och alla ville veta vad barnen hette och hur gamla de var. Allt i 
största välmening men ibland blev det lite mycket. [Äldste sonen] blev jagad 
av en Kuna kvinna som ville känna på honom och han fick rusa runt bland 
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skogen av Kuna ben för att komma undan medan kvinnan på alla sätt försökte 
genskjuta honom. Vid ett annat tillfälle greppade en kvinna  
resolut [yngste sonen] och försvann halspringande in bland hyddorna med Eli-
nore hack i häl. Barn från andra länder är mycket ovanliga här. Vi talade med 
en man som bara kunde påminna sig en fransk båt med ett barn som besökt ön 
på de senaste 5 åren./ 

SY-Bella 8 mars 2009 
 
Barnen beskrivs under intervjun som en ”öppnare”. Alla tycker ju om barn, 
resonerar föräldrarna, och till skillnad från andra besättningar som mest umgås 
med varandra blev barnfamiljen ofta hembjudna till människor de mötte. Bar-
nens närvaro gör att nyfikenheten på de exotiska andra blir dubbelriktad – 
seglarna tittar på de besökta byborna som i sin tur tittar på barnen. Förvisso 
kan framställningarna av Kunafolkets nyfikenhet ses som ytterligare ett sätt 
att gestalta de tillresta som isolerade och främmande. Men det är en nyfikenhet 
på andra människor med andra utseenden och liv som seglarna också ger ut-
tryck för.  

SY-Bellas skildring av mötet med befolkningen i Kuna Yala behöver därtill 
sättas i relation till övriga brev på sajten. Reciprocitet, ömsesidig välvilja, 
hjälpsamhet, vänlighet och nyfikenhet dominerar berättelser om möten med 
andra seglare och lokalbefolkning, vilket bidrar till den positiva tonen i SY-
Bellas brev. Det får dem också att stå i kontrast till vissa andra seglarskild-
ringar som jag läst under arbetets gång, där skribenterna beklagar sig över 
lokalbefolkningen och exempelvis framställer dem som lata eller inskränkta.  

Den värld som Bellas besättning skildrar är lika mycket social som geogra-
fisk. Berättelsen om familjens resa innehåller skildringar av en lång rad möten 
och samtal där de i sin tur fått höra andra personers livshistorier. Så växer ett 
persongalleri bestående av öppenhjärtliga, generösa och pratglada människor 
fram på SY-Bella. Hamid, en pensionerad fiskare i Marocko som bjuder hem 
dem på middag; Melvin på Tobago som skadats i en dykolycka många år ti-
digare och som berättar att hans förfäder en gång kom flygande för egen ma-
skin från Afrika; och Victor, en fattig mexikansk hummerfiskare i Florida som 
delar med sig av sin familjs grillmiddag när han ser Bella-familjens torftiga 
matsäck. Att återge andras berättelser är enligt Amy Shuman ett sätt att åstad-
komma allmänmänskliga exempel (2005). I brevet från Marocko betonas 
följaktligen det anmärkningsvärda i att som Hamid spontant bjuda hem främ-
mande resenärer till sitt hem och bjuda dem på middag. Skildringen av Victors 
generositet blir meningsfull genom uppgiften om att han arbetar alla veckor 
om året – han är en hårt arbetande mexikansk migrant som utan att tveka delar 
med sig av sin familjs mat när han ser en välmående, men för stunden hungrig, 
semestrande familj. 

Bellas berättelse bygger, liksom reseskildringar i allmänhet, på skillnads-
skapande – det är för att de besökta platserna förstås som annorlunda än hem-
met som besättningarna reser dit. Den postkoloniala reseslitteraturforskningen 
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riskerar samtidigt att kategoriskt avfärda möjligheten att skildra möten med 
människor under resan som sträcker sig över skillnaden. Hamid bjuder in fa-
miljen på middag för att han själv varit sjöman. Victor är förälder och kan 
sannolikt relatera till svårigheterna med att vara ute med hungriga barn och 
långt till matmöjligheter. Framförallt verkar besättningen väcka andra männi-
skors nyfikenhet och de delar därför ett ömsesidigt intresse för varandra, och 
för varandras berättelser. 

Familjealbum och barnaröster  

Barnen hade med sin närvaro även inverkan på resans längd och utformning 
och tillvaron ombord präglades så klart av att det var en familj med tre barn i 
förskoleåldern som levde där. När andra seglare slog sig ner i sittbrunnen med 
en kvällsdrink började föräldrarna ordna vällingflaskor och försöka få barnen 
att komma till ro, säger de. När andra kunde ta det lugnt med en bok behövde 
de göra utflykter och på andra sätt aktivera barnen. I efterhand har Stefan och 
Elinore funderat på att skriva en lekplatsguide till Europa, eftersom de under 
den första hösten besökte ”så ofantligt många lekplatser”. De är medvetna om 
att barnens närvaro gett dem erfarenheter som andra saknar och att de i efter-
hand kan ge andra råd och inspiration om hur man kan tillbringa sin föräldra-
ledighet, och om hur det är att leva med barn ombord.  

De många fotografierna på barnen gör att SY-Bella skiljer sig från många 
andra seglingsberättelser, då det är relativt ovanligt med barn ombord. Fram-
förallt bidrar de till att bloggen får stora likheter med familjers fotoalbum, med 
bilder på barnen som leker, klättrar, äter och utforskar de besökta platserna. 
Vissa bildtexter påminner om fotoalbums humoristiska eller kluriga kommen-
tarer. ”Nu kör vi på utflykt och det är jag som styr” står det bredvid ett foto-
grafi på yngste sonen vid jollens utombordare och med rodret i handen. Ett 
fotoinlägg består av en enda bild på den brett leende femåringen med brunt 
puder över hela ansiktet och texten ” -Oj..... Jag skulle bara se vad som hände 
när jag blåste lite i cacaopulvret”. ”Hej från Honduras” hälsar ett fotografi på 
alla tre barnen, leende i soffan i båtens salong. 

Fotograferande kan enligt Pierre Bourdieu (1993/1965) förstås som ett so-
cialt kitt som på en och samma gång avbildar och förstärker familjens sam-
manhållning och förevigar de stora ögonblicken. Tanken har vidareutvecklats 
av Michael Haldrup och Jonas Larsen (2003), som menar att de sociala och 
performativa aspekterna av familjers semesterfotografier är viktigare än upp-
levelser av plats eller föreställningar om lokalbefolkningen. Genom att foto-
grafera familjemedlemmar på semester iscensätts relationer och intimitet för 
framtida minnen. Vad som annars hade varit vykortsliknande bilder förmedlar 
nu en personlig historia. Fotografierna i Haldrups och Larsens studie visar 
sällan endast landskapsmotiv, utan visar också familjens medlemmar. Men då 
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SY-Bella kan ses som en kombination av familjens inåtriktade fotoalbum och 
ett utåtriktat etnografiskt intresse för människor och de besökta platserna fö-
rekommer såväl fotografier på barnen som mängder av bilder på hus, stads-
miljöer, landskap och kuster.  

På SY-Bella sker ett i det närmaste dubbelt berättande då text och bilder 
med bildtexter skildrar samma miljöer och händelser, men publiceras med 
några veckors mellanrum. Därför finns inte samma diskrepans mellan brevens 
och fotografiernas innehåll som på Escape to Danger, då breven om Bellas 
resa mestadels skildrar händelser där det varit lämpligt att plocka fram kame-
ran. Ett undantag är de för barnfamiljen ständigt återkommande sjukdomspe-
rioderna, som kortfattat nämns men inte avbildas. Hur det är att under tre 
veckor leva ombord på en liten båt i höggradig värme med svårt magsjuka 
barn får läsaren själv föreställa sig.  

Skillnader och likheter 

Besättningarnas respektive berättarstilar framträder när de jämförs med 
varandra, och särskilt tydligt blir detta då reseskildringarna på Escape to 
Danger respektive SY-Bella läses parallellt. Såväl resorna som berättelserna 
framstår på flera sätt som varandras motsatser. Men här finns också flera ovän-
tade likheter.  

På båda sajterna skildras problematiska tilläggningar, där sättet att skriva 
tydligt visar på de båda besättningarnas skilda berättarstilar. Följande stycke 
skrivs från Belize. Bellas besättning har fått väderrapporter om att starka nord-
liga vindar är att vänta och förflyttar sig från sin oskyddade ankringsplats till 
ett rev där de hoppas få mer skydd från vinden. Men seglingen tar längre tid 
än beräknat och de anländer i skymningen. De hade behövt solljus för att na-
vigera och sjökorten stämmer inte i dessa vatten: 

/Vi valde först en kanal in genom revet som visade sig vara en återvändsgränd 
och nu blev det problem för det var mycket svårt att ta sig ut igen med solen 
mot sig. Elinore såg inte bottnen i motljuset men med gemensamma  
ansträngningar, vis tur och någon liten bottenkänning kom vi ut på öppet vatten 
igen. Nu var det bråttom att hitta in i det falnande ljuset men med hjälp av en 
man som plötsligt dök upp i en gummibåt och pekade ut en liten boj som mar-
kerade öppningen till en farbar kanal in så kom vi till sist innanför revet och 
fram till vår ankarplats vid Half Moon Cay. Precis innan mörkret föll hade vi 
lagt ut våra två ankare på två meters djup och dykt ner och fäst dem ordentligt 
i den hårda korallsandbotten. Phuu, nu var vi redo för Northerlyn [nordliga 
vindar, min anm.]. Inte heller Light House Reef bjuder på något riktigt bra 
skydd mot hård nordvästlig vind men man får ju ta vad som bjuds. (…)  
Nästa morgon, precis vid [sonens] vällingkok i gryningen, kom kallfronten 
som förväntat över oss med regn, temperaturfall, vindskifte mot nordväst och 
ökning till liten kuling. Hela dagen låg vi och gungade som en gunghäst i me-
terhöga toppiga vågor som hade en vågfrekvens som passade perfekt med en 
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OE 32'as nickfrekvens. Däcksluckorna fick stängas som under segling på hård-
kryss, någon gång fick vi spray över sprayhooden ned i sittbrunnen och jollen 
som hängde akterut var på väg att slå runt i vågorna flera gånger.  
Stämningen var dock mycket god ombord. Vi lågt tryggt och säkert med våra 
två ankare och den lite svalare luften gjorde alla pigga och glada. [Dottern] 
gjorde massor av skolarbeten, vi läste böcker för barnen och vi kunde skriva 
på detta resebrev utan att svettas ihjäl i kajutan. Stefan [och sönerna] satt fram 
på peket och barnen tjöt av glädje när vi doppade hela peket under vågorna och 
vi alla blev genomblöta./ 

SY-Bella 8 april 2009 
 

Tonen är varm och munter i skildringen. Barnens närvaro bidrar till detta, då 
gungandet och vattnet som slår in över båten framstår som någonting lekfullt 
och roande. Beskedet ”Stämningen var dock mycket god ombord” antyder att 
läget hade kunnat vara annorlunda under rådande förhållanden. Den positiva 
skildringen är representativ för barnfamiljens brev och bilder, där barnens 
glada miner står i fokus och allvarliga tillbud eller problem framställs utan 
dramatik.  

I följande citat skildras ett förlopp som påminner om s/y Bellas tilläggning 
på revet, men som framställs på ett helt annat sätt. s/y Wild Rose är på väg 
mot Kap Horn och ska lägga till vid Isla de los Estados, som beskrivs som ”ön 
vid världens ände”. Brevet skildrar ”hotfullt svarta bergsväggar” som ska ha 
orsakat över 300 fartygs förlisning. ”Man rös vid bara tanken att lida skepps-
brott på ett sådant ställe.” Att angöra ön blir svårt och de har ”en kraftig dyning 
från nordväst i aktern”: 

/Något bra sjökort hade vi inte, men då djupet enligt guiden skulle vara över 
50 meter även inne i ankringsbukten så var detta det sista vi oroade oss för. På 
avstånd kunde vi se dyningen krossas mot klipporna kring inloppet, vilket 
sände kaskader med vitpiskat vatten ett högt upp i skyn. 
-Var fan är inloppet!! , frågade jag Krille. Strömmen hade nu börjat sätta kraf-
tigt mot land, och känslan av att inte ha full kontroll började göra sig påmind. 
Vi stävade framåt några hundra meter till, ständigt svepandes längs klipporna 
med kikaren. -Där! Där är det! Det måste vara mellan den lilla ön och 
klipputsprånget till höger. Ropade jag från fördäck med kikaren pressad mot 
ögonen. Krille satte kursen mot vad vi trodde var rätt inlopp. Desto mer bottnen 
grundade upp desto grövre blev dyningen som lyfte och obönhörligt pressade 
Wild Rose in mot den klippiga kusten. -Måtte det bara vara rätt bukt nu!, skrek 
Krille från sin plats vid rorskulten. -Annars ligger vi nog risigt på det! I det 
upprörda havet omkring oss flöt det stora sjok av kelp vilka vi var tvungna att 
kryssa mellan.  
 
Så dök inloppet äntligen upp och alla pusselbitar från pilotbokens text om buk-
ten föll på plats. Där var ön med de pingvinliknande fåglarna på, i väster 
sträckte den långsmala klippan sig ut i havet. -Sikta exakt mitt emellan den 
lilla och den stora ön, om det blir turbulens så maxa motorn! , skrek jag till 
krille. Nu bröt vågorna både om styrbord och babord. Vinden och strömmen 
pressade oss mot lä där vågorna krossades mot en sylvass klippa. -Mer gas! 
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Lite mer åt babord! Ser du kelpen föröver?!! Krille hade det inte lätt vid 
rorskulten då informationsflödet förifrån var ganska snabbt och den starka vin-
den gjorde det svårt att höra./ 

 
Väl innanför klipporna blir vattnet lugnare, men så får de se inloppet till den 
rekommenderade ankringsbukten. Passagen är endast några meter bred och 
det tycks inte säkert att i den hårda vinden försöka ta sig in genom den. En 
felmanöver, skriver Johan, skulle säkert orsaka ett hål i skrovet – ett scenario 
han inte önskar sig på en öde ö i the furious fifties. De väljer en annan ank-
ringsplats och lyckas ro i land en lång lina att förtöja med. 

/Äntligen framme!! 1100 Nm över stormberyktat hav och och nu framme på 
en av de vackraste men mest ogästvänliga platserna i världen. -Nu skulle vi 
haft varsin öl! Det är vi fan värda! , sa jag till Krille som välvilligt höll med 
mig. -Och en cigg..., tillade han mummlande./ 

Escape to Danger 14 december 2006 
 

Det skulle säkert kunna hävdas att det scenario som familjen står inför är så 
skilt från Wild Roses segling nere på de rytande breddgraderna att det inte är 
befogat att jämföra de två kulingskildringarna. Men förloppet är mer eller 
mindre detsamma; en tidspressad tilläggning på en plats där korrekta sjökort 
saknas och där de passager som besättningarna tar sikte på inte fungerar. I 
båda framställningarna skildras problem som uppstått, och en lättnad när det 
löser sig. Bellas besättning tycks pusta ut med ett ”Phuu” efter att ha kunnat 
ankra. Men här finns ingen fara, utan tvärtom är det den glada stämningen 
ombord som betonas. Seglatsen framställs överhuvudtaget inte som ett faro-
fyllt projekt, trots att incidenter sker längs vägen och beskrivs i breven. I bre-
vet på Escape to Danger om Isla de los Estados är det tvärtom en mycket 
uppskruvad ton, med hetsig dialog, svordomar och målande och dystopiska 
scenbilder. 

Tonen och stämningarna i de olika besättningarnas berättelser ser helt olika 
ut. Föräldraparets stil är tillbakahållen, med få utropstecken och kraftuttryck. 
Intrycket är att texten bygger på litoteser, underdrifter, och ett tillbakahållet 
berättande. s/y Bellas brev och fotografitexter innehåller totalt 93 utrops-
tecken. Breven på Escape to Danger innehåller 1138. Modus betyder orda-
grant ”sätt”, och kan förstås som förhållningssätt eller tonlägen. Ett innehåll 
kan få helt olika innebörd beroende på om det framställs med ironi, glädje, 
vemod eller skräck (Ronström & Palmenfelt 2001). På SY-Bella saknas inte 
dramatiska incidenter eller problem, men de presenteras med sorglöshet, till 
skillnad från Escape to Dangers hårda galghumor. 

I andra bemärkelser finns stora likheter mellan de två besättningarnas be-
rättelser, liksom mellan deras resor. I båda fallen rör det sig om långa och 
detaljerade brev, som i regel börjar där föregående brev slutar, och som skild-
rar de följande dagarna och veckorna i kronologisk ordning. Angreppssättet 
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innebär att stora delar av resorna täcks in, eftersom berättarna inte bara gör 
nedslag i dagarna närmast skrivandet. Publiceringen av fotografier separat in-
nebär att vissa platser förmedlas flera gånger, genom olika medier. För de 
samtida läsarna krävdes ofta veckor, ibland månader, innan de både sett bilder 
från och läst breven om en plats. Berättelserna innebär därför tvärare och 
längre kast fram och tillbaka i tid och rum än vad det kan verka som för en 
sentillkommen läsare och som kan röra sig fram och tillbaka bland inlägg och 
flikar och ta del av text och bild relativt simultant.  

Båda besättningarna seglar bortanför Karibien, i områden som hör till de 
mer ovanliga destinationerna bland de berättelser som jag stött på under arbe-
tets gång. Båda besättningarna utmärker sig också där de seglar. Bellas besätt-
ning uppger att Kuna Yala-borna är vana vid seglare men att det gått många 
år sedan de senast såg vita barn, och Johan uppger att de är en av de minsta 
båtarna – dessutom med plastskrov – som seglat i Antarktis. Båda besättning-
arna beskriver mycket kontakt med lokalbefolkningen och viger ofta omfat-
tande delar av sina brev till att skildra de besökta platsernas historia. Ett stort 
engagemang för människors öden och levnadsvillkor framträder dessutom 
som kännetecknande för båda skildringarna. 

Fyra nyanser av blått 

Att långfärdsseglingsskildringarna har stora likheter sinsemellan har även för-
fattaren och seglingsskildraren Björn Larsson noterat, som i sin inledning till 
en nyutgåva av Joshua Slocums Ensam seglare jorden runt ondgör sig över 
bristen på variation inom genren: 

[Jordenruntseglares skildringar] blir snart ganska stereotypa berättelser som 
liknar varandra intill förväxling: inte nog med att de flesta seglar samma rutt, 
de beskriver också detsamma: avskedet från vänner och bekanta, väntan i 
Falmouth på ett högtrycksfönster för att korsa Biscayabukten, de första delfi-
nerna som leker runt stäven, provianteringen på Kanarieöarna, passadvinden 
som fyller de utspirade förseglen, doften av landkänningen i Karibien, mötet 
med andra långseglare (…), de administrativa problemen med cruising permits 
och passagen av Panamakanalen, den första stormen och så vidare tills jorden-
runtseglingen är slut och de hemvändande storseglarna kan börja visa sina di-
abilder på olika segelklubbar runt om i landet och signera böcker. 

Larsson 2013:10, kurs. i original 
 

Larssons lista är i det närmaste en inventering av de motiv och förlopp i infor-
manternas skildringar som diskuterats hittills. Sett till innehållet i berättel-
serna har ju Larsson också helt rätt – det här är berättelser som på grund av 
rutter och traditioner är mycket likartade. Men på en annan punkt brister reso-
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nemanget. Som visats i detta kapitel skrivs seglingsskildringarna av besätt-
ningar som kan se mycket olika ut till sina sammansättningar, och som drivs 
av helt olika drömmar och föreställningar om vad deras resor ska rymma och 
vad ett äventyr egentligen innebär. Vissa utforskar Karibiens natur genom lek 
och fysiska utmaningar, umgås med vänner, njuter av övärldens paradis-
miljöer och dansar natten igenom. Andra fryser desto mer, i kölvattnet av be-
undrade upptäckare och pojkboksförfattare, och kombinerar äventyrslystnad 
med ett starkt engagemang för valfångstens inverkan på miljön och på männi-
skors och djurs välbefinnande. Ytterligare andra har barn med sig ombord, 
vilket får vällingkok och ringdans med barnen i små byar att bli en del av 
reseskildringen, tillsammans med redogörelser för samhällsordningar, hant-
verk och individuella människoöden. 

Därtill har de olika besättningarna egna sätt att skriva och använda sig av 
fotografier. Genom stil, tonläge och innehållsmässigt fokus kan de anses för-
hålla sig till helt olika genrer. Med det intertextuella genreperspektiv som fö-
reslagits här går det att förstå informanternas reseskildringar både som exem-
pel på samma sorts berättelse och som personliga skildringar av personliga 
erfarenheter. Därigenom synliggörs såväl konventioner som individuell krea-
tivitet. I nästa kapitel diskuteras hur denna individualitet förstärks av hur ofta 
seglarna skriver, och av hur de i texter och bilder förhåller sig till temporala 
förlopp, resornas tid och kronologier. 
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5. Samtidighetens illusion 
Om framställningen av tid  

I detta kapitel fortsätter analysen av informanternas individuella berättarstilar. 
Där det föregående kapitlet undersökte framställningen av plats är det här 
framställningen av tid som fokuseras. I centrum för analysen står relationen 
mellan vad som med Katharine Youngs distinktion förstås som berättelsevärl-
dens respektive framförandets tid. I retrospektiva berättelser är dessa tidpunkt-
er åtskilda (Young 1987:viiif), men eftersom seglarna berättar om pågående 
resor kan tiden som skildras i berättelsen och tidpunkten för berättandet sam-
manfalla, som kapitel två och tre visat. Relationen mellan berättelsens och 
berättandets tider ser som kapitlet visar olika ut i besättningarnas reseskild-
ringar, vilket har effekt på stämningar, hur händelseförlopp skildras och på 
hur berättelserna struktureras. Här undersöks hur berättelserna till form och 
innehåll påverkas av uppdateringsfrekvens, samt brevens och inläggens tids-
spann. Hur framställs resans progression i tid och hur relateras denna progres-
sion till den skrivande stunden? Diskussionen problematiserar och nyanserar 
tidigare kapitels framställning av seglarnas berättelser som samtida, och visar 
att vissa av besättningarna också åstadkommer berättelser som snarast är att 
förstå som retrospektiva – även om de ger sken av samtidighet.  

Reseskildringar i allmänhet antas följa resans kronologi och rör sig oftast 
framåt i tiden utan större hopp (Korte 2008, jfr Holland & Huggan 2000:157f). 
Enligt Barbara Korte (2008) tenderar dock reseberättelser att analyseras uti-
från hur de framställer platser, medan tiden inte fått samma uppmärksamhet. 
En diskussion om hur tid behandlas i reseskildringar, fortsätter hon, bör inte 
endast studera hur tid framställs tematiskt utan även ta tiden i beaktande som 
en aspekt av själva texten eller framställningen. Detta inbegriper tid på en dis-
kursiv nivå i form av lingvistiska och narrativa element, vilka påverkar läsa-
rens uppfattning om resans tid. Korte utgår från litteraturforskaren Gérard Ge-
nettes strukturalistiska modell över skönlitteraturens grundläggande narrativa 
tekniker (1980). Flera av dessa har stora likheter med aspekter av informan-
ternas berättande som framträtt under analysen. De här relevanta termerna rör 
exempelvis ordningsföljd, varaktighet och textens hastighet, och synliggör re-
lationen mellan berättelsens och berättandets respektive tider.  

Besättningarnas individuella sätt att framställa tiden, liksom deras uppda-
teringsfrekvens och texternas tidsspann, bidrar till helt olika läsupplevelser. 

Där Olivias och Wild Roses besättningar skriver inlägg och brev som utspelar 
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sig under en eller ett par tre dagar, sträcker sig breven från Bella över månads-
långa perioder. Vissa besättningar gör omtagningar och berättar om dagar 
längre bak i tiden, medan andra rör sig framåt genom större hopp. De olika 
mönstren i berättandet framträdde då jag utifrån information i materialet skap-
ade övergripande tidslinjer av resorna och med dem som stöd uppskattade när 
och under hur lång tid varje inlägg eller brev utspelade sig. Som nämndes i 
inledningskapitlet försökte jag därefter att illustrera informanternas olika 
framställningar av resans förlopp i efterstygnsbroderier, vilket alltså var ett 
användbart analytiskt verktyg men mindre effektivt som faktisk illustration. 
Istället illustreras en besättnings strategiska användning av datering med ett 
diagram. Liksom i det föregående kapitlet diskuteras en besättnings berättande 
i taget. Inledningsvis analyseras hur Wild Roses och därefter Olivias besätt-
ningar förhåller sig till framtiden respektive det förflutna, och hur detta påver-
kar deras berättelser. Där Johans berättelse drivs framåt av det kommande ut-
spelar sig Louises och Petters allt längre tillbaka i tiden. Därefter visas hur 
Bellas besättning skriver sig igenom månadslånga perioder och de effekter 
detta har på vad som kan förstås som brevens hastighet och kronologier. 

Där vildheten och ovissheten tar vid 

Resebreven på Escape to Danger varierar i längd och kan skildra alltifrån ett 
par dagar till några veckors resa. Under perioder tar nästa brev vid där det 
föregående slutade, men det finns också kortare perioder av tystnader mellan 
brev. Vad som framförallt utmärker denna reseskildring är hur berättelsens 
drivkraft fortsätter att vara framtiden även efter ankomsten till Sydamerika. 
Under många månader framställs den väntande seglatsen till Kap Horn och 
vidare till Antarktis som någonting mycket riskfyllt. Framför kölen ligger 
ständigt nya hotande etapper. Även när avsikten fortfarande är att runda Kap 
Horn och fortsätta ut i Stilla havet för en jordenruntsegling, fastslås att seglat-
sen söderut kommer att innebära faror. Johan resonerar kring hur de ska han-
tera en eventuell ”survivalstorm”, där vågorna går så höga att båten riskerar 
att slå runt, vilket medför risker för att masten bryts av och däcket upp. Under 
hösten förbereder sig besättningen praktiskt och mentalt för seglatsen söderut. 
De införskaffar en sjödragg – en över hundra meter lång lina med ett hundratal 
mindre koner i tyg som slängs i sjön vid storm och som fungerar som en sorts 
broms. Draggen är enligt Johan tänkt att förhindra att båten slår runt eller vol-
tar framåt och kommer att ”vara vårt sista ess i rockärmen att spela ut när inget 
annat längre går att uppbåda mot havets raseri nere i ’the screaming sixties’”.79  

Att de väntar hårt väder inför seglatsen ner till Buenos Aires är samtidigt 
bra, skriver Johan, eftersom det innebär en välbehövlig förberedelse inför de 

                                                      
79 Escape to Danger 2006-09-04. 
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stormar som kommer längre fram. ”Jag tippar att månaderna som nu ligger 
framför oss, med allt vad det innebär, kommer att förändra oss bägge varken 
vi vill det eller ej.” De sista meningarna är de första av flera liknande rader 
under de kommande månaderna, där framtiden etableras som någonting 
skrämmande, spännande och utmanande.  

I slutet av oktober publiceras så ett brev med rubriken ”Nya planer inför 
framtiden…” där de tillkännager sin ändrade rutt: 

/Framtiden kommer att te sig ganska annorlunda mot vad vi från en början 
tänkte oss, när vi i korta drag planerade seglingen hemma i Sverige. (…) Istäl-
let för en jordenrunt-segling har vi nu beslutat oss för att satsa allt på ett bräde 
och ge oss i kast med en expedition till Antarktis. 
 
Orsakerna är många, men den främsta är nog de många influenserna vi fått från 
diverse böcker om äventyr på den sydligaste kontinenten samt insikten att vi 
nu faktiskt har möjligheten att själva ta oss till denna spännande kontinent. 
Måhända att vi offrar en stor del av resan för att ge oss i kast med detta uppdrag, 
men då vi helt enkelt inte skulle ha råd att både segla till Antarktis och därefter 
fortsätta runt jorden så är vi tvungna att välja, och lotten har fallit på Antarktis./ 

Escape to Danger 25 oktober 2006 
 
Under månaderna som föregår Antarktisresan byggs spänningen upp, genom 
att den väntande seglatsen söderut etableras som i bästa fall en mycket svår 
prövning, och i värsta fall som livsfarlig. Det rör sig här om vad Elinor Ochs 
och Lisa Capps kallar berättelser om det ännu icke inträffade, genom en kom-
bination av förutsägelser, gissningar, spekulationer, förhoppningar och pro-
gnoser (2001:163, jfr Georgakopoulou 2004, 2006, jfr Sools 2012). Därför är 
spänningen relativt hög i breven även under de många månader då besätt-
ningen ligger i hamnar och på varv. Faran finns kanske inte där för tillfället, 
men den kommer – lita på det! Förväntan är ett ord med positiva konnotationer 
men här är det fråga om en dubbeltydig framställning av de väntande etap-
perna som på en och samma gång lockande och skrämmande. Risktagande 
och äventyr romantiseras och idealiseras, samtidigt som besättningen förestäl-
ler sig dystopiska scenarion där båten går under och är måna om att förbereda 
sig inför situationer som kan tänkas uppstå.  

Ruttändringen innebär att de den kommande tiden måste rusta båten för de 
antarktiska vattnens specifika förhållanden, meddelar Johan, ”då ett haveri 
nere vid Antarktis lätt kan få katastrofala följder. Allt ombord måste verkligen 
vara tipp-topp och absolut ingenting får lämnas åt slumpen.” De kommer att 
få dagliga e-postmeddelanden med israpporter och is- och vindprognoser, och 
byter ut den värmare som aldrig fungerat tillfredsställande, men som kommer 
att vara helt nödvändig för att hålla temperaturen dräglig ombord.  

Så har det blivit dags att kasta loss från Mar del Plata, som Johan tidigare 
kallat för ”den sista utposten, innan vildheten och ovissheten tar vid”, för att 
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inleda seglatsen ner till Kap Horn och vidare till Antarktis. Nervositeten stiger 
i breven. Vad är det egentligen som de har gett sig in på?  

/Jag måste erkänna att det börjar kännas lite nervöst emellanåt idag. Vad fan 
har vi gett oss in på egentligen!! Hahaha!! Mmmm...Vi får väl se tids nog... 
Ikväll är den sista kvällen vi ligger tryggt förtöjda på kanske 3 månader. Inga 
duschar, ingen landström, ingen civilisation!! Bara två polare i ett litet nötskal 
mot ett stormberyktat hav. Så jäkla spännande det ska bli! (…) Håll tummarna 
för oss nu, vi lär behöva allt i den vägen den närmaste tiden. 

Escape to Danger 1 december 2006 

/Under en kakafoni av visslingar och båttuttor passerade vi så ut ur marinan, 
och satte kurs söderut. Det var en skön känsla att vara på väg! - Nu gäller det! 
Nu jävlar börjar äventyret, på riktigt! ,ropade jag till Krille när vi passerade 
den sista pirarmen. 
 
I skrivande stund befinner vi oss 240 Nm söder om Mar del Plata, med nästin-
till direktkurs mot Isla Estados, vilken vi har ganska exakt 800 Nm kvar till. 
Vid lunchtid igår (den 5:e) passerade vi den 40:e breddgraden, och äntrade 
därav "the roaring forties". Redan nu känns det märkbart kallare, och ofta rik-
tigt råfuktigt. Under nätterna kryper temperaturen ner mot 7-8 grader och vi 
har redan börjat använda våra vinteroveraller.  
 
Än så länge har det inte "the forties" börjat ryta, men imorgon torsdag så väntas 
det upp en kallfront med upp till 20 m/s från sydväst. Någon anledning till oro 
bör det inte vara då det (om prognosen stämmer) skall dra över på knappt 12 
timmar. Hur strategin blir vet vi inte riktigt än. Kanske försöka halvvinda mot 
sydost för bara stormfocken, eller rentutav dreja bi och vänta ut det? Vi får se, 
den tiden den sorgen.... :-) 
 
På stereon just nu... Highway to hell, AC-DC ;-)  

Escape to Danger 6 december 2006 
 
Nästan på dagen ett år efter avfärden från Skåne sägs det eftertraktade även-
tyret börja ”på riktigt”. Men än är det omkring en månads resa kvar till Antark-
tis. Besättningen seglar söderut längs Argentinas kust via en rad platser som 
markeras som världens slut, innan de sätter kurs mot de antarktiska Sydshet-
landsöarna.  

I denna vildmarkens och ovisshetens värld är riskerna, stormarna och höga 
vågor norm. När besättningen inte råkar ut för någonting framställs det som 
tur eller undantag. Etappen till ön Isla de los Estados beskrivs exempelvis som 
en av de bästa under hela resan, med blå himmel och goda vindar. Detta trots 
att de nu befinner sig i the roaring forties. ”Antagligen har vi haft en vansinnig 
tur, för enligt pilotböckerna är sträckan en av de farligaste i världen.”80 Bre-
vens modus förblir konstant dramatiskt och riskbetonande. Mönstret upprepas 

                                                      
80 Escape to Danger 2006-12-14 
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om och om igen i den handfull brev som publiceras mellan avfärden från Mar 
del Plata och ankomsten till Antarktis. Risker och hot målas upp eller garant-
eras, för att därefter inte slå in. Den föreställda framtiden som inte sedan mot-
svarar den faktiska erfarenheten bekräftas istället genom handböckers be-
skrivningar, genom ett föreställt förflutet och med hjälp av suggestiva 
historiefantasier om tidigare sekels skepp som obarmhärtigt krossats mot 
svarta bergsväggar.  

Här finns således stora likheter med den tidigare skildringen av Biscaya, 
med de avgörande skillnaderna att seglingen i dessa delar av världen varar i 
omkring tre månader – och att varje brev därtill innehåller skildringar av fak-
tiska motgångar. Att profetiorna inte alltid slår in innebär inte att besättningen 
har det lätt och behagligt i kylan och det ombytliga vädret. Tvärtom innehåller 
de flesta brev skildringar av dramatiska situationer eller fysiskt påfrestande 
etapper, vilket ges exempel på längre fram. 

Besättningen tillbringar ofrivilligt två veckor i den argentinska staden Us-
huaia. Deras videokamera måste repareras och utan den vill de inte segla till 
Antarktis. Därtill hindrar lågtryck och stormar dem från fortsatt segling. Sam-
tidigt går det inte att undvika hårt väder i dessa trakter, menar Johan: 

/Den dystra sanningen är nog den att hur vi än planerar och kollar vädret så 
kommer vi nog med nästintill 100 % säkerhet få en storm, kanske två under 
seglingen ner till Antarktis. Hur mycket datakraft metrologerna än har till sitt 
förfogande nuförtiden så verkar området här nere vara speciellt svårt att be-
räkna bra. Att titta längre fram än två, tre dagar finns det knappast någon me-
ning med då situationen ändrar sig hela tiden. Lite tur måste nog till helt enkelt. 
 
(…) Det kommer att bli tufft, antagligen tuffare än vad vi tror. Det är inte bara 
det att det blåser kuling till storm nästintill jämt, det är kallt också vilket gene-
rar ett ännu högre vindtryck genom den tätare luftmassan. Visserligen har vi 
erfarenhet av segling i kallt klimat genom vår vintersegling ner till Kanarieö-
arna, men då var hamnarna alltid nära och exponeringstiden till havs så mycket 
kortare. (…) 
 
Matförråden är fulla, dieseltankarna är fyllda, Wild Rose är klar och vi är pep-
pade till tusen! -Ge oss nu bara en liten lucka så jäklar i det!!! :-)  

Escape to Danger 4 januari 2007 
 

Besättningen seglar vidare till Puerto Williams, som hyser världens sydligaste 
yachtclub och världens sydligaste bar, och till Puerto Torro, den sydligaste 
boplatsen i världen. Där förbereder de sig för Kap Horn. ”Imorgon är det allvar 
på riktigt! Nu är det dags! Kap Horn ligger nu endast 50 sjömil bort. (…) 
Väderprognosen ser hyffsad ut. Visst kommer det att blåsa som fan, men något 
annat var ju inte väntat och det lär inte bli bättre.”81 Besättningen får dock 
stiltje under seglatsen till Kap Horn, men när de närmar sig udden ökar vinden 

                                                      
81 Escape to Danger 2007-01-06. 
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samtidigt som den chilenska flottan kontinuerligt försöker få kontakt med dem 
för att säkerställa deras position och att allt är väl ombord. 

/Enorma dyningar rullade in från sydväst och en känsla om vad som komma 
skulle började gnaga i bakhuvudet på oss bägge. Vad fan har vi egentligen gett 
oss in på!?, frågade vi varandra med jämna mellanrum. Svarta olycksbådande 
klippor som säkert bringat död och olycka många gånger passerades. Vädret 
hade nu slagit om till regn och himmlen hängde stålgrå ovanför oss. På avstånd 
kunde vi höra mullret från vågornas hammrande mot Kap Horn öns branta 
klippväggar. Det var en märklig känsla att vi nu verkligen var här! Kap Horn! 
,den mytomspunna klippan vid världens absoluta ände!  
 
Nu var vi här! Bilden man gjort upp i huvudet om hur det skulle se ut stämde 
verkligen väl. En 300 meter hög, svart bergvägg som stupade rakt ner i havet 
flankerad av sylvassa undervattensrev och klippor. 
 
Klockan 19.45 befann vi oss rakt syd om själva kapet på ca 700 meters avstånd 
och efter det obligatoriska fotograferandet och filmandet var gjort så skotade 
vi hem seglen och satte kursen rakt mot syd. Antarktis nästa! Kändes skönt att 
lämna Kap Horn och alla farligheter som land innbär på dessa latituder bakom 
sig och få lite sjörum./ 

Escape to Danger 13 januari 2007 
 
Den vanligen så ordrika skildringen blir här oväntat kortfattad. I månader har 
spänningen inför Kap Horn byggts upp i breven, men nu skildras rundningen 
med några rader innan besättningen lättat seglar vidare mot Antarktis, som nu 
ersatt udden som det egentliga målet.  

Med två till fyra dagars mellanrum publiceras nya brev, med några undan-
tag då det dröjer en till två veckor. I dessa fall uppdateras loggboken under 
tiden. De täta breven medför ständigt nya berättarpositioner, cliffhangers och 
risker. I breven från vägen till Antarktis förekommer ofta hotande scenarion 
och beskrivningar av det potentiellt kommande, liksom återkommande kon-
stateranden om att ”även om det i slutänden gick bra så hade det kunna sluta 
riktigt illa.”82 Breven kan därför liknas vid vad Amy Shuman förstår som för-
handsvisningar av hotfulla scenarion, vilka inte alltid blir verklighet (Shuman 
1986:41, 2005:33f). Den fortsatta seglatsen till Antarktis går överlag väl, trots 
påfrestande förhållanden. ”Monstersjöar” gör att besättningen måste 
handstyra, vilket blir blött, kallt och ansträngande för rorgängaren. Svag vind 
tvingar dem därefter att gå för motor, särskilt som de vill komma undan den 
storm som närmar sig. Motorgången kostar på den diesel som de kommer att 
behöva för att värma upp båten under de kommande kalla månaderna. Kylan 
ökar när de passerar den sextionde breddgraden och det tär på krafterna att 
segla i snöblandat regn. Nu måste de börja hålla utkik för isberg. Av de stor-

                                                      
82 Escape to Danger 2007-02-13. 
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mar som enligt tidigare brev garanterat skulle blåsa upp blir det dock ingen-
ting. Men, skriver Johan, ”seglar man till antarktis så får man heltenkelt vara 
nöjd med allt utom storm. I Ushuaia var det någon som sa att en segling av tre 
över Drake sundet var överlevnadssegling. Och i ljuset av detta uttalande så 
verkade vi verkligen ha tur med vädret!”  

Dramatikern Anton Tjechov formulerade en känd princip som fastslog att 
om ett gevär hänger på väggen vid föreställningens början ska det också av-
fyras innan stycket är till ända. Breven på Escape to Danger är fulla av lik-
nande ”gevär”, som dock blir hängande på väggen. Men Tjechovs princip gäl-
ler inte här, då dessa följetonger inte skrivs i egenskap av sammanhängande 
berättelser där skribenten tar ett helhetsgrepp om framställningen. Oro och 
illavarslande prognoser behöver inte förebåda kommande händelser, eftersom 
dessa brev skrivs i stunder då just oro eller beräkningar är en högst relevant 
del av erfarenheten. Uttryck som ”Något kändes fel” betyder i det här fallet 
just det – att skribenten erfarit oro och olustkänslor – och är inte en i efterhand 
konstruerad förvarning som avser att introducera någonting som senare kom-
mer att hända. Därtill bidrar ”gevären” till att upprätthålla spänningen och 
driva berättelsen framåt.  

Prognoserna besannas 

Av resonemanget ovan kan det verka som att besättningen endast skriver om 
kommande faror som sedan inte blir verklighet. Men komplikationer finns det 
gott om i berättelsen från Wild Rose, i större utsträckning än i de andra hu-
vudinformanternas skildringar, vilket bidrar till att Escape to Danger framträ-
der som en utpräglad äventyrsberättelse. Redan på vägen ner mot Kap Horn 
slås båten exempelvis omkull av en våg. Kristian kastas handlöst omkull och 
landar mot salongens tak och blir sedan sängliggande med svåra smärtor i höf-
ten som de först befarar har brutits. I brevet ”Med katastrofen i faggorna” seg-
lar besättningen från de antarktiska öarna till Sydgeorgien. Snart börjar det bli 
gott om både små och stora isberg i vattnet – de största flera kilometer långa 
enligt brevet.83 Så försämras väderläget:  

/Under kvällen mot den 24:e satte helvetet igång! Tjock mjölkaktig dimma rul-
lade in stötvis och det verkade bara bli sämre. Vi visste att det fanns mängder 
med isberg i området vilket gjorde situationen väldigt olustig. Hade det inte 
varit för kulingen som väntades in dagen efter så hade vi nog väntat med fort-
satt färd tills dimman lättat. Det var verkligen ett svårt beslut! Vad ska vi göra? 
Ska vi segla på för fullt och hoppas vi hinner se isen i tid eller ska vi vänta ut 

                                                      
83 En kollision med isen skulle kunna få förödande konsekvenser för Wild Roses plastskrov. 
Riktigt hur riskabel seglatsen var blev uppenbart först när besättningen återvände till Brasilien 
och vid angöringen krockade med en brygga. Kollisionen var tillräcklig för att orsaka ett mindre 
hål i skrovet, vilket gav en fingervisning om vad som hade skett om de krockat med ett isberg.  
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det, och istället riskera en kuling bland isen? Efter lite resonerande fram och 
tillbaka så beslutade vi att det fick vara värt risken att segla på.  
 
Det blev en hemsk natt! Nog en av de mest nerviga jag någonsin varit med om. 
Även om det var dimma så blåste det ganska bra, och vi gjorde god fart på 
kring 5-6 knop. Det blev svinkallt när solen försvann och dimman gjorde luften 
rå, vilket fick kläderna att bli dyngsura trots att det inte regnade./ 

Escape to Danger 1 februari 2007 
 

I en bemärkelse kan skildringen av seglingen i dimman förstås som en kon-
ventionell retrospektiv berättelse om avslutade och förflutna händelser. Redo-
görelsen skulle därmed skilja sig från berättelser om vad som kommer ske, 
eller som skulle kunna skett, som diskuterades ovan. Trots det kan skildringen 
förstås som en samtidig berättelse, eftersom den skrivs då besättningen fortfa-
rande befinner sig i vatten där liknande faror kan uppstå igen. Även denna 
berättelse kan därmed förstås som gällande för berättarnas aktuella situation 
och som avslutade delar av ett förlopp med möjliga framtida episoder. 

Citatet nedan skrivs i sin tur när Wild Rose är på väg bort från vad som i 
kapitel fyra etablerades som rädslans landskap. Risken för stormar minskar ju 
längre norrut de kommer. Brevet kan därför förstås som ett retrospektivt be-
rättande, då det avslutade förloppet tycks alltmer avlägset för varje dag som 
går. Brevet ”Ur askan i elden” skrivs under den månadslånga seglatsen från 
Sydgeorgien till Brasilien. Här kommer så stormen de utlovade flera månader 
tidigare, och stormdraggen som införskaffades och beskrevs under hösten i 
Argentina kommer till användning. Första natten blir dramatisk, med isberg i 
vattnet och flera allvarliga tillbud ombord. Dagen därpå verkar det inte längre 
finnas isberg i vattnet men de fortsätter med konstanta vakter i sittbrunnen. 
Sjön går hög och Johan uppskattar vågorna till runt tio meter. De slår in över 
båten och ”det var under en av dessa vågattacker som en mindre katastrof blev 
ett faktum”. En ”exceptionellt stor våg tornade upp sig” och träffar båten, som 
kastas ner i en vågdal. Vatten forsar ner i båten. Besättningen tar sig upp i 
sittbrunnen för att ösa och få båten på rätt kurs. Då upptäcker de att storseglet 
trasats sönder:  

/När seglet väl var nere och vi fått undan det mesta av vattnet bredde en känsla 
av hopplöshet ut sig ombord. Väderutsikterna var absolut inte goda, och det 
var lovat storm under natten mot den 12:e. Nu satt vi här i "the furious fifties" 
med skörad stor och över 2300 sjömil kvar till hamn! Modfällda föll vi av några 
grader och lätt Wild Rose fortsätta för bara förseglet... -Nu skulle man haft lite 
snus, sa jag till Krille. Krille bara nickade och sa -Och en rejäl jävla öl! Fan 
Fan Fan!!! 

 
Eftersom stormen närmar sig måste besättningen kämpa på, trots modfälld-
heten. Alla lösa föremål stuvas undan och luckorna stängs och täcks över. Be-
sättningen bestämmer sig för att avvakta och vid behov sjösätta stormdraggen 
om situationen blir ohållbar.  
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Stegvis ökade vinden och när klockan var lite över 22 hade vi över 18 m/s, i 
byarna ännu mer. Efter att blivit halvt nerslagna så hade vi beslutat att det var 
dax för taktikändring. Vågorna började bli alltför höga och många av dem bröt. 
-Vi skiter i det här nu Krille! Vi kastar i draggen och härdar ut nere i salongen! 
, skrek jag till Krille över den rytande vinden. Sagt o gjort så sjösattes draggen 
och efter att gått över alla surrningar ännu en gång så drog vi oss tillbaka under 
däck stängde in oss från larmet utanför. Ikrupna våra sovsäckar låg vi på sa-
longssofforna och väntade. Skulle hon härda ut? Frågorna surrade i huvudet, 
och vi gick igenom lite olika scenario som kanske skulla uppkomma.  
 
Några timmar senare var det i full gång! Stormen var över oss, och efter en 
check på väderrapporten så skulle centrum av den dra rakt över oss runt 
klockan 3 på natten med byar på 30 m/s. Wild Rose vakade förvånandsvärt bra 
och red för det mesta över vågbergen med draget från draggen som mothåll. 
När klockan började närma sig tre och stormens utlovade epicentrum skulle 
dra över oss, så började vågorna bryta mer än tidigare. Likt godståg rullade 
brottsjöar emellanåt in över aktern och begravde hela Wild Rose med vatten. 
Varje gång det hände så forsade det in vatten i motorutrymmet genom de otäta 
tofterna i sittbrunnen. Vi förbannade oss själva för att vi inte tänkt på det tidi-
gare och fått tätat dem ordentligt. Nu var det dock försent, och att vistas ute i 
sittbrunnen i ett försök att fixa det, hade bara varit att be om att förolyckas. 
Istället fick länspumpen gå varm hela natten, och vi körde pass då man var 
beredd att pumpa läns. Rörde oss inte nämnvärt i ryggen då vi bägge tyckte det 
var ett litet pris att betala.  
 

Nästa förmiddag har vinden minskat till kuling. I den ännu grova sjön blir 
bärgandet av draggen en kamp då den ständigt rycks ur händerna på seglarna. 
”En ofrivillig amputation” är enligt brevet följden om besättningen skulle råka 
fastna med armen i linan. Under slitet med att vinscha upp draggen frikopplar 
besättningen rorkulten: 

Det skulle vi inte gjort!! Minuten efter drog en riktig herkulesvåg rakt över oss 
bägge och slängde över rodret i maxutslag! Rorskulten bröts av som en tand-
petare när den träffade akterräcket! 
-Toppen! Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaansjävlahelvetesskit!!! Svordomarna hag-
lade och vårt raseri visste inga gränser. Det här var bara droppen. Vad fan tar 
vi oss till nu? I ett försök till galghumor eller vad det nu var så började vi bägge 
asgarva efter en stund. -Det här händer ju bara inte!, sa jag till Krille som med 
galen blick skrattade och höll med.  
 

Besättningen skrattar och svär enligt brevet åt sin hopplösa situation, innan de 
bestämmer sig för att åtgärda alla skador ombord om de så ska arbeta dygnet 
runt: 

Medans Krille satte igång med att tillverka en ny rorskult med virke från en av 
dingens åror så satte jag (Johan) igång med storseglet. Någonstans hade vi hit-
tat en glöd som drev bort alla hopplösa tankar och drev på oss i arbetet. 
Hela dagen och hela natten jobbade vi vidare. Krille blev klar med rorskulten 
först, varpå han hjälpte till med seglet. Det tog oss över 20 timmars konstant 
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sömnad att få revan lagad, och idag den 13:e kunde vi med värkande nävar 
äntligen hissa full segelgarderob igen!  
 
Till havs!! Till Havs!!  
 
Johan och Krillen 

 Escape to Danger 13 februari 2007 
 
Den långa skildringen är full av hyperboler, förstärkande uttryck och utrops-
tecken som alla bidrar till att trissa upp stämningen och gestalta erfarenheten 
som riskabel och skrämmande. Även den återgivna dialogen är uppskruvad 
till ton och innehåll. Resultatet blir en tät och intensiv text, full av kraftuttryck 
och dramatik. Men faran som skildras börjar successivt att placeras i det för-
flutna. Nu blir det varmare och säkrare. Hoten avtar (för stunden) och den 
utförliga skildringen av mardrömsnatten kan förstås som retrospektiv. 

Escape to Danger kännetecknas av en paradoxal och ibland provocerande 
inställning till fara och svåra utmaningar. På förhand framställs farofyllda si-
tuationer alltså som någonting eftersträvansvärt, men skildras sedan som plåg-
samma när de väl uppstår. Får seglare som väljer att segla i de antarktiska 
vattnen inte räkna med isberg och stormar? Det är ju just scenarion som de 
ovan som berättaren förberett läsarna på i månader? Johan resonerar under 
intervjun kring den dubbeltydiga inställningen. Å ena sidan har han aktivt sökt 
utmaningar och tuffa seglingsförhållanden för att distansera sig från vardags-
livet på landbacken. Å andra sidan vill han ju överleva farorna, och har känt 
tacksamhet när ”monsterstormen” inte kom. Det var svårt att på förhand före-
ställa sig hur utsatta de faktiskt skulle vara. Men, lägger han till, får man det 
där dåliga vädret som man helst slipper är man ändå i efterhand glad över att 
få ha upplevt det. ”Om man överlever” skrattar han. Johan menar själv att han 
inte överdrivit, utan att det istället är en fråga om var tonvikten i breven lades. 
Han berättar att de fick kritik av vissa läsare för att breven i så stor utsträck-
ning fokuserade på det negativa. Men, menar han, även om en perfekt dag 
kompenserar för en veckas motgångar är det ofta riktigt jobbigt att vara ute på 
sådana här seglatser. Och när man sedan skriver om resan på en hemsida som 
han gjorde har man det fortfarande ”i väldigt färskt minne. Skriver man nån-
ting ett par månader senare så glömmer man ofta hur jobbigt det var just då.”  

Som Johan skriver i citatet nedan, då endast några dagars segling återstår 
tills de ankommer Brasilien, fick de verkligen uppleva de mardrömsscenarier 
som de föreställt sig, men kanske inte så som de tänkt sig.  

/Vi klarade det! Alla de frågor vi hade innan vi stod inför Kap Horn, Drake 
sundet, Antarktis, SydGeorgien och inte minst södra oceanen har nu fått sina 
svar. För visst hade vi våra onda aningar om hurvida Wild Rose, och såklart vi 
själva, skulle klara av elementens harm bland is och annan sattyg. Mardröms-
scenarierna man förfasat sig över tidigare fick vi mycket väl uppleva, men som 
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så ofta så upplevdes de inte som i tanken i stundens hetta. Det är först i efter-
hand, när man begrundar händelsen, som det ibland går upp för en hur illa det 
skulle kunnat gått. Vilken tur måste vi för exempel inte haft under de många 
nätterna bland isberg och drivis mellan Elefantön och SydGeorgien? Med facit 
i hand är det ibland lätt att fördöma sitt egna handlande i vissa situationer, men 
jag tror ändå inte vi skulle gjort mycket annorlunda om möjlighet beretts./ 

 Escape to Danger 3 mars 200784 
 
Brevet skrivs ”med facit i hand”, från en position där besättningen till sist kan 
utvärdera och summera sina erfarenheter som någonting avklarat och förflutet. 
Samtidigt återstår ännu flera månader av resan, inklusive en lång och besvärlig 
seglats från Sydamerika till Azorerna. Vad Johan dessutom inte vet när ra-
derna ovan skrivs är att de snart kommer att bli misshandlade och rånade i en 
gränd, efter att ha firat återkomsten till Brasilien. Johan blir nerslagen med ett 
”batongliknande föremål” och Kristian får ”agera slagpåse”. Dagen därpå har 
de enligt brevet ordentliga blåtiror och bulor. Misshandeln är så allvarlig att 
en tandläkare bland läsarna i gästboken ger råd om hur Kristian bör hantera 
sin käkskada. Trots det framställs rånet kortfattat och med galghumor, medan 
samma brev detaljerat redogör för ett misslyckat frisörbesök, där Johan till sist 
tar saxen i egna händer.85 Farorna finns därmed trots allt fortfarande i framti-
den, även om de i dessa fall inte flaggas för.  

Vad besättningen inte heller vet är att trots att det är tre månader kvar till 
hemkomsten i början av juni kommer bara fyra ytterligare brev att publiceras 
på hemsidan. Raderna ovan är tillbakablickande och triumferande, men också 
utvärderande med det förnuft som kommer i efterhand. Tillsammans får det 
tiden innan Kap Horn tillsammans med de antarktiska vattnen att framstå som 
resans höjdpunkt och berättelsens klimax. Nu börjar hemfärden. 

Fördaterade minnen  

I det följande diskuteras Sailing Olivias skildring av Karibien, där förväntan 
och framtid nästan helt försvinner. Istället handlar inläggen om dagar och hän-
delser allt längre tillbaka i tiden – även om det inte alltid märks – då de datum 
som uppges på bloggen inte nödvändigtvis motsvarar de datum som inläggen 
publicerats.  

Dateringen av blogginlägg är liksom i den traditionella dagboken en real-
istisk markör som intygar tiden för uttalandet (Lejeune 2009:79) och fungerar 
i reseberättelsen som en av de främsta indikatorerna på resans progression 

                                                      
84 Vid publiceringen fungerar inte satellituppkopplingen och brevet läggs därför i praktiken upp 
fem dagar senare. 
85 Escape to Danger 2007-03-17. 
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över tid. Men bloggmediet rymmer tekniska möjligheter att manuellt ändra ett 
inläggs datum, som därför inte nödvändigtvis uppger den dag då inlägget pub-
licerats.86 Därigenom erbjuder mediet möjligheter att upprätthålla det samti-
diga berättandets logiker, även då besättningar exempelvis hamnar efter i sitt 
skrivande. 

För s/y Olivias besättning blev fördatering – att uppge ett tidigare datum än 
den dag då inlägget lades ut på bloggen – en återkommande strategi under 
resan, vid tillfällen då de av någon anledning inte kunde, hann, eller ville 
skriva. Som nämnt tidigare fördaterades en tredjedel av inläggen på bloggen. 
Orsakerna till fördateringen var vanligen praktiska och ekonomiska. När be-
sättningen befann sig nära land väntade de med att uppdatera bloggen till dess 
att de hade tillgång till billig eller gratis uppkoppling. Då de väl kom åt att 
uppdatera ändrades inläggs datum så att dessa uppgav när händelserna i texten 
utspelade sig.  

Fördateringen märks knappt på bloggen och nämns inte i texterna under 
resans gång. Först efter att ha följt Sailing Olivia i flera månader insåg jag att 
inläggens datum inte överensstämde med deras publicering. Dessförinnan 
hade jag bortförklarat förekomsten av till synes flera veckor gamla inlägg som 
jag inte kände igen med att jag inte besökt bloggen så ofta som avsett. Till sist 
kunde jag med säkerhet konstatera att det senaste inlägget inte fanns där några 
dagar tidigare, trots att datumraden sade någonting annat. Fördateringen be-
kräftades framförallt i den sedermera nedlagda bloggläsningstjänsten Google 
Reader, dit inlägg från bloggar som användaren prenumererar på skickades. 
Här fanns uppgifter både om blogginläggets datum och det datum då Reader 
mottagit inlägget. I de fall då inläggen fördaterats skilde sig dessa datum åt. 
Datumuppgifterna i Google Reader ligger till grund för analysen av fördate-
ringens mönster. 

Särskilt under tiden i Karibien blev fördateringen en nödvändig strategi för 
att bibehålla följetongens spatiotemporala struktur, när de händelser som be-
sättningen ville skildra kom att ligga allt längre bak i tiden. Tack vare förda-
teringen kunde inlägg i efterhand fogas in på ”rätt” plats i följetongen, så att 
även perioder då besättningen inte kunnat uppdatera finns med i reseskild-
ringen. Under de första månaderna i Karibien skildrar inläggen oftast en eller 
ett par dagars tillvaro. Inläggen är detaljerade och skildrar hur besättningen 
sysselsatt sig, vad de sett och upplevt. I exemplet nedan, publicerat drygt en 
vecka efter den skildrade dagen, ankommer Petter och Louise till Grenada. 
Läsarna får här följa dem från förmiddag till solnedgång: 

                                                      
86 Datumet står vanligen utskrivet i direkt anslutning till blogginläggets rubrik och är ett av 
bloggars obligatoriska inslag. Om skribenten inte gör några särskilda inställningar i sitt blogg-
verktyg uppges det datum då inlägget publicerat.  
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Snorkling och stadsvandring 

Klockan var strax efter 10 när jag drog upp kätting och ankare på däck igen, 
det var dags att fortsätta söderut. Vi hade siktet inställtpå Grenada, men vi hade 
inte bestämt var än. Det skulle bli en längre segling än vad vi vant oss vid på 
senare tid, men vädret såg rätt bra ut ändå. På vägen skulle vi passera ”Kick’em 
Jenny”, en undervattensvulkan, som enligt en informationssida på nätet var 
lugn för tillfället. Risken är annars att den kan släppa ur sig gaser, som gör att 
vattnets densitet ändras, och det finns risk att man sjunker. Hon höll sig lugn 
och vi kunde passera henne utan några problem. (…) 
 
Vi hade läst i vår guidebok att det skulle finnas ett undervattensgalleri i nästa 
vik, Moliniere Bay. Efter att ha frågat en dykbåt om var det låg, fick vi även 
veta att vi egentligen inte fick ligga på vår röda boj, som var reserverade för 
kommersiell användning, utan borde ha lagt oss på en vit boj i nästa vik. Inte 
så lätt för oss att veta… Väl inne i nästa vik kunde vi se flera konstverk i något 
betongaktigt material som hade släppts ner på botten, och nu växte det koraller 
överallt på dem. Det såg rätt makabert ut med ansikten som tittade ut från ste-
nar och var täckta i koraller, men det var samtidigt rätt häftigt. 
 
Skrynkliga av allt snorklande släppte vi vår boj och satte segel för den korta 
seglatsen till St.George, Grenadas huvudstad. St.George har en fantastisk na-
turlig hamn, som går in som två vikar i den kuperade ön. I den ena ligger stans 
fiskebåtar och i den andra har en stor marina byggts. Förr kunde man ankra 
inne i viken som kallas Lagunen, men nu kändes det lite väl trångt mellan alla 
bojar och bryggor, så vi la oss på svaj i bukten utanför och tog jollen in till 
land. Vi hade ett par timmar på oss innan det blev mörkt, så vi tänkte passa på 
att ta en promenad i stan och försöka kolla upp hur man kunde ta sig till de 
olika ställena som vi ville besöka på ön. 
 
Solen närmade sig horisonten medan vi tog oss upp till Fort George, som låg 
högst upp på en kulle som vätte mot havet. Det var här som premiärministern 
Maurice Bishop, som tagit makten genom en kupp 1979, och flera av hans 
följeslagare blev avrättade innan USA invaderade Grenada 1983. Fortet an-
vänds numera som polishögkvarter och vi var inte säkra på om vi fick vara där 
inne, så när solen gick ner skyndade vi oss ner samtidigt som en kille kom ut 
från ett gym. Vi var lite oroliga över att han skulle bli arg över att vi var där, 
men ha hälsade glatt när han passerade oss. 
 
Några gator längre ner träffade vi på samme kille igen, och den här gången 
stannade vi och pratade en stund. Han hette Chad och jobbade som brandman 
i stan, så vi följde med till stationen och fick se på deras Scania-brandbil och 
fick berättat för oss om hur det är att vara brandman på Grenada. Han jobbade 
48 timmar åt gången och var sedan ledig 48 timmar. Det kunde vara väldigt 
jobbigt under torrperioden då det blev väldigt lite sömn och knappt något le-
digt. Innan vi skildes åt bytte vi telefonnummer och skulle höras igen på tisda-
gen för att se om vi kunde ses igen. Nöjda med att ha fått bra kontakt med en 
trevlig lokal kille gav vi oss tillbaka till båten. 

Sailing Olivia 14 februari 2011, publicerat 23 februari 2011 
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Det är ett krävande projekt, att på detta sätt beskriva mer eller mindre varje 
dag av tillvaron i Karibien. Det förutsätter att besättningen skriver många in-
lägg för att täcka in en vecka eller månad av resan. Att upprätthålla det detalj-
erade berättandet försvårades av att det i Karibien fanns annat som lockade 
mer än att uppdatera bloggen, såsom de nu bekanta stränderna och turkosa 
vikarna. ”Det var ju inte alltid det var roligt att skriva” säger Petter med ett 
skratt. ”Utan man fick tvinga sig till det. Vi hamnade ju på efterkälken lite då 
och då.” Han fortsätter med att beskriva vad han kallar för en ond cirkel. ”Vi 
hade så mycket annat som vi gjorde så vi hamnade efter, kanske en vecka. 
Och då när man skulle skriva om det man gjorde förra veckan, då var det inte 
så roligt att skriva. Och då blev det att man inte skrev i samma takt, och då 
plötsligt var vi två veckor [efter], och så blev det tre veckor…”  

Inlägget ovan är ett av dem som skrevs ”på efterkälken”. Strax därefter 
upphörde aktiviteten på bloggen helt under tre veckor. För att kompensera för 
tre veckors uppehåll arbetade besättningen sedan aktivt för att skriva i kapp. 
Omkring var tionde dag lade de upp nya inlägg, daterade en månad tidigare. 
Inläggen fördaterades så att de skulle hamna på "rätt" dag, vilket innebär att 
deras datum anger ungefär när de skildrade händelserna utspelade sig. Ibland 
publicerades flera inlägg vid ett och samma tillfälle. Besättningen ställde då 
in att inläggen skulle publiceras med några dagars mellanrum så att de läsare 
som prenumererade på bloggen och fick ett automatiserat e-postmeddelande 
varje gång någonting nytt publicerades inte skulle bli ”överrösta med massa 
inlägg på en och samma dag” förklarar Petter och Louise i ett mejl. Tack vare 
arbetet med att skriva i kapp och fylla de tre obloggade veckorna är denna 
period en av de mest väldokumenterade under resan, med många och långa 
inlägg om hela dagars tillvaro. Det fick dock som följd att besättningen stän-
digt låg en månad efter i sitt skrivande, något som de upplevde som pressande. 
Till sist valde de att ”börja skriva om nuet” och därför saknas inlägg för peri-
oden mellan mars och april. I efterhand menar besättningen att de direkt skulle 
ha struntat i att försöka skriva bort glappet, och att det då bara hade varit en 
vecka som gått förlorad istället för som nu en månad. 

I diagrammet nedan illustreras relationen mellan berättandets och berättel-
sens tider på Sailing Olivia – det vill säga de tidpunkter då besättningen upp-
daterade bloggen och de datum då det skildrade uppges utspela sig. Under 
veckorna på Atlanten kommer inläggen tätt. Strax efter ankomsten till Kari-
bien (1) hamnar besättningen efter i sitt skrivande och börjar fördatera inlägg 
(2). Under tre veckor publiceras ingenting på bloggen (3). Därefter försöker 
besättningen skriva i kapp. När de har tillgång till uppkoppling publicerar de 
två till tre inlägg per dag, om händelser en månad tidigare (4). Till sist bestäm-
mer de sig för att börja skriva om nuet (5). Därför saknas inlägg från stora 
delar av mars och april. I slutet av april publiceras tre inlägg som ligger längre 
tillbaka i tiden än redan publicerade inlägg och som därför hamnar mellan 
redan befintliga inlägg (6). När besättningen så ger sig ut på Atlanten igen blir 
berättandet åter synkroniserat (7). 
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De fördaterade inläggen motsvarar konventionella berättelsedefinitioner i 
högre utsträckning än vad resebloggen annars gör. Samtida läsare mottar un-
der månaderna i Karibien berättelser om ”där och då” istället för ”här och nu”. 
Extraordinära och minnesvärda platser och upplevelser ska gestaltas och för-
medlas. s/y Olivias besättning skapar under denna period en reseberättelse där 
det centrala är berättelsens, inte berättandets, tid. Det relevanta är följaktligen 
inte när ett blogginlägg skrivs utan när det skildrade utspelade sig (Lejeune 
2009:79ff). Därigenom skiljer sig de fördaterade Karibieninläggen från At-
lantöverfartens uppdateringar, som huvudsakligen skulle meddela läsarna var 
seglarna befann sig i skrivande stund och hur de mådde.  

Genom att fylla i berättelsens luckor och fördatera inläggen arbetar besätt-
ningen aktivt för att möjliggöra det framtida minnet av vad som kommer att 
vara det förflutna. Sailing Olivia var inte endast riktad till den hemmavarande 
publiken eller andra seglare, utan i likhet med en dagbok också tänkt att i 
framtiden hjälpa besättningen att minnas vad de varit med om. Bland de för-
daterade inläggen finns sådana som inte var ämnade för publiken, förklarar 
Petter och Louise, som samtida läsare kanske inte ens noterade. Dessa utspe-
lade sig så långt tillbaka i tiden att de hamnade mellan redan befintliga inlägg 
när de fördaterades. I diagrammet tycks dessa inlägg därför sicksacka sig fram 
i tiden, då berättandets ordningsföljd inte längre följer handlingens (Genette 
1980:35). Ett av dessa inlägg har rubriken ”Kokande sjön” och skildrar en 
utflykt till en dal där svavelgaser tränger upp ur marken och värmer upp sjö-
arna, så pass att besättningens guide kan koka deras lunchägg i dem. Det är i 
mina ögon ett av de mest anmärkningsvärda besöksmålen i hela reseskild-
ringen och verkar också ha varit en mycket uppskattad utflykt. ”En toppen-
dag!” konstaterar Petter: 

/Vi bytte om och hoppade ner i en pool under ett vattenfall och njöt av det 
varma svavelrika vattnet. När vattnet inte kändes lika varmt längre var det dags 
att klättra upp för vattenfallet och ner i nästa pool. Ju längre upp vi klättrade ju 
varmare blev vattnet. Det var som ett naturligt spa! 
Lagom mosiga gav vi oss av mot målet för vår vandring, The Boiling Lake. 
Efter en knapp halvtimme stod vi så på en klippa och tittade ner på sjön. Den 
är omkring 60 meter i diameter och 20 meter djup. Stora bubblor välde upp på 
ytan och lät oss med tydlighet förstå att det här var ingen sjö som man tog sig 
ett dopp i. Ibland låg ångan tät och man såg knappt ytan, men så kom en vindby 
och ytan blev åter synlig./ 

Sailing Olivia 7 april 2011, publicerat 30 april 2011 
 

Flera besättningar som jag talar med menar att det var svårt att skriva engage-
rat när lång tid gick innan de kunde skildra sina erfarenheter. Det märks inte i 
Sailing Olivias fördaterade inlägg. Inläggen är detaljrika och innehåller upp-
gifter om känslor och sinnestillstånd, och passerar som skapade i nära anslut-
ning till det beskrivna. Till detta bidrar de många fotografierna som visar de 
vackra miljöerna och besättningsmedlemmarna, avbildade i de stunder som 



 169 

texterna senare beskriver. På fotografierna till citatet ovan syns ångan som 
tränger upp ur marken, den täta grönskan och Louises syster – som anslöt i 
Karibien och seglade med besättningen hem – som tillsammans med gruppens 
guide leende badar i ett vattenfall med upphettat vatten. Ett filmklipp visar 
Petter och guiden på en avsats innan kameran vänds mot sjöns bubblande yta, 
den ångfyllda dalgången och sedan upp mot de gröna omgivande bergstop-
parna; allt till de pålagda tonerna av reaggeartisten Million Stylez sång 
”Brighter day”. 

Fördateringen visar på det strategiska ordnandet av berättelsen för att den 
ska innehålla det som berättarna önskar och därtill prestentera detta i ”rätt” 
ordning. Louises och Petters arbete med att se till att inläggens datum mots-
varar de perioder som beskrivs i text och bild visar att deras berättande inbe-
griper ett högst medvetet arrangemang av resans erfarenheter. De organiserar 
händelserna så att dessa får rätt plats i den spatiotemporala framställningen. 
Resans rutt och kronologi förblir därigenom berättelsens bärande struktur, och 
illusionen av en samtidig berättelse upprätthålls även när resans praktiska och 
lockande aspekter kommer i vägen för berättandet. 

Visuella mikroberättelser 

Här redogörs för hur s/y Bellas besättning använde sig av fotografier för att 
framställa kronologiska förlopp. I en bemärkelse har seglarnas fotografier 
större likheter med konventionella berättelsedefinitioner än vad deras texter 
har, då de per definition visar ett redan svunnet ögonblick. Fotografiernas re-
lation till resans tid är dock mångtydiga, då ett ögonblick dokumenteras i 
egenskap av det nu som råder då bilden tas (Barthes 2006:138). Samtidigt, 
påpekar fotografiforskarna, innebär fotograferingen en förväntan på framtiden 
genom att ögonblicket separeras från sin tid och skapar en bild för framtiden 
av vad som kommer att vara det förflutna (Walker & Moulton 1989:157, jfr 
Barthes 2006:138, Haldrup & Larsen 2003:35). Fotografiernas tid och dennas 
roll i berättelserna kan bli än mer komplicerade då de sätts i relation till de 
skrivna texternas innehåll.  

På SY-Bella krävs ett omfattande pusselläggande av läsaren för att relat-
ionen mellan brev och fotografier ska framträda. Bloggen följer under måna-
derna på andra sidan havet ett tydligt mönster. Ett långt brev utan bilder pub-
liceras varje månad. Däremellan publiceras fotografier, ofta 20-50 stycken per 
publiceringstillfälle. Besättningen uppdaterade bloggen genom att skicka text 
via kortvågsradion, men för publicering av bilder krävdes internetuppkoppling 
vilket de sällan hade tillgång till, förklarar Stefan.  
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På skärmdumpen här intill syns hur besättningen grupperat 
sina bilder. De streckade linjerna är tillagda här för att det 
tydligare ska synas vilka bilder som ingår i samma inlägg. 
Tanken är inte att bilderna och deras motiv ska synas tydligt, 
utan att ge avhandlingens läsare en uppfattning om an-
greppssättet. De riktigt omfångsrika bildpubliceringarna kan 
bestå av uppåt tjugo separata inlägg under en och samma da-
tumrubrik, där varje inlägg består av mellan ett och fem fo-
tografier. I vissa fall ska bildsviterna läsas uppifrån och ner, 
i andra nerifrån och upp. Ytterligare andra kombinerar foto-
grafisekvenser som läses med start uppifrån, som sedan mö-
ter andra sekvenser som läses nedifrån. I praktiken behövs 
därför flera olika angreppssätt för att som läsare ta del av SY-
Bellas uppdateringar från resan och för att följa resans pro-
gression och ta del av en kronologisk berättelse. 

Grupperingen av bilderna påminner om fotoalbum där 
vissa bilder har monterats på samma sida för att det finns 
någonting som förenar dem tematiskt (Walker & Moulton 
1989:168). Fotografierna som ingår i ett inlägg tycks tagna 
vid samma tillfälle eller föreställer liknande motiv. Inläggen 
skiljs åt med tunna linjer och bloggens automatiserade rader 
med information om datum och tidpunkt för publicering (se 
skärmdump där linjerna förstärkts). Fotografierna har i regel 
bildtexter, som ibland är kortfattade definitioner av bildernas 
innehåll och ibland längre beskrivningar av vad familjen har 
haft för sig. Dessa separata fotoinlägg blir på så vis till visu-
ella mikroberättelser om utflykter och besökta platser, som 
breven skildrar mer i detalj. 

I motsats till de fördaterade inläggen på Sailing Olivia är 
det i de här fallen berättandets, och inte berättelseinnehållets, 
tid som avgör fotografiernas plats i reseskildringen. Fotogra-
fierna kan därför visa motiv från platser som seglarna sedan 
länge lämnat och fotoinläggens innehåll kan hoppa fram och 
tillbaka i tiden. Bilderna visar utflykter och händelser dagar 
eller veckor tillbaka i tiden. Det skiljer dem från breven som, 
vilket diskuteras vidare nedan, har en strikt kronologisk pro-
gression och vanligen slutar i den skrivande stunden. Foto-
grafiinläggen kan dessutom fungera som en brygga mellan 
brev, då den första hälften av bilderna förställer sådant som 
skildrats i föregående brev, medan den andra hälften visar 
innehållet i kommande. Det innebär att läsaren ibland får se 
bilder på redan bekanta personer och miljöer, och ibland 
tvärtom får läsa om sådant som de redan sett bilder på.  
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”Lighthouse Reef, Belieze. April 08 2009” 

I det följande analyseras merparten av brevet ”Lighthouse 
Reef, Belieze. April 08 2009” från SY-Bella, samt de fotogra-
fier som publiceras före och efter detta brev. Presentationen 
ger en inblick i de långa brevens innehållsrikedom och den 
uppsjö av plats- och personnamn som fyller breven.  

Breven på SY-Bella och inläggen på Nada Land har lik-
nande strukturer. De redogör för var besättningen varit och 
vad de gjort, och avslutas i regel med kortfattad information 
om var de befinner sig i skrivande stund och vad som väntar i 
den närmaste framtiden. Vad som däremot skiljer sig åt i de 
två besättningarnas reseskildringar är vad Gérard Genette kal-
lar för texternas metaforiska hastighet (1980:87f, 94). Hastig-
heten förstås som relationen mellan händelseförloppets varak-
tighet i minuter, dagar eller år, och textens längd i antal rader 
och sidor. En enda dag kan skildras i en hel roman och flera 
år kan sammanfattas i en kort mening (jfr Nylund Skog 
2002:154f). Nadas besättning rör sig fort genom den gångna 
veckan i sammanfattande texter på några rader, medan Bellas 
skildrar månadslånga perioder i mycket långa brev. Densiteten 
i breven förstärks av avsaknaden av tomma rader mellan 
stycken eller indrag i texten (se skärmdump), vilket ytterligare 
bidrar till att sänka textens upplevda hastighet.  

Breven på SY-Bella har en tydlig spatiotemporal struktur. 
De sträcker sig över flera veckor, ibland mer än en månad, och 
börjar på den geografiska plats varifrån familjen sist skrev, för 
att därifrån förflytta sig längs de flesta stopp som besättningen 
gjort. Breven redogör för seglats till ankringsvik eller hamn 
med följande inklarering, beskriver byn eller staden med dess 
stadsliv, husfasader och natur, berättar om vad familjen gjort 
där och sedan hur de seglar till nästa område. Där upprepas 
framställningen. Breven är kronologiska i och med att plat-
serna följer på varandra i den ordning som familjen enligt text-
erna besökt dem, men också cykliska eftersom liknande för-
lopp upprepas flera gånger (jfr Genette 1980:113ff). Liknande 
cykliska mönster finns även i övriga informanters berättelser. 
De blir dock mindre framträdande eftersom deras brev och in-
lägg skildrar färre dagar i taget. 

Den helt kronologiska strukturen får konsekvenser för hur 
längre förlopp framställs, då texten återkommer till händelse-
utvecklingen i takt med att den sker. I mitten av mars publice-
ras exempelvis en serie fotografier på SY-Bella, varav några 
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visar tvätt på tork. Bildtexten meddelar: ”En dag tvättade vi all vår smutstvätt. 
Fri tillgång till vatten och torkmöjligheter var bra men sandflugorna som bet 
oss var grymma. Elinore uppskattade antal bett på sig själv till runt 1000 och 
både Stefan och Elinore fick fruktansvärd klåda efter någon dag och var 
tvungna att ta Antihistamin för att dämpa den allergiska reaktionen som 
följde”. Bildtexten innehåller hela förloppet och dess upplösning. Läsarna 
kommer dock att få ta del av betten igen, men då presenterade på ett litet an-
norlunda sätt och inom ramen för det längre resebrevet.  

Det aktuella brevet publiceras 8 april från Belize. Det börjar där det före-
gående brevet slutade en månad tidigare: den lilla staden Bonacca på ön Gua-
naja norr om Honduras. Ankomsten dit följs av ett besök hos tullmyndigheten 
för att klarera in i landet och visa upp dokument på att de korrekt klarerat ut 
ur föregående land. Dessa besök är ett återkommande inslag i Bellas brev och 
brukar innebära byråkratiska problem eller lustiga möten med exempelvis be-
rusade tjänstemän. Denna gång sitter en i personalen och tittar på film på sin 
dator. Barnen gör honom sällskap medan föräldrarna fyller i blanketter och får 
sina pass stämplade. Därefter går familjen till en matbutik för att handla, men 
eftersom butiken endast tar kontanter får Elinore skynda till banken medan 
Stefan småpratar med ägaren, som några dagar tidigare lotsat in ett enormt 
kryssningsfartyg i hamnen. I veckor har familjen varit utan färskvaror och 
godsaker i Kuna Yala, och att torrskodda få ut mängderna av matvaror och 
godis till båten i den överlastade jollen blir en utmaning.  

Dagen därpå promenerar besättningen runt i Bonacca och får på tillbaka-
vägen ett oväntat möte:  

/På väg ner till jollebryggan gick vi förbi en liten mörk gallerförsedd glugg i 
en vägg. Inifrån gluggen hördes ett klagande ljud. Stefan och [äldste sonen] 
tittade in och fick se ett mycket sorgset ansikte som stirrade ut inifrån kol-
mörkret. -Mr, please do you have a cigarett? Den olycklige mannen satt i Bo-
naccas fängelsehåla. Tyvärr hade vi inga cigaretter men mannen tackade så 
mycket för att vi i alla fall hade stannat och pratat med honom.  

 
Raderna om mötet med mannen i fängelsehålan är ett tydligt exempel på en 
händelse under resan som skulle kunna skildras i ett eget inlägg. Det skulle då 
ytterligare markeras som någonting uppseendeväckande. Blogginläggsforma-
tet möjliggör i vanliga fall just denna sorts inramning av enskilda händelser. 
Här blir förhållandet delvis det motsatta, där mötet med fången skildras mellan 
ärenden och den fortsatta seglatsen till nästa mål. Därför förenas i ett och 
samma långa brev det anmärkningsvärda och det vardagliga – och det är inte 
lätt av framställningen att avgöra vad som upplevts som vilket. 

Nästa seglats går till ön Grahams Cay, uppkallad efter Graham som för-
verkligat sin dröm om en egen paradisö och som byggt små hus åt turister. Här 
finns färskvatten och tvättho och föräldrarna kan passa på att tvätta. Det är 
denna episod som redan tidigare skildrats med fotografier och bildtext. ”Sju 
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knökfulla väskor med smutstvätt” kånkas iland där arbetet tar vid medan bar-
nen tittar på Grahams papegojor och krokodil: 

Vi stod i skuggan och arbetade hårt. Vi märkte att små, små flugor fanns som 
stack oss men vi struntade i flugorna och fortsatte med vårt tvättande. Efter 
några timmar gick vi bort till den lilla restaurangen och åt lunch. Finfina ham-
burgare serverades till allas vår förtjusning. Efter maten fortsatte vi med vårt 
tvättande. När allt hängde på tork i långa tvättlinor så passade vi på att njuta av 
de fina stränderna. Vi badade i det turkosblå vattnet. Sanden var vit och inbjöd 
till lek. 
Vi promenerade ut till en ö uppbyggd av döda korallbitar. Den var ansluten till 
Grahams Cay med en spång lagd på pålar i vattnet. Där ute blåste det hårt. 
[Sönerna] roade sig med att kasta korallbitar i vattnet medan [dottern] letade 
efter vackra snäckor. Vi hittade en uppspolad segelbåtskrovsida bland snäckor 
och avbrutna koraller. Någon olycklig seglare hade slutat sin seglats på detta 
rev. 
Väl tillbaka på Grahams Cay så samlade vi ihop all vår tvätt och tog oss ut till 
vår båt. Både Stefan och Elinore hade nu benen, armarna och ryggarna täckta 
av röda, halvcentimeterstora märken. Eftersom det inte kliade speciellt just då 
så brydde vi oss inte om detta.  

 
Brevet redogör därefter för hur de träffat den surfande amerikanen Rob som 
bor i närheten. Han föreslår att de tillsammans ska ta sig upp till en utkiks-
punkt dagen därpå. Rob får förhinder, men familjen vandrar själva upp i de 
varma och dammiga bergen och når efter flera timmar toppen där de till bar-
nens förtjusning hittar en övernattningshydda med kokkärl och bibel. Rob bju-
der in Stefan på middag, och brevets läsare får ta del av den förmögne Robs 
historia om hur han en gång flugit över ön med sin helikopter och då träffat 
Bob, öns ägare. Bob bjöd in honom att surfa vid ön och sedan dess bor han på 
ön där han dagligen surfar i lagunen. Stefan uppskattar kvällen, som också 
innebär ett möte med en tidigare mafioso som försörjt sig på mattförsäljning i 
Afghanistan. 

Familjen seglar vidare mot ön Roatán och får se delfiner göra synkronise-
rade konster intill båten innan de angör viken Jonesville Bight, där husen är 
byggda på pelare längs stränderna och föräldrarna kör sina barn till skolan i 
små båtar. Där bestämmer de sig för att beställa en ny vindgenerator då deras 
förra slitits sönder av blåsten, som de berättat i föregående brev. Via det 
franska seglarparet Claude och Claire får de kontakt med amerikanerna Don 
och Yvonne, som seglat i området i tio år och kan hjälpa dem med beställ-
ningen och tullmyndighetens besvärliga byråkrati. Paret bjuder in de svenska 
seglarna på grillning och sedan på söndagsfrukost. Sedan är det åter till sand-
flugorna:  

Vi berättade tidigare om sandflugona på Grahams Cay. De många sticken, som 
till en början inte alls kliade, blev mer och mer störande. Stefan hade dessutom 
fått många stick runt sina vrister under promenaden upp till radiomasten på 
Guanacha. Stefans vrister svullnade upp och han hade så svår klåda att han inte 
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kunde sova och var tvungen att klösa hål på skinnet. Vi försökte med olika 
salvor men klådan blev bara värre och värre. Till slut var Stefan tvungen att ta 
en kraftig dos med antihistamintabletter. Det hjälpte gott. 
Elinore började också känna av sina stick. Hon hade uppskattningsvis 1000 
stick på kroppen, fördelat på armar och ben. Klådan blev värre och värre. Efter 
att en annan seglarkvinna berättat att kliet från sandflugornas bett brukar hänga 
i under många veckor och visade Elinore de fula ärren på sina ben efter att hon 
kliat som en galning på dem så tog Elinore också en ordentlig antihistaminkur. 
På natten riktigt pirrade det i hela kroppen och på morgonen var slaget vunnet. 
En oerhörd lättnad. 
Vi har sedan denna otrevliga upplevelse med sandflugorna beväpnat oss med 
myggmedel och vi går nu ingenstans iland utan att smörja in oss. Turligt nog 
klarade sig barnen från att bli bitna på Grahams Cay då de inte höll sig i skug-
gan där vi stod och tvättade.  

 
Den tredelade historien om betten är därmed över. Det är ett exempel på den 
kronologiska framställningens effekt, där brevet organiseras efter när och var 
någonting skett, istället för att i ett svep redogöra för ett specifikt händelseför-
lopp. Redan i mitten av mars vet besättningen hur problemen med insektsbet-
ten löstes, och förmedlar det i en kort bildtext. Därefter skildras tvättandet igen 
när de redogör för vistelsen på Grahams Kay. Denna skildring blir i sin tur 
uppblandad med redogörelser för hur de roat sig med bad och korallrevslek 
medan tvätten torkat. Först därefter, då de återvänder till båten med tvätten, 
uppger de att de är täckta av utslag. Eftersom dessa inte besvärar dem nämn-
värt vid denna tidpunkt lämnas de för tillfället därhän, även i brevet. Först 
motsvarande tre textsidor senare har redogörelsen kommit fram till den plats 
och tid där besvären blev så svåra att de föranledde behandling. 

Ovan nämndes att familjen beställer en ny vindgenerator. Näst sista dagen 
i Jonesville åker Stefan med Don till Coxen Hole för att lösa ut den och bunkra 
mat inför seglatsen till Belize, eftersom maten är billigare i Honduras. Dagen 
därpå klarerar de ut och seglar till Belize med växlande vindar. Den inled-
ningsvis behagliga medvinden avtar och de måste gå för motor under kraftig 
sjögång som stör sömnen för den som har frivakt. Utanför Belizes kust ligger 
ett av världens längsta korallrev. På morgonen tar de sig igenom en smal pas-
sage i revet och angör en liten ö med vit korallsand och palmskugga där de 
kan vila upp sig. Dagen därpå seglar de vidare till Placencia, med avsikt att 
klarera in i Belize. Eftersom det är söndag går inte det, så de får ta sig en ledig 
dag med utflykt för Elinore och barnen och vindgeneratorsinstallation för Ste-
fan: 

Placencia var en mysig by men som de senaste åren anpassat sig för att ta emot 
turister. Det gick små gångstigar av betong mellan husen. Överallt fanns tshir-
tar, smycken och hängmattor till salu. Det fanns många små restauranger och 
små hotell. Marken bredvid gångstigarna bestod av fin vit korallsand som var 
välkrattad och slät. Det fanns blommande bougavilla och allt var mycket vack-
ert. Lite trist kanske med alla nyuppsprungna turistaffärer men annars helt per-
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fekt. På söndagseftermiddagen när Elinore och barnen var inne så var det tryck-
ande hett inne i byn så efter en stund tog de av mot stranden. Där kom vinden 
åt och barnen gick i vattnet för att bada. Stranden var lång och vågorna rullade 
in försiktigt. Helt perfekt för små barn.  
Efter några timmar vid stranden så tog vi oss tillbaka till båten där Stefan slet 
sitt hår. Han fick inte igång vindgeneratorn. Den snurrade fint men den gav 
ingen ström. Dessutom hade något hänt med vårt navigationsprogram som slu-
tat att fungera trots ominstallationer och andra tricks. Det kändes tungt.  
Dagen därpå drog vi upp ankaret och gick för motor några sjömil söderut och 
in i floden Big Creek till en liten hamn där Fyffes bananer lastas i stora kyl-
containerfartyg.  

 
Från hamnen där bananerna lastas tänker familjen ta en taxi till byn där immi-
grationspolisen har sitt kontor, men det visar sig att en tjänsteman råkar be-
finna sig precis i närheten. Familjen får de nödvändiga stämplarna direkt och 
är därmed fria att segla i Belize. Nästa stopp är North Long Coco Cay, där de 
snorklar i det klara vattnet. Den nya vindgeneratorn börjar nu fungera och 
även det tidigare nämnda problemet med navigationsprogrammet löser sig. 
Liksom sandflugebetten rör det sig om en följetong som återkommer i små 
fragment under ett längre resebrev beroende på när och var problem uppstått 
och löst sig. 

Belizes kust är illa sjökarterat, förklarar besättningen, och sjökorten saknar 
exakta uppgifter om var korallreven finns och hur de ser ut. För att naviga-
tionen ska bli säkrare får Elinore stå på bommen med keps och solglasögon 
mot solen och spejande peka ut vägen för Stefan som styr i sittbrunnen. Tre 
stora atoller utanför kusten har stupande branta kalkstenskanter som snabbt 
dyker upp framför båten. Flera skeppsvrak ligger därför längs revens kanter. 
Men väl innanför reven ska vattnet enligt familjens guidebok vara ännu kla-
rare än det de snorklade i på barriärrevet, så de tar sikte på atollen Glovers 
Reef. På väg ut dit får de napp i fiskelinan de har efter båten. En åtta kilos fisk 
dras upp i båten och marineras i grillolja och knapersteks. Väl framme vid 
Glovers Reef är snorklingen ”fenomenal": 

Vi kom till ett rev där vi kunde stå på sandbotten medan korallhuvuden stack 
upp som svampar runtom. Vattnet var kristallklart och vi kunde simma i ko-
rallkanalerna över kritvit sandbotten med alla sorters färgglada koraller, fiskar 
och vattenväxter runt om. [Dottern] snorklade runt för fullt med sina armpuffar 
som flythjälp och var väldigt entusiastisk över den nya spännande världen som 
öppnat sig. En gång när hon snabbt skulle ner i vattnet för en ny tur bland 
fiskarna så kom hon på att något var annorlunda. -Oj, vad djupt jag ligger i 
vattnet, sa hon. -Men, du har ju inga armpuffar på dig! -Jaha, men jag flyter ju 
ändå! Så gick det till när [dottern] lärde sig simma utan flythjälp.  

 
Efter två nätter seglar de vidare inom atollen till North East Cay: 

Där fick vi se många stora "Southern Stingrays" svepa omkring. Vi såg elaka 
barracudor och många andra fiskar. Det är svårt att beskriva hur vacker det var. 
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På nätterna har vi haft starkt månsken så sandbottnen har reflekterat ljuset och 
man har kunnat se botten även på natten och månskuggan under vår dinge. Det 
var obeskrivligt exotiskt och vackert. 
Transporterna inuti revet har minst sagt varit en utmaning. Guideboken stäm-
mer dåligt och det är svårt att hitta kanalerna mellan korallhuvudena. Det kan 
bli ganska stressigt när ekolodets grundvarning ständigt tjuter och man är fast 
i en återvändsgränd av koraller. Kommer dessutom [yngste sonen] på att det är 
dags att illtjuta en stund samtidigt som vi touchar bottnen så är det full kalaba-
lik.  

 
Sedan följer den svåra ankring på revet på Glovers Reef som skildrades i ka-
pitel fyra. När vinden väl mojnar efter kulingen ger sig familjen in till land 
med jollen för att titta på revets koloni med rödfotade sulor och barnen leker 
med små eremitkräftor som kryper omkring i sina tidigare snäckskal. Här finns 
inga andra seglare, men däremot motorbåtar som fungerar som bostäder åt 
dykare som kommit hit från hela världen. När brevet skrivs är vädret fortfa-
rande svalt, ett dygn efter att kallfronten dragit förbi.  

Nu har vi ätit lunch och ska iväg och titta på ett stort skeppsvrak som ligger 
uppspolat på revet här bredvid. Men först en kopp kaffe och en chokladbit. 
Många hälsningar från Bellabåten. 
Stefan & Elinore & [barnen] 

 
Det långa brevet som började i Honduras en månad tidigare har kommit fram 
till skrivandets nu: Light House Reef varifrån brevet skrivs och publiceras.87 
Berättelsens och berättandets plats och tid smälter därigenom samman vid bre-
vets sista rader. En och en halv månad senare publiceras nästa brev, som inleds 
med hur familjen efter denna ovan nämnda kaffekopp tagit sig till vraket, och 
en ny kronologisk redogörelse inleds. 

Besättningen antecknade alla platser där de ankrat eller stannat till och till-
sammans med fotografierna fungerade noteringarna som minnesstolpar och 
som grund för den skrivna skildringen. Breven på Bella kräver tid och kon-
centration för att ta sig igenom om läsaren ska uppmärksamma alla detaljer, 
personer, platser och förflyttningar. Läsningen kan bitvis vara uttröttande ef-
tersom texterna är så långa, innehållsrika och grafiskt täta. Såväl textens som 
läsningens hastighet blir på grund av allt detta långsammare än i fallen med 
de andra informanternas skildringar. Därtill tar det drygt två månader innan 
allt som nämns i brevet är fullt ut berättat, genom fotoinlägg 14 mars och 19 
mars, brevet 8 april och ytterligare ett fotoinlägg 13 maj. Med brevets rika 
innehåll i färskt minne går jag igenom fotoinläggen och kan med bildtexternas 
hjälp identifiera fotografierna som föreställer sådant som skildras i texten. Där 
är Bonaccas gator, Grahams Cay och papegojan, tvätten på tork och ödehyd-
dan med bibeln (14 mars). Där är en bild från Dons grillfest, bland fotografier 

                                                      
87 På bloggen fanns under resans gång en länk till båtens positionskarta. Båtens ”här och nu” 
var därmed alltid tillgängligt för de samtida läsarna.  



 177 

på barnen i solskyddskläder på stranden i Panama en månad tidigare (15 
mars). Där är utflykten till Coxen Hole, Jonesville där de befinner sig när fo-
toinlägget publiceras, och ett foto på Don (19 mars). Och där är Placencias 
gator, den uppdragna fisken som blev middag och North East Cay (13 maj).  

Då brev och fotografier publiceras separat över lång tid får läsare själva 
söka upp illustrationerna till breven bland fotoinläggens innehåll och därige-
nom foga samman bild och text till en sammanhängande enhet. Alternativet 
är att betrakta dem som fristående enheter; titta på bilderna och läsa bildtext-
erna, och läsa breven när de publiceras. När ytterligare fotografier läggs upp 
veckor senare är det inte säkert att den samtida läsaren känner igen ortsnamnen 
eller noterar att bilderna föreställer sådant som redan skildrats i text. Min läs-
ning som forskare skiljer sig från andra läsares och det är rimligt att anta att 
många av dem inte reflekterat över dessa mönster.  

I breven från Bella finns sällan någon uttalad framtid, bortom de närmaste 
timmarna eller dagarna. Vilka resmål som väntar och hur den tänkta rutten ser 
ut framgår inte av berättelsen där den lockande förväntanshorisonten nu ersatts 
av de extraordinära erfarenhetsrummen. Läsare som vill veta vart besättningen 
seglar får läsa igenom samtliga brev och därigenom förflytta sig från Panama 
till Honduras och vidare till Kuba och Floridas Disney World. Detta huvud-
sakliga fokus på det näraliggande förflutna tillsammans med avsaknaden av 
en uttalad riktning framåt får som effekt att SY-Bellas berättande framträder 
som mer retrospektivt än samtidigt. Resan är förvisso ännu pågående, men 
endast brevens avslutande rader knyter samman berättelsen med berättarens 
aktuella situation.  

Samtidighetens illusion 

Premisserna för besättningarnas berättande är desamma. De berättar om sina 
pågående långfärdsseglingar för en samtida publik, via bloggar eller hemsidor, 
utifrån en ständigt föränderlig position i tid och rum. De förhåller sig alla till 
händelser som vid berättelsetillfället ibland ligger mycket nära i tiden. Alla 
skapar de följetonger där stora delar av resans tid dokumenteras och gestaltas. 
Trots det är de studerade berättelserna, som kapitel fyra och fem visat, mycket 
olika varandra. Detta beror som framkommit både på att själva resorna delvis 
skiljer sig från varandra och på besättningarnas sinsemellan mycket olika be-
rättarröster. Till detta bidrar också hur berättarna utifrån sin aktuella position 
förhåller sig till den gestaltade tidsperioden, på hur ofta berättelsen får nya 
delar, liksom på om dessa sträcker sig in i framtiden eller ej.  

Det är framförallt skildringen av Wild Roses Antarktissegling som fram-
träder som det som Amy Shuman definierar som ett samtidigt berättande 
(1986:55). Berättelsen och framförandet är således tydligt relaterade till 
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varandra så att berättelsen handlar om den aktuella situationen, och den oav-
slutade berättelsen har tydliga framtida episoder. När brevet slutar i den skri-
vande stunden möjliggörs osäkerhet, eller ”ovisshet” med Johans ord. Därmed 
ökar också spänningen – hur ska det gå?  På Sailing Olivia är det så gott som 
uteslutande fråga om ett retrospektivt och konventionellt berättande om avslu-
tade etapper och händelser. Förvisso har även denna besättning månader av 
liknande händelser framför sig, men den njutningsfulla karibiska tillvaron in-
nebär en annan sorts pågående förlopp. När de fördaterade inläggen skrivs 
befinner sig besättningen i liknande miljöer som de skildrade, men dessa skild-
ringar knyts inte samman med berättelsetillfället. Karibiens nu är inte den skri-
vande stundens, utan den semesterliknande tillvaro som under månader utgör 
den grund utifrån vilket berättandet sker. Nadas och Bellas besättningar åstad-
kommer med sina likartade narrativa strukturer ett mellanting mellan det sam-
tidiga och det retrospektiva berättandet. Deras brev och inlägg skildrar huvud-
sakligen det näraliggande förflutna och avslutade händelser, men texterna 
leder genom kronologiska redogörelser fram till det skrivande nuet och vidare 
in i den närmaste framtiden.  

Tillsammans visar informanterna att samtidigt och retrospektivt berättande 
inte är två absoluta eller helt åtskilda framställningsformer. De två angrepps-
sätten kan förenas och kombineras i en och samma följetong, och i ett och 
samma brev. Dessa pågående följetonger kännetecknas av en hög grad av ak-
tualitet och kan skapa en illusion av att läsare har tillgång till skribenternas 
omedelbara nu. Men vid en närmare granskning visar sig denna bild vara en 
effekt av en rad berättartekniska strategier. Genom olika sätt att förhålla sig 
till tid och rum, olika uppdateringsfrekvenser och datummärkning åstadkom-
mer informanterna berättelser som på en och samma gång skildrar det närva-
rande och det pågående, och som handlar om händelser och platser upp till en 
månad tillbaka i tiden. 

I nästa kapitel diskuteras seglarnas reflektioner kring och ambitioner med 
det egna skrivandet, samt hur reseberättelserna skrivits med flera olika läsar-
grupper i beaktande. 
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6. Till pappa och alla på en gång 
Om läsargrupper och kompromisser 

Som jag nu ser att det för denna gång är omöjligt att för något bref iland till 
dig på denna resa, så vill jag härmed börja en slags Dagbok och för hvarje dag 
däri uppteckna något som tilldraga sig ombord. För att på så sätt med dig Min 
Älskade maka underhålla en daglig förbindelse. Ty på så sätt är jag dig ändå i 
tankarna nära då vi ej får vara tillsammans på annat sätt.  

Ur Per Mårtensson Holms dagbok 1892 

Nu går det bra att ringa eller skicka sms till oss, i alla fall då vi har Iridiumte-
lefonen igång. Vi kommer att försöka uppdatera sidan ungeför var tredje dygn 
under vår segling över till Brasilien. Dock kan det vara svårt att säga med sä-
kerhet då det är många faktorer som spelar in, inte minst vädret. Bilder kan det 
tyvärr dröja innan vi kan lägga upp, då kostnaden för att skicka dem via satel-
littelefonen skulle blivit alldeles för hög. 

Escape to Dangers nyhetssida 2006 
 

Föga förvånande har mycket hänt i den kommunikationsteknologiska utveck-
lingen under det senaste seklet, men också det senaste decenniet. När sjö-
mannen Per Mårtensson Holm seglade till Västindien på 1890-talet kunde han 
endast kommunicera med sin hustru genom sin dagbok. Johan gjorde på ett 
liknande sätt när han år 2000 genomförde sin första långfärdssegling och skrev 
brev som överlämnades till mottagaren efter hemkomsten. När han gav sig av 
igen 2005 hade han internettillgång ombord och tusentals läsare följde honom 
och Kristian via hemsidan under hela resan. 

Det här kapitlet bygger på de delar av materialet där seglarna kommenterar 
och resonerar kring sitt eget skrivande, under intervjuerna och i sina texter och 
bilder. Särskilt undersöks hur informanterna anpassat sig efter publikens in-
tressen och känslor. Kapitlet bryter således mot avhandlingens disposition då 
det inte följer resornas progression. Genom detta avbrott ges en möjlighet att 
fördjupa analysen av det samtidiga berättandets sociala, praktiska, teknolo-
giska och narrativa utmaningar – vilket är en förutsättning för att förstå vad 
det kan innebära att berätta om pågående äventyr, i offentliga medier och för 
samtida och engagerade läsare.  

Att framföra en berättelse innebär, som sades i inledningskapitlet, ett an-
svarstagande inför publiken (se Briggs 1988, Hymes 1975a:18, Bauman 
1986:2f). Då de här aktuella berättelserna skrivs under pågående resor är det 
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av flera anledningar problematiskt att axla det ansvaret. Vilka strategier har 
seglarna för att åstadkomma regelbundna uppdateringar och texter som upp-
skattas av läsarna? Och hur anpassar de sina berättelser efter olika läsargrup-
per? Inledningsvis diskuteras informanternas förebilder och ambitioner med 
det egna berättandet. Vad ville de med sina berättelser och hur ser en god seg-
lingsberättelse ut enligt dem? Senare i kapitlet diskuteras hur informanter un-
der resans gång funnit sig tvungna att kompromissa och göra avkall på vissa 
av sina ambitioner. 

Ambitioner och ideal med berättandet 
Seglarna gör ett narrativt åtagande genom att starta sajten och publicera 
material där. Seglaren Eva tycker det känns som att hon ger ut en egen tidning. 
Nu ska kvaliteten på texterna och publiceringsfrekvensen upprätthållas. Till-
sammans med maken har hon under hösten seglat till Las Palmas. De har kom-
mit överens om att varje inlägg ska innehålla en till två bilder, som också ska 
ha en viss storlek. Det får inte bli för mycket eller för lite och intrycket ska 
vara prydligt och enhetligt. Hon läser igenom vad maken skriver innan det 
läggs ut. Hade det varit en privat dagbok hade hon inte haft några synpunkter, 
men nu vet hon att de har runt hundra läsare om dagen. ”Vem skriver jag för?” 
funderar hon. ”Vem ska läsa det här? Varför skriver jag det här?”  

Under samtalen med informanterna blir det tydligt att inte bara resorna utan 
också skrivandet rymmer förväntningar. Skrivandet lyfts fram som ett samar-
bete, då besättningarna turats om att skriva eller en i besättningen skriver och 
en annan läser och kommer med synpunkter. Besättningarna har redan innan 
intervjutillfället resonerat kring vad de vill med sina berättelser, vad de ska 
skriva om, vilket tonläge de ska ha och hur de ska förhålla sig till personliga 
händelser eller känslor. Förväntningarna kommer sig delvis av att informan-
terna är vana läsare av andras seglingsberättelser, i publicerade böcker och på 
bloggar och hemsidor, vilka beskrivs som en stor praktisk hjälp och en viktig 
inspirationskälla. Under intervjun tar Stefan med mig in i vardagsrummet till 
bokhyllan där seglingslitteraturen står och vi läser titlarna på ryggarna: Läng-
tan till havet. Drömresan. Breven från havet. Vinterskepp. I huvudet på en 
ensamseglare. Yrke: världsomseglare. Från hav till hav. En annorlunda 
världsomseglare. På flykt från ekorrhjulet.88  

Besättningarna vet tack vare den egna läsningen vad de inte tycker om och 
vilken sorts texter de inte vill åstadkomma. Trots att Stefan är så intresserad 
av segling, säger han, kan han bli uttråkad av torra redogörelser för varje för-
flyttning och varje syssla. ”Ja så åkte vi dit och så körde vi dit och sen så 

                                                      
88 (Roegner 2006, Jivergård 1985, Shapiro 1994, Bjelke & Shapiro 1996, Landsell 1989, Häss-
ler 1999, Cederström 2001, Björklund & Blomquist 2003, Stålbrand 1987). 
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träffade vi dom och det var jätteskojigt.” säger Stefan och tar till ett citerande 
grepp som återkommer i olika varianter i intervju efter intervju, då informan-
terna illustrerar seglingsskildringar som de tröttnat på. Den imiterade fram-
ställningsformen redovisar noggrant och kronologiskt för platser och händel-
ser, men saknar personliga intryck, målande beskrivningar och gestaltningar 
av känslor. Det är dock denna sorts uppräknande text som är lättast att skriva, 
menar informanterna, eftersom det är en utmaning att förmedla upplevelser 
och intryck på ett livfullt sätt. De är också väl medvetna om att även bildvis-
ningar kan upplevas som uttråkande av publiken (jfr Dahlgren 2013:167, jfr 
Haldrup & Larsen 2003). ”Hur roligt är det att sitta och titta på andras se-
mesterbilder?” undrar en seglare som nickat till på föreläsningar där hem-
komna besättningar visat hundratals bilder och redogjort för varje.  

Informanterna är alltså väl medvetna om att de måste anstränga sig för att 
erbjuda sina egna läsare ett alternativ till upplevt tradiga redogörelser. Enligt 
Charles Briggs anpassar en berättare sitt framförande till framförandets aktu-
ella publik och kontext. Denna förmåga att rätta sig efter publiken och deras 
befintliga kunskaper förstår han som en performativ kompetens hos skickliga 
berättare (1988:18ff, Hymes 1975b, jfr Young 1987:47ff, Shuman 1986:24). 
Åhörarna förstås därmed som avgörande för vad som inkluderas i ett specifikt 
framförande och för hur det presenteras. Detta gäller även skriftligt berättande, 
menar litteraturforskaren Lynn Z. Bloom som har studerat kända författares 
offentliga dagböcker (1983). Läsarorienterade författare förmår enligt Bloom 
ta i beaktande vad framtida läsare kommer att finna ointressant, liksom vad de 
kan tänkas behöva för bakgrundinformation. Av intervjuerna blir det också 
tydligt att de skrivande seglarna ansträngt sig för att ta hänsyn till olika läsar-
gruppers intressen, kunskaper och känslor, vilket diskuteras längre fram i ka-
pitlet. 

För att skriva sig bort från uttråkade läsare behöver informanterna hitta 
goda förebilder och egna förhållningssätt. Flera nämner en av Sveriges vid 
denna tid populäraste seglarbloggar, Mary af Rövarhamn, som en inspira-
tion.89 s/y Marys skribent Linda – som arbetar professionellt som skribent – 
beröms för sin skickliga berättarteknik och förmåga att skildra den stora resan 
genom kåserier om de små detaljerna. Louise och Petter upplevde att ett lik-
nande sätt att skriva för dem växte fram under året som de var ute. De texter 
som de själva tycker är bäst, säger Louise, är de som handlar ”om en liten grej 
som man raljerar lite över, som stackars Lisa. Och Lilla Blå.” Lisa var alltså 
krukväxten som förstördes under Atlantöverfarten och Lilla Blå den skadade 
och mycket giftiga örlogsmanen. Under intervjun säger Louise att de fortfa-
rande får frågor från personer de möter om hur det gått för plantan och mane-
ten. 

                                                      
89 Bloggen utsågs två år i rad till vinnare av Travel Blog Awards och hamnade även på topp 
tio-listan när sajten Cision rankade resebloggar (se hemsidorna för Super Saver Travel Blog 
Awards samt Cision).  
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Stig, som just anlänt till Horta, har nyligen prövat ett annat grepp för att 
gestalta sin tillvaro och öka läsarnas förståelse för den. Han har skrivit på en 
text där han överför sin situation med en trång och gungande båt till läsarens 
boende på land: ”Tänk dig själv att du vaknar och stiger upp ur sängen” citerar 
han sig själv under intervjun, ”och det första du måste göra är att ta på dig 
skorna, annars halkar du för det är blött på golvet. Först inser du att hela rum-
met lutar 15/20 grader. Sen ska du kliva fram till spisen och börja laga mat. 
Då kan du ställa dig bredbent ungefär 90 cm från spisen, då når du nedre hyl-
lan. Och så ska du hålla i dig med en hand.” Även Anita, som under hösten 
seglat med sin make till Las Palmas, har funderat på hur de kan åstadkomma 
en intressant seglingsskildring. Under seglatsen från Lissabon till Las Palmas 
skrev hon ett par inlägg per dygn, som med hennes ord var ”lite fejkade.” Hon 
skrev i presens, vilket hon vanligtvis inte gör, och uppgav datum och klock-
slag. Hon illustrerar sitt eget skrivande: ”Nu kom tre katamaraner i kapp oss.” 
Senare på natten skrev hon att ett fraktfartyg kommit i deras väg och nu väg-
rade flytta på sig. Läsare reagerade positivt, menar hon, och tyckte att de korta 
regelbundna inläggen om vad som just då påstods ske var spännande. Allt hon 
skrev hade verkligen hänt och det nyligen, men i hennes framställning tycktes 
det ske just då hon skrev inläggen. Presens ger reseskildringen en känsla av 
omedelbarhet (Korte 2008:36, jfr Ochs & Capps 2001:162) och flyttar fram 
det nyligen inträffade till den skrivande stunden. Detta innebär att Anita aktivt 
överger erfarenhetsberättelsers traditionella tempus och istället drar nytta av 
bloggmediets logik där det är fullt tänkbart att skribenten rapporterar om hän-
delser samtidigt som de sker.  

Utöver fokus på detaljer och villkoren för livet ombord lyfts känslolägen, 
personliga intryck samt dialog fram som medel för att åstadkomma uppskat-
tade berättelser. ”Jag ville skriva känslor” säger Stefan. ”Man kan ju skriva på 
det sättet, att man kastar in en lukt eller en känsla. Lukten av land, hur det 
fyllde kroppen med nån känsla.” Bloggskrivandet gjordes ”stötvis” förklarar 
Elinore. Sådant som skett veckor tidigare skildrades övergripande medan de 
senaste dagarna kunde framställas mer detaljerat. Stefan tar ett exempel: 
”[Äldste sonen] kom upp och sa ’Jag är pigg som en diesel.’ Då skrev man 
det.” Elinore brister ut i skratt. Hon hade glömt sonens underliga uttalande, 
som återges i deras första brev efter avresan från Sverige. Där beskrivs hur väl 
barnen trivs ombord, även om de sover mycket på dagarna när det gungar och 
därför är uppe längre på kvällarna, enligt sonen själv pigga och starka som 
motorer. Stefan och Elinore verkar under intervjun ha en tvetydig inställning 
till den egna berättelsens tonläge. I början, förklarar Elinor, tänkte de sig att 
berättelsen skulle ha ett underhållningsvärde och kunde därför känna ett krav 
på att det skulle vara ”klämkäckt”. Men, säger hon, de pratade om saken och 
kom fram till att det inte alltid behövde vara roligt. Stefan fyller skrattande i 
att de ändå vinnlade sig om att skriva det så att de själva tyckte att texten var 
klämkäck. ”Ja, kanske touchade det ändå, men vi begränsade det värsta 
kanske” menar Elinore.  
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Informanternas ambitioner och intentioner med reseskildringen varierar 
dessutom. För Marta på Mazarin var det viktigt att kunna dela med sig av 
lärdomar till kommande seglargenerationer, så som hon själv fått hjälp av fö-
regångares berättelser. Curt och Eva säger tvärtom att de inte vill undervisa, 
utan hellre underhålla och få till en ”knorr” på det de skriver. Olivias och Na-
das båda besättningar ansträngde sig för att skriva positivt för att inte oroa 
läsarna, medan Johan på Wild Rose tvärtom medvetet undvek det positiva. 
”Vem vill läsa om när jag ligger här och solar och har det bra?” undrar han 
under intervjun, och lägger till att det dessutom är missvisande med idel sol-
skenshistorier, eftersom långfärdsseglingar innebär så mycket hårt arbete.  

Ambitionerna är således höga och intentionen kan vara att skriva roligt eller 
att inkludera fotografier i varje inlägg. Men ibland kan det vara svårt att leva 
upp till förväntningarna, vilket i sin tur kan ge upphov till känslor av stress. 

Hinder för berättandet 

Året (förberedelseåret) innan vi gav oss iväg på detta äventyr så läste vi sjukt 
många bloggar om långsegling. En tendens som fanns på alla dessa bloggar 
var att det skrevs väldigt lite när de väl kommit till andra sidan av Atlanten. 
Nu förstår vi varför! Karibien tog dom, precis som det har tagit oss. 

Båten Anna 25 januari 2012 
 

Som s/y Båten Annas besättning observerat är det vanligt att det blir glesare 
mellan uppdateringarna i Karibien. Orsakerna är flera. Med informanternas 
ord händer det lite ”värt” att berätta här, trots att de att döma av inläggen har 
fullt upp med strandliv, sightseeing och utflykter. I Karibien är långsegling-
arna avklarade för en tid och mentalt kan det därför kännas som att de svåra 
delarna av resan är förbi. Anhöriga behöver inte längre hållas uppdaterade i 
samma utsträckning. Vid det här laget har seglarna hunnit bli mer erfarna, vil-
ket gör att det för dem kan framstå som en mindre prestation att segla mellan 
karibiska öar än då de för första gången korsade Engelska kanalen. 

Som berättelsevärld bjuder Karibien motstånd. Alexander är en ung man 
som seglade till Karibien med vänner, och som intervjuas flera år efter hem-
komsten.90 Till skillnad från Atlanten tycks Karibien enligt honom kräva nå-
gon form av narrativt problem för att vara intressant att läsa om, och aktuali-
serar därmed den inom berättelseforskningen etablerade förståelsen av 
komplikationer som helt avgörande för att en framställning alls ska kunna för-
stås som en berättelse (Labov & Waletzky 1967; Labov 1997). Han menar att 

                                                      
90 Eftersom Alexander under vårt samtal pratar om känsliga ämnen som han medvetet valt att 
inte skriva om och som diskuteras nedan, uppges inte sajtens eller båtens namn här. Namnet är 
en pseudonym. 
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de paradisiska miljöerna riskerar att reduceras till slitna uttryck, utan att be-
rättelsen förmår förmedla känslan av att leva där. Han upplevde att det under 
månaderna i Karibien var en sådan avsaknad av problem att just detta blev ett 
problem. Det var roligare att skriva om att motorn hade gått sönder än att kon-
statera att han just upplevt ytterligare en dag som alla andra. Han ville inte 
heller bara skriva att ”’vi har det så jävla bra och det är palmer överallt’ och 
alla dom här klyschorna. Det blir klyschigt nog ändå. ’Turkosblått hav.’ Jag 
hatar den klyschan.” De bästa minnena, menar han, är inte att det var turkos-
blått hav, utan känslan av att leva i det turkosblå. ”Den känslan är ändå svår 
att beskriva, så det kokas ner till en mening. ’Nu är det turkosblått hav, fan 
vad vi har det gött.’ Helt ointressant att läsa.” 

Alexander återkommer under hela intervjun till sitt stora missnöje med den 
egna berättelsen. Han önskar att de hade skrivit mer om hur det var att laga 
mat eller sova ombord på en båt där det hela tiden gungar. Men när han väl 
satte sig vid datorn för att publicera nya brev hade det gått så många veckor 
att detaljerna han ville levandegöra bleknat bort eller blivit inaktuella. Resul-
tatet blev en med hans ord platt och ointressant text, med information om var 
de befann sig och om var de varit sedan det senaste inlägget. Då sajten hade 
tusentals besökare i månaden tycks dock inte läsarna ha delat hans intryck. 

Karibien framstår därtill som ett område där det är besvärligare att berätta 
än under resornas andra delar. Under månaderna i Europa ligger seglarna oft-
ast i marinor, där bland annat trådlös internetuppkoppling ingår i servicen, och 
de kan därför oftast uppdatera sina sajter när de själva önskar. På andra sidan 
Atlanten blir detta svårare. Seglarna lyfter återkommande fram övärlden som 
ett område där det är praktiskt svårt att upprätthålla skrivandet. ”Allting tar så 
mycket längre tid” säger Sara. ”Så man skriver inte, och sen så, äh! du vet, så 
blir det inte av.” Seglarna befinner sig periodvis i områden där de inte har 
tillgång till de förutsättningar som krävs för att publicera texter och bilder på 
sina sajter. Det kan röra sig om brist på uppkoppling, men också på betydligt 
mer grundläggande tekniska förutsättningar. ”Vi hade ju ingen el, i stort sett 
jämt.” säger Alexander. ”Då kan man skriva för hand och sen skriva in det på 
en dator. Men det är svårt att hitta internet och när man kommer till ett ställe 
där det finns internet och el och lägga en halv dag på det, det är inte så kul. 
Och försöka få in bilder och så där. Så det skriver ju alla, att det är så meckigt. 
Men det är verkligen det.” Flera informanter lyfter fram besvären med att 
packa ned datorn i en väska och ta jollen från den svajankrade båten in till 
strand.91 I land finns risken att datorn stjäls eller skadas av sand och vatten och 
det är tungt att bära på datorn hela dagen.  

Jakten på uppkoppling utgör ett eget tema i resebreven, och i några fall 
även i fotografierna, när seglarna i metakommentarer illustrerar besvären med 
att berätta om sin resa. På ett fotografi på Sailing Olivia syns Petter balanse-
rande på en pollare invid en schweiziskflaggad båt, med datorn lyft framför 

                                                      
91 Vid svajankring förtöjs båten med ankare eller vid boj och saknar fast förtöjning till land. 
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sig. ”Ibland är det inte lätt att hitta Internet” lyder bildtexten. ”På väg upp på 
Mayreau med sopor och dator” står det under ett fotografi föreställande And-
reas med påsar i händerna och svajankrade segelbåtar i viken bakom sig. På 
nästa fotografi sitter han på en servering med den bärbara datorn och ölflaskor 
framför sig: ”Uppdatering av bloggen (Första frågan när vi kommer iland är, 
var finns det datornät)” lyder bildtexten. Fotografierna sticker ut i bildsviten 
från Grenadinerna med bilder på solnedgångar och vita stränder, och särskilt 
från det fotografi på en hund som ligger på rygg i sanden. ”No stress man, this 
is the Caribbean” säger hunden enligt bildtexten.  

Men stressade verkar seglarna trots allt ha blivit, när de visste att de inte 
uppdaterat på länge. Dokumentationen av resan kan upplevas som ett tving-
ande måste. Andreas andas in hastigt och tar sats innan han med jäktat tonfall 
imiterar sig själv: ”’Ja, nu har vi lagt till här så och upp med datorn och så in, 
hitta det där rackarns internetkaféet eller uppkopplingen.’ Och sen så (trum-
mar med fingrarna mot bordet som på ett tangentbord) skulle man ju blogga. 
Det blir ju nästan som en liten press att det skulle hållas uppdaterat.” Stina 
fortsätter: ”Och ibland kände man liksom att ’gud, nu har vi inte bloggat på 
en vecka, nu måste vi blogga.’” Andreas konstaterar under intervjun att det ju 
inte var för att söka upp internetuppkoppling vid varje ny ankomst som han 
gav sig ut på långfärdssegling. Men Nadas besättning hade samtidigt för avsikt 
att publicera någonting minst en gång i veckan. Det blev som ett jobb, säger 
Andreas, som huvudsakligen gjordes för andras skull. Och, lägger Stina till, 
man ska inte glömma att seglare redan har mycket arbete med underhåll av 
båten och andra bestyr. Att välja ut bilder, förminska dem och sedan lyckas 
publicera dem via en uppkoppling som ”alltid strulade” tog tid och energi. När 
de väl hade tillgång till internet skulle de dessutom passa på att utföra var-
dagsärenden som att betala räkningar, söka information för den fortsatta resan 
och höra av sig via e-post, Facebook eller Skype till vänner och familj för 
privata samtal med dem.  

När uppdateringarna uteblir följer protester, då engagerade läsare efterfrå-
gar nya delar i följetongen och närstående vill veta hur seglarna mår, som i 
följande kommentar till ett inlägg på Sailing Olivia: 

Hallå era semesterfirare. Vi som jobbar vill ha något att göra på jobbet. Upp-
datera bloggen! Vad sa tullen? Har ni träffat föräldrar? Är solen gulare på andra 
sidan? Vi vill veta!  

 
Vissa läsare går så långt som att ifrågasätta vitsen med att alls ha en hemsida 
om den inte uppdateras. Detta blir fallet i Escape to Dangers gästbok under 
tiden på Kanarieöarna. Dessförinnan, och överlag, är aktiviteten på hemsidan 
hög, men nu går den tillfälligt ned. Den vän till besättningen som designat 
hemsidan kommer till deras försvar i gästboken och förklarar att det är svårt 
att skriva när litet händer, om man har besök hemifrån, och om tillgång till 
datorer är osäker. Dessutom lär besättningens lust att skriva knappast öka om 
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läsarna klagar. Nej, menar vännen, uppskatta istället att de alls orkar ha en 
hemsida och att de uppdaterar den när de väl har något att skriva. 

Resenärers vilja eller upplevda krav på att dokumentera sina erfarenheter 
är svåra att förena med önskan att delta helhjärtat i händelserna (Löfgren 
1999:74). Louise är den av informanterna som tydligast säger sig ha sett nack-
delar med teknikens närvaro och särskilt under veckorna på Atlanten. De var 
lätta att nå trots att de befann sig mitt ute på öde hav. Hon ville leva mer i 
deras egen värld, utan att ständigt stå i kontakt med andra. Petter understryker 
att han uppskattade att kunna hålla kontakten med sin familj, som flugit till 
Barbados och väntade på dem där. Men även han påverkades av tanken på att 
omsätta det de upplevde i ord och bild och ville ibland få leva i nuet utan att 
behöva ha bloggandet i åtanke. ”Man vill inte tänka ’Jamen varifrån ska jag ta 
en bild för att det ska bli fint nu?’ Man vill ju inte göra sakerna för dom där-
hemma utan man vill ju göra det för att uppleva det själv och att det kan… 
ibland om man inte passar sig kan det kanske bli konflikt där.” säger Petter. 

Vad informanterna beskriver kan kallas för en narrativ medvetenhet – in-
tentionen att i en snar framtid omvandla det erfarna till representationer i text 
och bild för en publik. Det innebär att seglarna redan under tiden då de besöker 
platser eller upplever händelser utvärderar huruvida de är berättansvärda eller 
inte (jfr Shuman 1986:54), och förbereder sig på att i en snar framtid gestalta 
det upplevda i text och bild. Denna narrativa medvetenhet kan dock gå ut över 
upplevelsen av resan. Resandet riskerar att försvåra berättandet och det regel-
bundna uppdaterandet hotar i sin tur resandets spontanitet och resenärernas 
känsla av frihet (jfr Azariah 2012:91).  

Även när fotografierna är tagna kan de utgöra ett frustrationsmoment. Att 
ladda upp och komprimera bilder lyfts av flera besättningar fram som det mest 
besvärliga med att underhålla följetongen. Marta på Mazarin suckar och säger 
att hon väntar på en framtid där hon bara genom att hålla kameran intill datorn 
kan föra över fotografierna till hårddisken. Några år efter att Marta kommit 
hem från sin seglats har den tekniska utveckling som hon efterfrågar blivit 
verklighet. Fotografier kan överföras trådlöst från kamera till exempelvis te-
lefon och surfplatta och det är möjligt att fotografera, skriva blogginlägg och 
publicera med smarta mobiltelefoner. Om denna utveckling innebär att blogg-
andet uppfattas som ett mindre irritationsmoment än tidigare, eller tvärtom 
blir mer störande, återstår att se. 

Inställningen till skrivandet skiljer sig förvisso åt mellan informanterna. 
Som Orvar Löfgren påpekar i sin historieskrivning över turismen kan doku-
mentationen av en resa också vara en uppskattad erfarenhet (1999:74). Stefan 
på Bella och Johan på Wild Rose betonar att de roats av skrivandet, medan 
Olivias och Nadas besättningar delvis lyfter fram uppdaterandet som en press 
och ett störande moment under resorna. I det skriftliga materialet anas inget 
spår av missnöje över kontakten med omvärlden, men det är ett ämne som 
berörs i många av intervjuerna. Genom egna reservationer, associationer till 
andra, mer teknikskeptiska besättningar eller tvärtom ett aktivt försvar av 
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kommunikationstekniken sker en förhandling om för- och nackdelar. Berät-
telser om besättningar som aktivt tagit avstånd från kommunikationsmöjlig-
heterna bidrar till framställningar av en viss typ av seglare. Andreas berättar 
att de träffat en norsk besättning som seglat i Karibien först på 1970-talet och 
nu igen på senare år. Den största skillnaden som de upplevde var just att seg-
lare kommit att blogga om sina resor i så stor utsträckning. För norrmännen 
framstod utvecklingen som någonting som förstört känslan av att vara ute på 
långfärdssegling. Detta är dock ingenting nytt och beror inte nödvändigtvis på 
internets eller de smarta telefonernas framväxt. På 1980-talet visade Jim Mac-
beth hur hans informanter föredrog att inte ens ha radio ombord. Själv seglare 
anammade också han denna inställning. Radion är enligt honom ett tvingande 
och störande inslag i vardagen ombord, som omöjliggör den självständighet 
och isolering som ”riktiga långfärdsseglare” enligt hans snäva definitioner an-
tas eftersträva (1985:134, jfr Hagmark-Cooper 2008:62).  

Ett samtal med dem därhemma 

Läsarna utgör en ytterst relevant kontext för berättandet, även då de är geo-
grafiskt avlägsna (Young 1985:116, jfr Briggs 1988:13). Att social interaktion 
är en viktig aspekt av seglarnas skriftliga följetonger märks i besättningarnas 
egna texter och i bloggkommentarer eller gästboksinlägg. I det följande dis-
kuteras anhörigas och vänners inflytande över informanternas berättande. 
Därefter undersöks hur de riktat sig till andra seglare.  

Synen på skriftligt berättandes sociala dimensioner skiljer sig mellan be-
rättelseforskare. Katharine Young menar att skriftligt berättande till skillnad 
från muntligt separerar berättare från åhörare (1987:14ff). Det skulle därmed 
innebära att skriftligt berättande saknar den samtalskontext som i hennes stu-
die innebär att två eller fler deltagare växlar mellan att samtala med varandra 
och att kliva in i rollerna som berättare respektive åhörare. Amy Shuman 
(1986) understryker tvärtom det nära sambandet mellan muntligt och skriftligt 
och visar hur skolungdomarna i hennes studie använder sig av både tal och 
skrift för att kommunicera sina erfarenheter och bland annat läser upp sina 
dagboksanteckningar inför varandra (jfr Heggli 2002). 

”Man skriver i stort sett ett brev hem till pappa, fast man skriver det till alla 
på en gång.” säger Alexander. Seglaren Karin beskriver något liknande och 
kallar sin blogg för ett ”kommunikationsmedel” för informationsspridning 
och upprätthållande av sociala relationer. De intervjuade besättningarna är 
samstämmiga i detta. Framförallt har bloggarna och hemsidorna setts som ett 
sätt att hålla kontakt med dem därhemma under tiden som seglatserna varat. 
Särskilt de praktiska aspekterna understryks. Genom en enda uppdatering kan 
besättningarna förmedla till samtliga intresserade var de är och hur de har det, 
istället för att kontakta var och en personligen. 
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Anhöriga och vänner är en läsargrupp som skribenterna vet läser. De är 
därmed en av flera möjliga uttalade eller implicita läsarpositioner som berät-
tarna skapar med språkliga medel och tilltalssätt. Läsarpositioner avser de fö-
reställningar om vilka läsarna är som framträder ur texten, liksom möjlighet-
erna till identifikation hos läsaren som texter och bilder erbjuder (Hirdman 
2001:9). Läsarpositionen som familj eller närstående uttrycks ibland genom 
uttalade hälsningar, som i födelsedagsgratulationer eller när Louise skämtsamt 
meddelar sin far att hon ska göra vad hon kan för att besättningen ska komma 
fram till Karibien på det klockslag som han gissat på i ankomsttävlingen. Men 
denna primära publiks närvaro anas framförallt i publiceringsfrekvensen. Som 
framgick i kapitel tre är det med tanke på anhöriga som vissa besättningar 
uppdaterar så ofta under den första Atlantöverfarten. Att anhöriga är de hu-
vudsakliga tänkta läsarna märks också i texternas stora fokus på hur seglarna 
har det – information som uppskattas av närstående.  

Ibland får informanternas texter eller fotografier implicita mottagare, som 
uppenbarligen känner dem. Några dagar efter att Andreas och Stina på Nada 
avseglat från sin hemmahamn publiceras ett inlägg där de beskriver sin nya 
tillvaro, med arbete ombord på förmiddagarna och segling söderut på efter-
middagarna. Ett fotografi visar Stina som leende pekar på ett vykort som satts 
upp på en vägg ombord. ”Uppdrag 1 klart” lyder bildtexten. Vykortet förestäl-
ler kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som vigdes samma sommar. 
Ingen ytterligare förklaring ges, men vänner till besättningen gratulerar i en 
kommentar till ett väl utfört uppdrag. Dessa vänner är uppenbart de mottagare 
till vilka bilden riktas, och lika uppenbart förstår de vad som avses. Resebe-
rättelsen får tillfälligt en privat karaktär, där utomstående läsare får ta del av 
ett kortfattat meningsutbyte mellan initierade vänner. Det visar sig i ett senare 
inlägg att Nadas besättning inför avfärd fått en påse med presenter, med till-
hörande uppdrag att lösa längs vägen. Under hösten följer sedan fler fotogra-
fier på avklarade uppdrag, med för utomstående kryptiska meddelanden om 
valda belöningar. 

Även fotografierna spelar en väsentlig roll i samtalet med de hemmava-
rande. Att titta på bilder av varandra är och har länge varit ett sätt att upprätt-
hålla sociala nätverk (Dahlgren 2013:140f). Enligt Bourdieu har fotografiet 
liksom brevet som funktion att aktualisera släktmedlemmarnas kännedom om 
varandra, genom att bilder skickas till gruppmedlemmar som bor långt borta 
(1993:70). Medieforskaren José van Dijck liknar i sin tur dagens digitala fo-
tografier vid vykort; ögonblicksbilder med några få ord till, vilka framförallt 
värderas som upprätthållande av kontakten (2008:62). I likhet med vykortet 
är reseskildringen på internet omgivet av sociala förväntningar. Lingvisten 
Chris Kennedy menar i en artikel om semestervykort att dessa medför känslor 
av förpliktelser hos turisterna och potentiell besvikelse hos de anhöriga som 
inte får något kort (Kennedy 2005:225). Sara tar upp riskerna med att skriva 
på detta sätt, där seglarna riktar sig till vad hon kallar ”alla och ingen”. Breven 
kan bli opersonliga och vissa anhöriga kan nog känna sig sårade av att inte bli 
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kontaktade personligen, säger hon. Därtill riskerar relationer med vänner att 
bli lidande av en årslång avsaknad av direktkontakt. Men Saras mor, som när-
varar under intervjun, tycks inte dela detta intryck. Hon säger att hon uppfat-
tade bloggen som en privat kommunikationskanal med dottern, och inläggen 
som riktade till henne i egenskap av familjemedlem. Hon talade därför inte 
om för sina bekanta att bloggen fanns. 

Som medie- och reseforskarna Naomi Rosh White och Peter B. White visar 
i sin studie av husvagnsturisters kommunikation med de hemmavarande kan 
resenärer numera i viss bemärkelse vara socialt hemma och geografiskt borta 
på en och samma gång (2007, Kleinert 2009:164, jfr Woube 2014:136). Kom-
munikationen är dessutom dubbelriktad, då kommentarsmöjligheterna på saj-
terna tillsammans med telefon, e-post och videosamtal medför att seglarna kan 
höra av dem därhemma. På en av de följda bloggarna växer en kortfattad föl-
jetong fram i kommentarerna, där goda vänner först upprepade gånger rappor-
terar om en ännu bebisfri tillvaro, innan de till sist meddelar att de nu blivit 
föräldrar. Petter och Louise uttrycker i ett inlägg sin glädje över att få ta del 
av vännernas alla glada nyheter: 

/Det är otroligt kul att höra av alla hemifrån! (…) Ni blir gravida, köper hus 
och ploppar ut ungar, förlovar eller gifter er till höger och vänster! Stora hän-
delser! Och här sitter vi, på andra sidan pölen och läser era mejl och ojar oss åt 
era bilder. Antar att produktiviteten har att göra med den gyllene åldern trettio. 
=) Hursom, många kramar till alla villor, magar, nyfödda slemklumpar och 
högtidliga löften!!  

Sailing Olivia 17 januari 2011 
 

Det är kommentarerna som bekräftar intrycket att texterna riktas specifikt till 
anhöriga och vänner, liksom att många i publiken läser seglarnas reseskild-
ringar i egenskap av familjemedlemmar. Signaturen ”Syrran med familj” skri-
ver följande rader till en besättning strax efter att de lämnat Sverige: 

Hej brorsan och [namn]! 
Jag hoppas för er del att sjösjukan försvinner snart. Men om jag inte minns fel 
så tyckte jag ni sa när vi träffades att det skulle försvinna efter ett tag när krop-
pen vant sig?! Om ni nu närmar er Frankrike så hoppas jag ni kan fylla på med 
det där vinlagret du pratade om i kölen! Tihi 
Segla nu lugnt och ta hand om er så hörs vi snart. 
Stor kram till er båda. 
syrran :-) 

 
”Syrran” i hälsningen ovan är nära anhörig till besättningen, refererar till tidi-
gare samtal som de har haft och tar avsked med ”stor kram”. Kommentarsfäl-
ten framträder som en intim sfär, med ett mer direkt tilltal än vad inläggen och 
breven har. Interna referenser och kärleksfulla hälsningar bekräftar att dessa 
berättelser tas emot av en läsarkrets som känner besättningen och är måna om 
deras väl och ve. Föräldrar skriver vid avfärd att de är stolta över sina seglande 
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barn och är övertygade om att de kommer att klara de utmaningar som lång-
färdsseglingen innebär. När Nada på hemvägen får en lång och påfrestande 
seglats från Karibien till Azorerna hejar anhöriga på med uppmuntrande till-
rop. ”Håll ut”, skriver de, ”snart är det bara en vecka tills det är en vecka kvar.” 
Andra anhöriga hälsar att de står med cykelpumpar och kämpar för att öka 
vinden åt besättningen.  

I sin sammanställning av forskning om bloggares personliga relationer till 
läsarna konstaterar kommunikationsforskarna Michael Stefanoe och Chyng-
Yang Jang (2007) att bloggare ofta motiverar sitt skrivande med upprätthål-
landet av befintliga sociala relationer. Författarna förvånas över den utsträck-
ning i vilken bloggare förmedlar traditionellt sett privat information i bloggar 
som må vara riktade till närstående men som är åtkomliga för vem som helst. 
I detta skiljer sig informanternas berättelser, som har familj och vänner som 
primära tänkta läsare men som samtidigt hålls relativt opersonliga, utan redo-
görelser för riktigt personliga tankar och känslor. Det är istället kommenta-
rerna från de närstående läsarna som är verkligt personliga – så till den grad 
att många goda exempel har fått väljas bort eftersom de bedömts vara för pri-
vata för att återges här – och som exempelvis innehåller starka kärleksbety-
gelser, ingående detaljer om det egna privatlivet och kommentarer om sorg 
efter närståendes bortgång. Dessa anhöriga och bekanta tar ibland steget från 
läsare till gästskribenter, eller fungerar som ombud för besättningen genom att 
skriva i deras ställe när dessa av någon anledning inte själva kan uppdatera 
sina sajter (jfr Drakos 2013:186). Ombuden förmedlar information om besätt-
ningens position och situation, eller mottar och publicerar e-postmeddelanden 
från besättningen.92 

Informanterna var införstådda med att föräldrar och vänner skulle läsa det 
de skrev, men kunde alla efter hemkomsten förvånat konstatera att många fler 
än de föreställt sig hade följt dem. Ytligt bekanta, medlemmar på båtklubbarna 
och personer långt utanför den närmaste kretsen kom fram och talade om hur 
mycket de uppskattat att följa dem på vägen. Petter och Louise understryker 
att de verkligen uppskattade kommentarerna från läsarna, särskilt under de 
långa överfarterna. Det var dagens höjdpunkt på havet, säger de, att ladda ner 
e-post från Petters bror där han sammanställt läsarkommentarer åt dem. Men 
långt ifrån alla läsare gav sig till känna, något som besättningen beklagar. Efter 
hemkomsten har de träffat bekanta som sagt att de tänkt lämna kommentarer 
men låtit bli för att de inte vetat vad de skulle skriva. För Petter och Louise 
hade det dock räckt med några ord eller till och med bara en namnteckning 
som bekräftelse på att deras reseskildring nådde en mottagare. Respons från 
läsarna kan således upplevas som en motsvarighet till det sociala samspelet 

                                                      
92 Även läsarna kan ha ombud. En kvinna hälsar i Escape to Dangers loggbok att hennes 84-
årige far vill följa deras resa. Då han inte ”behärskar datorer” skriver hon ut breven till honom. 
Han vill nu att hon ska skicka hans lyckönskningar till seglarna. En annan läsare uppger att hon 
haft högläsning för hela familjen från sin mobiltelefon under en lång bilresa. 
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vid ett muntligt berättelsetillfälle, där åhörare bekräftar berättaren genom ex-
empelvis hummanden, nickningar och skratt (Young 1987:16, Briggs 
1988:16, 96f). För att sajternas skriftliga berättelser ska få en social prägel 
krävs att läsarna aktivt ger sig tillkänna och intygar att de läser och uppskattar 
seglarnas berättelser. De som inte gör det, som inte känner seglarna eller som 
läser berättelserna på sajter som blivit inaktiva, står utanför detta sociala sam-
spel.93 

Efterföljare, drömmare och beundrare 

Den andra markerade läsarpositionen utgörs av andra seglare och är till skill-
nad från de närstående tydligt uttalad. Det rör sig om kommunikation med 
specifika besättningar i samma generation och med föreställda framtida gene-
rationer långfärdsseglare. Vissa av informanterna vill upprätthålla traditionen 
att föra vidare kunskaper, råd och varningar till andra besättningar, då de 
själva hade stor nytta av föregångares berättelser i långfärdsseglarföreningar-
nas medlemstidningar, böcker och på internet: 

För er som kommer hit har vi två Bajans94 vi vill nämna, en bra och en dålig. 
Vid jolleparkeringen finns en skylt till en kille vid namn Abbott som enligt 
egen utsago fixar det mesta, för vår del skulle han ta hand om vår tvätt för ca 
16B$ per maskin. (…) När Hebbe sedan skulle få tillbaka tvätten var den för 
det första dyngsur, och han vägrade att ge oss tillbaka växeln då han hade åkt 
till ett annat ställe och lämnat tvätten. Vi blev tvungna att hänga upp tvätten i 
sittbrunnen och överallt på båten. (…) Dessutom har delar av kläderna inte ens 
blivit tvättade utan bara nerblötta då dem fortfarande är skitiga och luktar deo 
och allt annat än tvättmedel. Vi rekommenderar er att inte använda er av Ab-
bott. Men gör ni det ändå, se till att få rätt pris från början, betala efteråt, kolla 
om han torkar kläderna, om tvättmedel kostar extra osv..  
 
Nästa kille, Shaun, träffade Hebbe när han bodde på High Rock Café i 
Batsheba. Shaun driver stället sen 2-3 månader, det är mycket enkelt, billiga 
priser, fantastisk utsikt och en underbar Shaun! (…) En hyvens prick! Hälsa 
från oss om ni kommer dit!  

Sailing Olivia 16 januari 2011 
 

Råden och varningarna gör att reseskildringarna kan förstås som pedagogiska 
texter (Briggs 1988:82ff) som bidrar till att etablera skribenten som kunnig 
och erfaren i relation till den tänkta läsaren som är kvar på landbacken och 
planerar en egen framtida resa. Flera av de besökta sajterna har undersidor 

                                                      
93 I oktober 2014 har exempelvis Escape to Danger enligt hemsidans räknare besökts över 
153 000 gånger. Med nästan 800 gästboksmeddelanden – en mycket hög siffra i jämförelse med 
många andra seglarsajter – innebär det att 0,005% av besöken följts av en hälsning i gästboken. 
94 Befolkningen på Barbados.  
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med praktisk information som kan vara nyttig för efterföljare eller allmänt 
seglingsintresserade. Det rör sig om båtmodeller, båtarnas utrustning, kom-
munikationsteknologisk utrustning, rutter och ibland ekonomiska kalkyler el-
ler budgetar. Den konkreta informationen finns därmed lättillgänglig för dem 
som efterfrågar den och kan separeras från brevens och inläggens skildringar. 

Medieforskaren Deepti Ruth Azariah undersöker i sin avhandling hur rese-
närer framställer sig själva i bloggar (2012). Azariahs informanter växlar mel-
lan att skriva i egenskap av resenärer, turister och reseguider. I likhet med mitt 
material kan texterna både skildra de egna erfarenheterna och skrivas i egen-
skap av manualer för andras kommande erfarenhet. Genom att tillhandahålla 
tips och varningar markeras den ackumulerade erfarenheten som resan inne-
burit, och att besättningen i skrivande stund vet mer än vad de gjorde tidigare 
(jfr Shuman 1986:11). Men vem av berättare och mottagare som får rollen 
som expert respektive efterföljare kan variera. Bland kommentarerna i det här 
aktuella materialet finns hälsningar från läsare som själva seglat eller på andra 
sätt rest i de områden där seglarna rör sig. Dessa intar positionen som rådgi-
vare och bidrar med tips om sevärdheter, eller utvärderar platsernas värde som 
resmål (jfr Azariah 2012:79ff, 96). 

Seglarnas berättelser kan också läsas som stoff för drömmar som kanske 
förverkligas i framtiden, eller som inte slagit in. Reseberättelser beskrivs som 
ett sätt för läsarna att kunna resa i fantasin, och reselitteraturen lockar nya 
resenärer att ge sig ut (Nouzeilles 2008:199f, Lagerkvist 2005:57ff, Zilcosky 
2008:4f). För vissa besättningar var det viktigt att inspirera andra att alls 
komma iväg och att med sina texter och bilder visa att det är möjligt att bryta 
upp, rusta båten och lämna den etablerade tillvaron på land. Wild Roses be-
sättning befinner sig i Rio de Janeiro när raderna nedan skrivs, och har insett 
att de faktiskt skulle kunna segla till Antarktis istället för jorden runt. Johan 
resonerar kring hur rädslor riskerar att förhindra verkställandet av drömmar 
och planer, innan han riktar sig direkt till potentiella efterföljare: 

/Varför bara inte ge oss av? Ge fan i o bry oss om vad alla andra säger är ett 
måste... En Kap Horn rundning eller ännu värre en Antarktis-segling är full av 
dessa "måste". Man "måste" ha en viss båt, man "måste" ha en hel uppsjö med 
diverse hjälpmedel, och framförallt så "måste" man ha minst tre mansåldrars 
erfarenhet! (…)  
 
Ett råd som jag skulle vilja ge till er som kanske just nu planerar en långfärd-
segling eller skissar på något annat drömprojekt. Tro inte blint på vad alla andra 
säger alltid, bättre då att lyssna och utifrån det sedan bilda sig en egen uppfatt-
ning. Ofta så är det inte så illa som folk vill göra gällande. För att ta ett exempel 
så borde ju jag o Krille ligga rånmördade på närmsta soptipp om allt vi hört 
om Brasilien vore sant....(knock on wood) :-)95/ 

Escape to Danger 5 augusti 2006 
                                                      

95 Att ta i trä tycks inte fungera eftersom Johan och Kristian blir misshandlade och rånade när 
de återvänder till Brasilien efter Antarktisseglatsen. 
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Men för vissa läsare ligger denna föreställda framtid redan i det förgångna. 
Många av dem som följde deras reseskildring, förklarar Johan, var äldre män 
som sade sig ha drömt om att segla men som aldrig kommit iväg och som nu 
ansåg det vara försent. Bland kommentarerna i gästboken finns gott om exem-
pel på personer som hälsar att de avundas besättningen som gör det de själva 
bara drömmer om och som de inte verkar tro att de kommer att få uppleva. 
Vissa läsare befinner sig mitt i livet och har barn hemma som enligt dem med-
för att liknande drömmar endast kan förverkligas i en avlägsen framtid. Men 
vissa läsare verkar faktiskt ha blivit påverkade av breven och sporrats till att 
försöka göra verklighet av drömmarna: 

Ni två är fan dumma i huvudet! Kan inte sluta läsa om eran resa. Har gått så 
långt att jag fått med min fru och en polare att ge upp allt för att segla jorden 
runt. Ingen av oss har seglat förut men efter att ha följt er och dom lite mer 
solsökande optimisterna på runtjorden.com96 så har vi insett att det går att för-
verkliga en dröm utan att man behöver vara varken miljonär eller ha 300 års 
erfarenhet. Vi siktar på att komma iväg nästa höst, dock lite tidigare än decem-
ber! Och fan inte runt Cape Horn! All respect grabbar och hoppas att Tor är 
snäll mot er. � 

Escape to Dangers gästbok februari 2007 
 

I läsarkommentarer som den ovan blir det tydligt att informanterna bidrar till 
kommande generationers förväntanshorisonter och reseberättandets kretslopp, 
genom att skildra hur det är att genomföra långfärdsseglingar. 

Escape to Dangers gästbok skiljer sig från de andra besättningarnas kom-
mentarsfält. Antalet hälsningar är mycket högre och vid sidan om återkom-
mande hälsningar från föräldrar, syskon, fastrar, vänner, kollegor och bekan-
tas bekanta finns här hundratals hälsningar från för seglarna helt okända 
läsare. Redan runt dagarna för avresa strömmar de till, efter att ha läst Syd-
svenska Dagbladets reportage om den då planerade jordenruntresan (Dahl-
ström 2005). Varje gång besättningen figurerade i tidningar och radio tillkom 
nya läsare, förklarar Johan. Gästbokshälsningarna utgör en veritabel hyll-
ningskör där läsarna öser beröm över både breven och resan som projekt: 

� Hej Johan och Krille! Tack för att ni skriver resebrev om er spännande seg-
ling. Ni skriver väldigt bra, kul att läsa. Samtidigt måste jag säga att jag är 
minst sagt imponerad av att ni klarar av alla strapatser ni råkar ut för. Det är 
starkt gjort av er. Att ge sig iväg den sämsta tiden på året och inte ge upp, helt 
fantastiskt bra gjort. (…) Lycka till i fortsättningen pågar!!! 

Escape to Dangers gästbok januari 2006 
 

Den positiva responsen från läsarna peppade Johan att skriva mer och var 
också ett stöd i att förverkliga planerna med att segla till Antarktis. Visst fanns 

                                                      
96 Se hemsidan Runt jorden.com samt boken Alla sa vi skulle dö som publicerades efter hem-
komsten (Henriksson m fl 2011).  
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det läsare som skrev att de var ”dumma i huvudet”, säger han, men de flesta 
som hörde av sig uppmuntrade dem och tyckte att de gjorde helt rätt. Gemen-
samt för läsarresponsen är just att det riktiga i besättningarnas projekt bekräf-
tas, och att seglarna där sägs göra det som andra bara pratar och drömmer om, 
eller inte alls förmår göra. Seglarna beskrivs som hjältar, modiga, driftiga, av-
undsvärda och beundransvärda och deras resor som äventyr och utmaningar. 
I etnologen Magnus Bergs studie av bloggar om Thailandsresor beskrivs lä-
sarnas kommentarer som en förstärkande process – särskilt då de uttrycker 
avundsjuka eller betygar den egna tristessen i den grå vintern (2010:20). Ett 
av de vanligaste budskapen från läsarna är just att seglarnas tillvaro står i skarp 
kontrast till situationen för dem därhemma: 

No stress man här heller, "men kallt o tradit". Usch så härligt det ser ut! Vi 
hoppas att ni verkligen njuter av varje sekund o tar med er så mycket Caribean 
luft som möjligt i en påse eller någonting. 

Kommentar på Nada Land, februari 2011 
 
I det kommenterade inlägget finns den tidigare nämnda bilden på den stress-
befriade hunden och fotografiet på Stina på stranden med armarna över huvu-
det, som diskuterades i kapitel fyra. Det fanns ett visst nöje, förklarar hon le-
ende, i att reta läsarna därhemma genom att lägga upp fotografier på soliga 
stränder när hon visste att det i Sverige var rusk och vinterkyla. Hon är således 
medveten om att de på bloggen framstod som avundsvärda i vissa läsares 
ögon. Läsarkommentarerna beskriver också reseskildringarna som medel för 
tidsfördriv och dagdrömmar: 

/Sitter på kontoret och drömmer mig bort genom era inlägg. Är så otroligt im-
ponerad av er och den resa ni gör. Inspirerande och fascinerande att läsa om 
era äventyr./ 

Kommentar på Sailing Olivia, januari 2011 
 

Det är således ingen tvekan om att de här berättelserna tas emot av en tacksam 
publik, bestående av såväl anhöriga som seglare och drömmare. I Escape to 
Dangers fall är breven så uppskattade att en läsare i gästboken tar initiativ till 
ekonomisk sponsring av besättningens resa, med tio kronor per brev. Flera 
andra ansluter sig och därefter kan hemsidans besökare under fliken ”Sponso-
rer” finna uppgifter om bankgironummer. Här listas och tackas de privatper-
soner som bidragit ekonomiskt. Johan tar upp detta i ett brev: 

/På tal om ekonomi så måste jag bara ta upp all den sponsring vi fått under det 
gångna året. Utan den hade vi nog inte helt fixat det ekonomiskt! Det är rörande 
att så många viljat bistå, och vi känner ofta att vi skulle vilja ge tillbaka mera. 
Mer resebrev, mer foto osv. Vi jobbar på det.... :-)  
Hemsidan är kul, och vi blir lika glada varje gång någon skriver till oss. Just 
hemsidan kommer bli intressant framöver, då vår Iridiumtelefon nu verkligen 
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skall få bevisa om den var värd slantarna. Vi hoppas (beroende på väder) kunna 
uppdatera från havet under vår segling till Ushuaia och sen vidare mot Antark-
tis. Tyvärr så kommer fotouppdatering bli lite lidande, då det skulle bli allt för 
dyrt att tanka upp dessa via satellit. Det får bli några snapshots, gravt förmins-
kade och sen mer rejält när vi återigen får tillgång till internet. Jag hoppas mitt 
skrivna ord kommer förmedla våra upplevelser tillräckligt... :-)/ 

Escape to Danger 1 december 2006 
 

Att döma av Johans tack till läsarna inför avseglingen mot Antarktis kan be-
rättelsen fungera som en sorts valuta. Läsarna bidrar till att understödja den 
resa som de så gärna vill läsa om, och Johan anstränger sig för att förse dem 
med nya brev och fotografier, även när han seglar i otillgängliga områden.  

I det följande diskuteras de delar av materialet som rör läsares känslor av 
oro inför seglatsernas farliga aspekter, och därefter hur informanterna tagit 
hänsyn till läsarnas känslor i sitt skrivande. 

Skrämselhicka och klump i magen 

/Efter Kap Horn är rundat så sätter vi kursen rakt mot Antarktis, för att för-
hoppningsvis hinna söderom en storm som väntas in om några dagar.  
 
Nu har vi vår chans och vi kommer göra allt som står i vår makt för att lyckas 
med våra planer. Till alla nära o kära vill vi bara säga att ni inte ska oroa er. Vi 
ska nog fixa detta ska ni se.... ;-) 
 
Johan o Krillen 

Escape to Danger 6 januari 2007 
 
Eftersom breven från de föregående månaderna ju knappast gjort annat än att 
framställa Antarktisseglingen som ett mycket farofyllt projekt är frågan om 
nära och kära lugnats av raderna ovan, som skrivs innan avseglingen mot Kap 
Horn. Raden om den annalkande stormen och den blinkande smileyn med sina 
ironikonnotationer motsäger ytterligare uppmaningen att inte känna oro. När 
Johans föräldrar besökte besättningen i Argentina i november fick han tillfälle 
att ”slipa på våra ’göra föräldrar lugna argument’.” Men det var inte helt en-
kelt, skriver han, att både motivera seglingen till Antarktis och övertyga de 
anhöriga om det ofarliga i projektet, när det ju är spänning och utmaningar 
som besättningen söker.97 

Kommunikation är en avgörande strategi för att hantera anhörigas känslor, 
men dess förutsättningar förändras över tid. Dagens långfärdsseglare fortsätter 

                                                      
97 Escape to Danger 2006-11-15. 
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en lång sjöfartstradition av att lämna oroliga anhöriga kvar hemma. I avhand-
lingen Avsked och återseende (2008) undersöker maritimhistorikern Hanna 
Hagmark-Cooper hur tre generationer åländska sjömanshustrurs liv organise-
ras kring makarnas perioder av frånvaro och närvaro. Under männens resor 
var oron ett ständigt inslag i hustrurnas vardag. De följde med i väderleksrap-
porter och föreställde sig sjunkna fartyg när kontakt uteblev. De äldre kvin-
norna vittnar om brev som kom fram till hamnar som makarnas skepp redan 
lämnat, eller som inte vidarebefordrades av rederierna. I takt med att nya me-
dier tillkom kunde breven kompletteras med sporadiska telefonsamtal, och 
över tid utökades kommunikationsmöjligheterna ytterligare tack vare faxar, 
satellittelefoner och SMS, samt e-post och chattprogram (2008:56ff).  

Även i nutid kan bristen på kontakt utgöra ett problem. Under arbetet med 
studien var jag gäst på ett bröllop där brudgummen tio år tidigare seglat till 
Västindien och tillbaka. Hans mor berättade i sitt middagstal om oron hon 
kände under resan, om klumpen i magen och sömnlösa nätter. Oron kom till-
baka när sonen efter ett antal år berättade att han nu tänkte segla jorden runt. 
Men de långt gångna resplanerna avbröts då han mötte kvinnan som kom att 
bli hans hustru, vilket modern nu tackade svärdottern för. När jag senare under 
kvällen försökte få henne att berätta mer förklarade hon att besättningen inte 
hade satellittelefon ombord och inte kunde höra av sig, vilket spädde på oron. 
Men så avbröt hon sig tvärt med ett ”Nej usch!” och bad att få slippa prata mer 
om det. Hon lade dock till att hon försökt acceptera tanken att sonen helt enkelt 
inte skulle komma hem levande igen.  

När kommunikationsmöjligheter trots allt finns kan det också ge upphov 
till oro. Vad ska de hemmavarande tro då bloggen blir tyst, eller om det dyker 
upp olycksbådande information där? Vintern 2014 uppger personal på Utri-
kesdepartementet att antalet anmälningar om försvunna svenskar i utlandet 
ökat de senaste åren. I många fall har ingenting skett, men anhöriga har kom-
mit att förvänta sig regelbundna uppdateringar i sociala medier från resenä-
rerna. Familjemedlemmar har därför vänt sig till myndigheter och ambassader 
då uppdateringar uteblir under några dagar (Axås 2014). Som nämnts tidigare 
använde sig Petter och Louise på s/y Olivia av en så kallad SPOT-tjänst, där 
de under överfarterna sände sin position med satellit var fjärde timme. Famil-
jen och andra läsare kunde följa deras resa via en digital karta där en ny prick 
dök upp vid varje positionsrapportering. Vid ett tillfälle uppdaterades inte kar-
tan på ett helt dygn på grund av ett tekniskt fel, trots att besättningen tryckte 
på knappen som utlovat. De hade förvarnat sina anhöriga att de kanske inte 
alltid skulle komma ihåg att ”spotta”, och att tystnad inte behövde betyda att 
någonting allvarligt hänt. Besättningen hade dessutom en larmdosa som de 
skulle trycka på om det verkligen var en nödsituation. Sjöräddningen skulle i 
så fall kontakta deras familjer. Trots det, säger Petter och Louise, är det klart 
att deras föräldrar och syskon blev oroliga när de regelbundna livstecknen 
plötsligt upphörde.  
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En av informanternas fäder är med under intervjun och intygar hur skönt 
det var att kunna följa besättningen via bloggen. För honom spelade det 
mindre roll vad de skrev om – det viktiga var att de hörde av sig. Ett par korta 
rader var nog, säger han, för att han skulle känna sig trygg. Nya inlägg för-
medlade var besättningen befann sig och om de hade några problem. Kommu-
nikationsmöjligheterna ses som en säkerhetsdetalj även från besättningarnas 
sida, då de kan påkalla hjälp och kontakta anhöriga om olyckan skulle vara 
framme, ”om så bara för att säga hej då” som Alexander uttrycker det, innan 
han ändrar sig och tonar ner allvaret: ”Nä, men inte säga hej då, men i alla fall 
ringa och fråga nån. Hade nån fått en bom i huvudet eller man hade brutit nåt 
eller bara mår dåligt kändes det skönt att om inte annat kunna ringa nån. Så 
därför hade vi satellittelefon. Det bestämde vi rätt tidigt.”  

Som diskuterades i kapitel två utgör tiden som föregår publicering av nytt 
material ett särskilt spänningsmoment, i synnerhet i samband med etapper som 
upplevs som riskabla. Först vid nästa uppdatering kan den samtida publiken – 
åtminstone för tillfället – andas ut. Under seglatsen till Antarktis kunde Johan 
fortfarande uppdatera hemsidan genom att skicka brev via mejl med satellit-
telefonen, men han kunde inte se vad som skrevs i gästboken. Den sinande 
kassan på satellittelefonens kontantkort gjorde efter en tid att besättningen 
tvingades att begränsa sin användning till de absolut nödvändiga väderpro-
gnoserna. Telefonsamtal och e-post fick vänta. De hade därför inte kontakt 
med sina familjer under flera veckor. Först vid Grytviken på Sydgeorgien 
kunde de besöka en turistbokhandel och ringa hem, samt låna en långsam men 
trots allt fungerande internetuppkoppling. Då kunde de ta del av kommenta-
rerna som skrivits under tiden de seglat. En nära anhörig skriver i gästboken 
att hon fått ”skrämselhicka” av att läsa de senaste breven från Antarktis och 
såväl vänner och släktingar som obekanta uttrycker sin glädje över att äntligen 
få höra av besättningen:  

Vad skönt att höra från er igen, även om jag inte känner er personligen så blir 
man lite orolig när ni inte skriver på några dagar, speciellt när era sista ord 
innan detta är isberg och trötthet (undrar hur era familjer klarar detta �. 
Ni är riktiga äventyrare, hoppas på många resebrev snart, underbar läsning! 
Tack!  

Escape to Dangers gästbok 
 
Vanligt förekommande i de oroliga kommentarerna från okända läsare är just 
frågan om hur anhöriga kan tänkas känna sig när de läser Johans brev. Det 
innebär att dessa läsare föreställer sig andra möjliga läsarpositioner, där nära 
relationer till skribenterna antas medföra andra läsesätt och upplevelser av 
breven än vad de själva har. Eftersom de som utomstående uppfattar breven 
som spännande och skrämmande utgår de från att dessa intryck förstärks för 
läsare som tillhör seglarnas familjer.  
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Tystnader och kompromisser 

Hur gör informanterna för att skona anhörigas känslor och dessutom hantera 
att deras berättelser läses av helt skilda grupper? När seglarna publicerar sina 
berättelser på offentliga sajter saknar de kontroll över vilka som tar del av 
deras skildringar och de kan följaktligen inte säkert veta vilka mottagare de 
bör anpassa sina framställningar efter. Seglarna finner det därför ofta svårt att 
i praktiken och på ett i egna ögon tillfredsställande sätt gestalta långfärdsseg-
lingens tillvaro. Reseskildringarna är fulla av taktiska tystnader och kompro-
misser, efter avvägningar om vad som lämpar sig i en offentlig berättelse för 
en bred läsekrets och om vad som anses vara för privat. Av uppenbara skäl 
märks det inte i berättelserna vad som saknas, men intervjuerna erbjuder en 
möjlighet att prata med informanterna om vad de valt att utelämna, och varför. 
På grund av reseberättelsers realistiska status är det ibland svårt att komma 
ihåg att de inte är direkta inblickar i seglarnas tillvaro. Informanternas resone-
mang om självcensur under intervjuerna är därför en välbehövd påminnelse 
om att de skrivna texterna och publicerade fotografierna är resultatet av ur-
valsprocesser, där sådant som inte anses passa in sållats bort.  

De anhörigas oro utgör en viktig faktor när informanterna väljer vad de ska 
skriva om, och på vilket sätt. En informant förklarar att om hon hade vetat att 
endast familjen läste så hade hon skrivit mer öppenhjärtigt om det hon upp-
levde som jobbigt. Hade hon i sin tur vetat att familjen inte läste hade hon inte 
censurerat uppgifter om hårt väder och egen oro. Berättande behöver inte 
skildra erfarenheter utan kan också användas för att dölja eller förvränga vad 
som har skett (Bauman 1986:5f, Shuman 1986:124). Tystnad, menar Susanne 
Nylund Skog, används strategiskt av berättare som utelämnar sådant som inte 
anses lämpligt att tala om i den aktuella situationen. Med Della Pollacks ord 
förstår Nylund Skog detta som tystnadens performans (2002:58). Att veta vad 
som inte kan sägas i ett specifikt sammanhang är således både en narrativ och 
en social kompetens, då tystade berättelser är ett sätt att styra publikens intryck 
av berättaren (Drakos 2013:188, Nylund Skog 2002, 2011a:39; Shuman 
1986:188).  

Hänsynen om läsarnas känslor och det egna anseendet kan ske på bekost-
nad av potentiellt goda historier, då vissa berättansvärda erfarenheter inte 
framstår som berättansbara (Shuman 1986:54). Louise och Petter valde med-
vetet att fokusera på det positiva. Var de oroliga skrev de därför att de var lite 
oroliga; var det tråkigt var det lite tråkigt. Det som i kapitlet om Atlantöver-
farten kallades för mikrodramer kan i dessa fall betraktas som förskönande 
istället-för-dramer, där informanter prioriterar berättelser om alldagliga och 
harmlösa händelser framför incidenter eller riskfyllda situationer. Att Daniel 
bröt armen en stormig natt och vinschades upp i helikopter skildras med några 
kortfattade och sakliga rader, trots att det här finns stoff till en mycket drama-
tisk berättelse. Daniel menar att han tycker att historien är ”pinsam”, möjligen 
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för att det tycks ha varit en slänggipp som orsakade olyckan, vilket kan tyda 
på oförsiktighet från hans sida. Själv drar jag efter andan av obehag när han 
med handen visar hur han kunnat flytta på de lösa benbitarna under huden, för 
att sedan skratta högt när han med överdrivet dramatisk röst skildrar hur yt-
bärgaren liknade en viss stilig filmstjärna och hur han med dennes ”muskulösa 
lår” runt sin midja hissats upp mot himlen. Daniel förklarar att han senare fått 
berätta historien muntligen för vänner och bekanta, i sådan detalj och så 
många gånger, att han numera håller sig till en mycket komprimerad version.  

Under resan undvek Daniel och Oscar att skriva om stormvindarna och om 
valen som de siktat samtidigt som båtar i närheten krockat med dessa världens 
största djur. Nej, det skulle ha oroat föräldrarna därhemma, säger de två unga 
männen som vid intervjutillfället i Horta just återförenats efter armbrottet för 
att tillsammans segla de sista etapperna hem. Deras skrivande hämmades yt-
terligare av kritiska kommentarer från läsare. Tidiga försök till dramatiska och 
i deras tycke humoristiskt uppförstorade episoder hade inte tagits emot väl. 
”När vi skrev dom första blogginläggen så försökte vi skämta lite.” säger Da-
niel. ”Att vi hade gått på grund fyra gånger, redan. Och bara var i Tyskland. 
Men vissa människor tar det inte humoristiskt, utan dom tänker ’men va fan 
håller ni på med?’ Så då känner man, ’jamen då skiter jag i det, då berättar jag 
det för kompisar som kan garva åt det.’” Tolkas inte texten på det avsedda 
sättet eller om ironin går läsarna förbi riskerar besättningen alltså att endast 
illustrera bristande seglingsskicklighet genom att lyfta fram sina missöden.  

Informanter har därtill utelämnat sådant som ansetts för privat för ett of-
fentligt medium som bloggen eller hemsidan. Det är speciellt, förklarar Oscar, 
att leva tätt inpå varandra ombord. Man delar förtroenden och det uppstår kon-
flikter. Det gör att tillvaron är svår att skildra, eftersom den som skriver riske-
rar att hänga ut andra besättningsmedlemmar och bryta förtroenden. En be-
sättning som intervjuas i Las Palmas har valt att inte skriva att en ombord har 
cancer. Inte heller besättningar som de umgås med i hamnen visste något, för-
rän han behövde flyga hem till Sverige för behandling.  

Andra aspekter av resan undanhålls i syfte att skydda sig själv och övriga 
besättningsmedlemmar. Reseskildringarna skrivs inte endast för den samtida 
publiken, utan informanterna måste även ha framtida läsare i åtanke. En be-
sättning förklarar att de medvetet lät bli att skriva om problem som uppstod 
med båten och dess utrustning. Eftersom de visste att de skulle sälja båten efter 
hemkomsten ville de inte skrämma bort potentiella köpare genom att förmedla 
sina känslor av ”jävla skitbåt, vad är det där för jävla skitkonstruktion!”.  

Alexander tycker om att skriva och såg fram emot att få skildra resan. Snart 
insåg han dock att han inte kunde skriva fritt om vad och hur han ville. Hade 
Alexander skrivit till en specifik person hade han kunnat skräddarsy sin re-
seskildring efter dennes intressen och kunskaper och efter deras relation till 
varandra. Nu krävdes istället vad Charles Briggs kallar för ”averaging” – ett 
generaliserande av framförandet för att det ska passa så många som möjligt 
(1988:87, 129f). Han visste att äldre släktingar fanns bland läsarna och var 
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därför noga med att sortera bort fotografier från fester där besättningsmedlem-
mar syntes med kärlekspartners eller där folk hade marijuanacigaretter i hän-
derna. Han visste dessutom att material som ligger kvar på internet kan 
komma fram senare, när potentiella arbetsgivare söker på hans namn, vilket 
ytterligare bidrog till censuren. Några av de mest intressanta kontakterna mel-
lan seglare och lokalbefolkningen, fortsätter han, skedde via langare som för-
såg besättningar med droger. Alexander hade velat skildra dessa kontakter och 
skriva om sina funderingar kring varför personer som vanligtvis inte använder 
droger gör det när de kommer till Karibien. Men, som sagt, det var ett ämne 
som han inte tyckte lämpade sig på en sajt driven av namngivna seglare, där 
han måste ta ansvar för samtligas anseende och där de främsta tänkta läsarna 
var anhöriga därhemma. Sannolikt framförs berättelser om dessa aspekter av 
resan i andra, mindre offentliga sammanhang.  

Besättningarna har att åstadkomma texter som på en och samma gång är 
klassiska reseskildringar, praktiska manualer, känslofyllda och kreativa ge-
staltningar av ett annorlunda vardagsliv och en vardaglig kommunikation med 
de anhöriga därhemma. Alexanders föräldrar och närstående brydde sig inte 
om segling, utan ville framförallt veta var han befann sig och hur han mådde. 
Seglingsintresserade ville veta mer om seglingsförhållanden och utrustning. 
Själv hade han velat skriva mer om anekdoter och detaljer i seglartillvaron, 
vilket fick bortprioriteras till förmån för de stora händelserna eller information 
om deras välbefinnande och position. ”Svårt att hålla en lagom nivå. Hitta en 
balans mellan alltihopa. Och den balansen som blev, blev att det blev 
ganska…” han tystnar och letar efter ordet. ”…trökigt.” Denna balansgång är 
en utmaning och kräver kompromisser. Stefan förklarar att de försökte und-
vika seglingstermer och uppgifter om väder och vindriktning för att inte tråka 
ut de som ”inte är superseglingsintresserade”. Men, konstaterar han, det är 
svårt att beskriva en Atlantsegling utan att prata om vindstyrka och knop – det 
var ju det som utgjorde grunden för hur de hade det och upplevde tillvaron.  

Till pappa och alla på en gång 

Informanterna är måna om att skapa berättelser som är intressanta och begrip-
liga för flera olika läsargrupper och som inte stänger ute dem som inte vet 
någonting om segling. Det skiljer dem från de internetdagböcker som dag-
boksforskaren Laurie McNeill studerat, där skribenterna inkluderar specifika 
detaljer om sina konsumtionsvanor och värderingar. McNeill tolkar detta som 
att författarna skriver för läsare med liknande erfarenheter, och exkluderar 
dem som inte har samma livssituation. De senare antas kunna förstå vinken att 
de inte hör hemma i den tänkta publiken (2003:32f). Men så är alltså inte fallet 
med de skrivande seglarna, som tvärtom ansträngt sig för att inkludera olika 
sorters läsare oavsett dessas intresse av eller förkunskaper om segling. Liksom 
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författarna som Lynn Z. Bloom studerat (1996:24f) är de skribenter sannerli-
gen läsarorienterade. Men i motsats till författarna i Blooms studier innebär 
hänsynen gentemot läsarna i mina informanters fall att besättningarna ofta valt 
att offra goda berättelser istället för att fokusera på dem. 

Det samlade intrycket av informanternas skrivande och läsarnas roll i detta 
är både mångfacetterat och motsägelsefullt. Seglarna säger samstämmigt att 
de framförallt skriver för att nära och kära ska veta var de är och vad de gör. 
Det borde med andra ord spela mindre roll vad och hur de skriver, om det 
viktigaste är att de skriver. Samtidigt har de ofta som uttalad ambition att inte 
bara skriva ”en massa bladdrande hela tiden om att ’nu har vi gjort det och det 
och nu har vi ätit det’” som en seglare uttrycker det. Flera av informanterna 
resonerar kring pressen att uppdatera regelbundet och hur det stör upplevelsen 
av att vara iväg. Samtidigt är det tydligt att de också skriver för det egna min-
nets skull och ser ett stort värde i sina berättelser. Många vill därtill skriva 
egna versioner av de handboksliknande reseberättelser som de själva hade så 
stor nytta av innan avfärd. Informanterna säger sig uppskatta själva skrivandet 
och att de blivit mer dedikerade berättare med tiden. Men berättarlusten tycks 
också gå ner över tid, från täta uppdateringar under den första månaden till 
glesare under senare etapper. 

Berättelserna är också tänkta att vara ett underlag för det egna framtida 
minnet. Stefan och Elinore resonerar tillsammans kring hur de inledningsvis 
skrev framförallt för sina föräldrar och andra närstående, men sedan kom att 
uppskatta själva skrivandet i sig, liksom vetskapen om att deras barn i framti-
den ska kunna läsa om vad de själva varit med om. De narrativa övervägning-
arna och anpassningarna av berättelsen efter kontexten fortsätter därtill även 
efter hemkomsten. Flera av de seglare som jag talar med har mer eller mindre 
långt gångna funderingar på att få sina reseskildringar utgivna i bokform av 
förlag. En informant arbetar när vi ses med att bearbeta sina brev från resan 
och särskilt ändra tempus så att det ser ut att vara skrivet i efterhand. Den 
samtidiga berättelsens språkbruk ändras således för att åstadkomma en retro-
spektiv berättelse, som lämpar sig för publicering. Tankarna på att kunna pub-
licera i bokformat tyder på att informanterna ser sina avslutade reseskildringar 
inte som fristående och isolerade inlägg eller brev utan som helheter – som 
berättelser om seglatser från avfärd till hemkomst. Det är om hemkomster och 
berättelsernas slut som nästa kapitel handlar. Vad händer med berättandet och 
berättelserna då seglarna närmar sig sina hemmahamnar? 
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7. Hemma igen 
Om berättelsernas slut och avslut 

Det är lördag eftermiddag i augusti 2014. Ingenting nytt har publicerats på 
bloggen sedan dagen innan. Det är istället på Facebook som bekräftelsen 
finns. Gruppen Svenska långfärdsseglare har publicerat ett fotografi taget från 
en höjd intill hamnen. Klockan är tre på eftermiddagen när bilden tas – besätt-
ningen håller den utlovade tiden. Segelbåten har ett tiotal meter kvar till kaj, 
där en stor folksamling står och väntar. ”SY Mary anländer till hemmahamnen 
i Malmö alldeles i detta nu!” lyder bildtexten.  

Fyra år har gått. Familjen på s/y Mary af Rövarhamn har seglat över Atlan-
ten, genom Panamakanalen, över Stilla havet till Australien och Nya Zeeland, 
runt i Indonesiens övärld. Här låg det uttalade målet för deras världsomsegling 
– ön Tabar, eller Kurrekurreduttön som den kallades i böckerna om Pippi 
Långstrump. Till Thailand och Sri Lanka. Över Indiska Oceanen till Mada-
gaskar och Sydafrika. Över Atlanten igen tillbaka till Karibien, längs USA:s 
ostkust till Grönland och via Island tillbaka till Sverige. Barnen har nått skol-
åldern. Under tiden har stora delar av denna avhandling vuxit fram – resultatet 
av en studie som började med ett besök på bloggen om s/y Marys världsom-
segling. Nu kommer de hem. Ett halvår senare sänds programmet Familjer på 
äventyr i Sveriges Television, där de sista månaderna av seglarfamiljens resa 
dokumenterats. I det sista avsnittet får tittarna se s/y Marys insegling i hamn-
en. Seglarnas föräldrar intervjuas och säger att de är lättade över att familjen 
nu kommit hem välbehållna. En kvinna som följt besättningen via bloggen 
förklarar att hon ville se dem komma hem med egna ögon – det känns ju som 
att hon känner dem vid det här laget. 

I det här kapitlet analyseras vad som händer med berättelserna när besätt-
ningarna återvänder hem. Hur påverkas berättelsernas slut av att dessa skrivs 
i takt med att de skildrade händelseförloppen utvecklar sig? Och hur reagerar 
läsarna på berättelsernas slut – och ibland avsaknad av slut? Jag undersöker 
seglingsskildringar som fått oväntade eller oönskade slut och det bland lång-
färdsseglingsskildringar vanliga scenariot att berättandet upphör redan innan 
hemkomsten.  

Med det ritualperspektiv på reseberättelsers struktur som presenterades i 
inledningskapitlet och som också tillämpades i kapitel tre förstås hemkomsten 
som att resenären återvänder från resans liminalitet till sin hemmiljö (jfr 
Campbell 2004). Som detta kapitel visar innebär det att seglarna under de sista 
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veckorna gradvis börjar att skildra resan som någonting avslutat och att ord-
ningen återställs till det vanliga – det bofasta livet på land. Det samtidiga be-
rättandet medför dock att seglarna inte kan veta säkert hur deras resor eller 
reseskildringar kommer att sluta. Det får som följd att narrativa strategier som 
forskare om muntligt berättande sett som självklara inte alltid är möjliga. En-
ligt Labov (2006) är exempelvis berättelsens slut avgörande för dess början, 
då berättaren antas utgå från det skildrade förloppets upplösning för att däref-
ter leta sig bakåt i tiden och identifiera den kausala kedjans startpunkt, som 
blir berättelsens början. Ett slut betraktas därtill ofta som ett grundläggande 
kriterium för att en framställning alls ska kunna klassificeras som en berättelse 
(Labov 1972, Young 1987:28ff, Arvidsson 1998:29, Nylund Skog 2002:15, 
3f). Berättelsedefinitioner som dessa anses vara starkt influerade av Aristote-
les Poetik och hans triad med början, mitt och slut. Aristoteles beskrev den 
grekiska tragedin, men strukturalistisk narratologiforskning från 1900-talets 
andra hälft och framåt har trots det tillämpat tredelningen som en universell 
kärna för berättelser i allmänhet (Hyvärinen m fl 2010b, Hyvärinen 2012:15). 
För att möjliggöra en mer nyanserad och konstruktiv förståelse av reseskild-
ringarnas sista delar utgår jag i den följande analysen inledningsvis från forsk-
ning om så kallade brutna berättelser, och senare i kapitlet utifrån Katharine 
Youngs begreppspar ends respektive closings.  

Problematiska slut 

Dagboksforskaren Philippe Lejeune exkluderar medvetet resedagböcker ur sin 
studie av dagböckers slut (2009:187ff). Deras slut är oproblematiska, menar 
han, eftersom det redan från början är givet att resorna en dag kommer att vara 
över. De slut som han studerar är förvisso uppseendeväckande, då vissa av de 
historiska skribenterna bokstavligen avlidit med pennan i hand. I dessa fall 
sammanfaller dagböckernas slut med livets.98 Men det är förhastat att kalla 
resedagböckers slut oproblematiska bara för att seglarna och deras läsare är 
införstådda med att besättningarna kommer att återvända hem inom några år. 
Som framgår av kapitlet är seglarnas sista inlägg på sajterna någonting som 
de funderat mycket över och som kan väcka starka reaktioner hos publiken. 
Lejeune tycks dessutom förutsätta att resedagböcker har ett på förhand känt 
förlopp och att de därför får slut som skribent och läsare kan förutse. Men 
mycket kan hända under vägen som påverkar båtar och besättningar och 
följaktligen deras berättelser.  

                                                      
98 En parallell kan dras till bloggar om allvarliga sjukdomstillstånd, där bloggaren i värsta fall 
avlider av sin sjukdom. Ett sista avslutande inlägg skrivs då i regel av en anhörig eller vän som 
förmedlar dödsbudet och rundar av. Se exempelvis Kristian Gidlunds cancerblogg I kroppen 
min, samt hans bok I kroppen min - resan mot livets slut och alltings början (2013).  
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I det följande diskuteras tillfällen där berättandet upphört under resans 
gång, för att någonting inträffat som radikalt ändrat resans förutsättningar och 
som också ändrat förutsättningarna för berättandet. Det rör sig om vad Lars-
Christer Hydén och Jens Brockmeier beskriver som brutna berättelser 
(2008b:10), vilket avser problematiska, oavslutade eller osammanhängande 
berättelser, förmedlade av berättare som av någon anledning har svårt att fram-
föra sina berättelser. I deras antologi Health, Illness and Culture (2008a) är 
det fråga om berättare med olika fysiska eller psykiska hinder, medan det för 
mina informanter snarare rör sig om berättande som avbryts av oförutsedda 
motgångar eller händelser i livet (jfr Drakos 2013). 

Båten är den materiella förutsättningen för att drömmen om långfärdsseg-
lingen ska kunna förverkligas. I de fall då någonting händer med båtarna får 
resorna omedelbara och oönskade vändningar. Bland seglarsajterna på inter-
net finns exempel på seglatser som har fått för besättningarna tragiska slut, då 
de drabbats av förlisning eller blixtnedslag som helt förstört deras farkoster. 
Vid förlisning avslutas i flera fall berättandet tvärt, men det kan också övergå 
till att bli en ny sporadisk följetong som skildrar kampen mot försäkringsbo-
lagen.99 De kortfattade inläggen avslöjar litet om hur besättningen upplevt 
skeppsbrottet. Det är istället upp till läsarens empati och fantasi att föreställa 
sig de ekonomiska och känslomässiga konsekvenserna då långfärdsseglings-
projektet går i bokstavlig kvav tillsammans med båten som inte bara är besätt-
ningens transportmedel utan också deras tillfälliga hem.  

Under avhandlingsarbetet rapporteras en svensk båt ha förlist på ett av 
världshaven. På besättningens blogg publiceras efter en tid en redogörelse för 
förloppet. Det är en inledningsvis saklig skildring i en sorts loggboksformat, 
med korta noteringar om den dagliga utvecklingen. Båten började läcka och 
under en vecka kämpade besättningen med att pumpa ut vattnet. Till sist insåg 
de att situationen blivit ohållbar och kallade på hjälp. Här blir redogörelsen 
mer utförlig men fortfarande nedtonad. Istället är det uppgifterna i texten som 
gör den skrämmande. Ett lastfartyg kom till undsättning och besättningen 
klättrade i hård vind och höga vågor uppför ett lastnät längs fartygets skrov, 
till manskapet som kämpade för att rädda dem. Seglarna var under evakue-
ringen nära att träffas av sin båt när den lyftes av vågorna och kom farande 
under dem. När segelbåtens kapten tittade ner på sin båt en sista gång, skriver 
han på bloggen, stod vattnet upp till sofforna i salongen. Därefter skiftar in-
lägget stämning och besättningens fortsatta tillvaro ombord på lastfartyget till-
sammans med dess generösa och vänliga mannar beskrivs som trivsam. Hur 
allvarlig situationen var framgår framförallt av ett videoklipp, filmat från last-
fartygets brygga och publicerat på en svensk nyhetssajt som senare intervjuar 
kaptenen. Den lilla segelbåten kastas våldsamt upp och ned längs skeppets 
sida och gungar fram och tillbaka i vågorna, vilket får den att ständigt slå emot 
det stora fartygets skrov. Ombord syns besättningen som försöker sträcka sig 

                                                      
99 Se exempelvis sajterna för s/y Crux, s/y Elena och s/y Atlanta. 
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efter lastnätet ovanför dem. Det är skakande och smärtsamt att se. Bloggen 
blir efter publiceringen inaktiv och försvinner inom någon vecka från internet. 
Enligt kaptenen såg han ingen anledning att fortsätta att betala för bloggen då 
den plötsligt tjänat ut sin roll, förklarar han i en konversation via Facebook 
några år efter förlisningen.  

Inte bara båten är bräcklig. Relationerna mellan besättningsmedlemmarna 
är under stor påfrestning då de lever mycket tätt inpå varandra under månader 
och år. Handböcker som Relationer ombord (Blomqvist 2002) försöker att un-
derlätta för seglande kärlekspar att få förhållandet att hålla under resan. Under 
en kväll på Oceanseglarklubbens förberedande kurs talar kursdeltagare om en 
föreläsning några kvällar tidigare, där de uppmanats att prata ihop sig med sin 
partner om vilka mål de har med seglatsen. Alltför olika önskemål och priori-
teringar kan förstöra såväl nöjet med resan som förhållandet, har de fått höra 
(jfr Jennings 1999:152ff). För vissa seglare innebär resan också att kärleks-
relationer upphör. Två år in i långfärdsseglingen uppger en seglare på sin hem-
sida att hans hustru inte längre vill leva ett långfärdsseglarliv. Hon har valt att 
kliva av och han fortsätter ensam, skriver han. ”Hemsidan kommer inte att 
uppdateras i fortsättningen” blir slutorden för deras berättelse om resan som 
gemensamt projekt. Hur den fortsatta resan tedde sig, eller hur det gick med 
äktenskapet, förtäljde inte hemsidan som låg kvar inaktiv på internet i flera år 
efter beskedet. 

Under fältarbetet följde jag en blogg om en långfärdssegling där det en dag 
blev uppenbart att någonting allvarligt hade hänt en besättningsmedlem. Ett 
kortfattat inlägg skrivet av en vän på land meddelade att besättningen under 
omständigheterna mådde bra, men att en av dem befann sig i Sverige på grund 
av personliga skäl. Vad som hade skett förblev oklart under flera veckor, då 
jag spänt väntade på att få veta hur besättningen mådde. Till sist publicerades 
ett långt och öppenhjärtigt inlägg där den kvarvarande besättningen beskrev 
hur deras vän blivit allvarligt sjuk under en segling i ett otillgängligt område 
och till sist evakuerats från båten av flottan och flugits hem för vård. Inlägget 
fick många omtänksamma kommentarer från läsare och en av besättnings-
medlemmarna skrev själv ett meddelande i kommentarsfältet där han tackade 
för stödet. Han förklarade att publiceringen av det utlämnande inlägget för 
honom följdes av dagar med feber och värk, då adrenalinet till slut släppte. 
Ytterligare några dagar senare var plötsligt hela bloggen borttagen, utan någon 
förklaring. Det gick inte längre att läsa det som skrivits där under flera år. 
Senare fick jag av andra seglare veta att besättningen splittrats men att en av 
dem efter en tid fortsatte med nya besättningsmedlemmar. Det blev under 
dessa veckor uppenbart för mig vilket engagemang man som läsare kan få för 
personer som man inte känner. Jag erfor först oro och senare lättnad, men var 
också beklämd över att besättningens resa fick ett så olyckligt slut. 

Även trevliga förändringar i livet kan få konsekvenser för seglatserna och 
reseskildringarna. ”Vi stannar här” är rubriken på det näst sista blogginlägget 
på bloggen 28fot.se, publicerat i februari 2013. Besättningen har seglat från 
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borttagen och går inte längre att läsa. Eftersom resan är över har bloggen tjänat 
sitt syfte, förklarar Sara i ett mejl, och besättningen har därför valt att inte 
längre betala för tjänsten. Deras berättelse blir i samma stund otillgänglig för 
läsarna. 

Oskrivna hemkomster? 

Huvudinformanterna återvänder alla hem planenligt, men även för dem inne-
bär resornas slut att berättandet upphör. Den följande analysen tar sin utgångs-
punkt i min egen personliga läsupplevelse och mina reaktioner på informan-
ternas sista brev och inlägg. Diskussionen följer därefter min analytiska 
process – från en upplevd avsaknad av tillfredsställande slut till insikten att 
någon form av slut kan stå att finna på andra platser än de förväntade.  

Under året då jag följde aktiva bloggar var jag redan väl bekant med berät-
telser som slutar på förhand. Utöver de avbrutna berättelserna saknade flera 
av de föregående årens seglingsskildringar redogörelser för hur besättningen 
återvänt hem. Det sista brevet på Escape to Danger skrivs exempelvis på Azo-
rerna i april 2007, mer än en månad innan resan är över, vilket diskuteras mer 
utförligt längre fram i kapitlet. Stefan på Bella publicerar sitt sista långa brev 
några timmar innan han angör hemmahamnen tillsammans med sin äldste son 
och bror. Brevet börjar vid ankomsten till Azorerna och fortsätter genom Eng-
elska kanalen till Skagen och sedan till den svenska västkusten, där besätt-
ningen befinner sig i den skrivande stunden: 

/Den sista biten mot Sverige går motorn på lite högre varv än vi vad brukar ha 
som marchfart. Alla är sugna på att återse nära och kära. 
 
Om knappt två timmar, klockan 2000 kommer vi att angöra vår bryggplats i 
Hinsholmskilens småbåtshamn. Det tog "bara" 14 dagar att segla från Azorerna 
till Göteborg. Betydligt snabbare än någon av oss gissat på! 
En fantastisk resa är slut. Bellabåten har seglat 14000 sjömil under de senaste 
13 månaderna och minnesbanken är påfylld med massor av spännande platser, 
fina människomöten, en del vedermödor men framförallt väldigt många gläd-
jestunder. 
 
Tack så mycket, alla ni som följt vår resa på denna blog. Speciellt tack till alla 
kommenterer och uppmuntrande mejl som vi fått. 
 
Hälsningar från Bellabåten 
Stefan & Elinore & [barnen] 
John & Thomas 

SY-Bella 13 juli 2009 
 

Trots vetskapen om att många långfärdsseglarberättelser i någon bemärkelse 
slutar i förtid var det med förväntan som jag i augusti 2011 passade på bloggar 
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som jag följt under året som seglatserna varat. Jag ville inte missa besättning-
arnas hemkomster och i fältdagboken noterade jag var de befann sig och hur 
jag upplevde läsningen:  

Nu är Louise och Petter på svensk mark, för första gången på ett år. Imorgon, 
den 2 augusti, kommer de enligt plan till Göteborg. Jag märker när jag läser att 
det börjar sticka i näsan och jag blir rörd. Även Allie närmar sig hemmaham-
nen och är snart hemma.  

Fältdagbok 1 augusti 2011 

Vid tretiden i eftermiddag tar Nadas resa slut, om allt går enligt plan. Stina och 
Andreas har seglat runt Sveriges kust och är nu i Bråviken. De har i morse 
kastat loss för sista gången, och närmar sig hemmet i Norrköping. Olivia var 
enligt SPOTen i Linköping igår. 

Fältdagbok 12 augusti 2011 

Allie, Olivia och Nada är hemma. Allie tackar för en underbar resa, Nada skri-
ver att de letar nytt hem, Olivias sista inlägg är från Göteborg, innan hemfärden 
via kanalen till Linköping. Olivias inlägg har två kommentarer där de som de 
träffat tackar för senast. Det är så snöpligt, det känns som ett antiklimax. Varför 
skriver ingen en kommentar? Varför grattar ingen? ”Välkommen hem!” 
”Snyggt jobbat!” ”Hur känns det?” 

Fältdagbok 30 augusti 2011 
 

Att döma av anteckningarna förväntade jag mig detaljerade redogörelser för 
hur det gått till då besättningarna återvände hem, med mängder av hälsningar 
från läsare och framförallt en tydlig avslutning av reseskildringarna. Det hade 
framgått under resorna att seglarna fått mycket respons och uppskattning från 
sina läsare, varför jag antog att dessa nu skulle höra av sig och gratulera, som 
de gjorde när besättningarna nådde Karibien. Därför växte en känsla av förvå-
ning och besvikelse fram under dagarna som följde, när det inte verkade som 
att dessa skulle publiceras. Var det verkligen ingen som skulle visa besättning-
arna uppskattning och beundran för deras prestationer? Och skulle inte besätt-
ningarna själva sätta ord på hur hemkomsten gick till och hur den kändes?  

Det är nu inte underligt att jag som följt seglarna under ett år ville ta del av 
landstigningen, som kan betraktas som hemvändarritualens mest laddade mo-
ment (Hellspong 1995:187). Sannolikt var därtill sluten som jag föreställt mig 
inspirerade av spelfilmer med storslagna eller sentimentala slut, samt av mina 
egna föreställningar om hur det skulle kännas att komma hem efter en så lång 
bortavaro. Dessutom ville jag efter ett års regelbunden läsning bli försäkrad 
om att seglarna verkligen var hemma, och mådde bra, även om jag inte kände 
besättningarna och ännu inte tagit kontakt med dem. 

Det dominerande intrycket under flera år var således att informanternas be-
rättelser, i likhet med många andra långfärdsseglares, saknade vad jag uppfat-
tade som tillfredsställande slut. Vid närmare granskning och med lite tålamod 
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visar sig de glada kommentarerna finnas där, liksom skrivna slut liknande de 
föreställda. De finns vid andra geografiska platser i berättelserna, på andra 
sajter eller i andra medier än den egna bloggen eller hemsidan, och vid andra 
tidpunkter än dagarna kring hemkomsten. 

Ett gradvist hemmande  

Ett misstag som jag gjorde var att förutsätta att hemkomstinläggen skulle 
skildra hur besättningarna angör den egna hemstaden vid resans absoluta slut. 
Men det är inte nödvändigtvis i slutinlägget som hemkomstskildringarna åter-
finns, eller vid tiden för hemkomsten. Den behöver inte heller stå att finna på 
den egna bloggen. Segelbåtens långsamma förflyttning längs rutten medför en 
stegvis normalisering av platser och relationer. Nada Lands och Sailing Oli-
vias slut blir därför utdragna i både tid och rum. Redan på Azorerna märks en 
tydlig förändring i tonen på informanternas brev, att en omställning skett och 
att resorna går mot sina slut: 

/Vår avfärd härifrån blir också slutet på vår resa tillsammans med S/Y Olivia. 
Nästa gång vi ses blir i Sverige. Känns vemodigt att nu gå skiljda vägar och 
veta att när vi ses nästa gång så är båda våra resor över./ 

Nada land 22 juni 2011 
 

Olivias och Nadas besättningar utforskar tillsammans de azoriska öarna, vars 
landskap sägs få det att kännas ”nästan som hemma.” Efter månader i Karibi-
ens värme, då seglarna synts i tunna kläder på fotografier, blir bilder på be-
sättningarna i regnställ ett av de tydligaste tecknen på att de närmar sig ett 
nordligt Europa.  

Gemensamt för Sailing Olivias och Nada lands inlägg från de sista veck-
orna är att de gradvis ”hemmar” både sig själva och sina berättelser. När Nadas 
besättning skriver sig fram mot sin hemmahamn sker en avtrappning av det 
exotiska i resan och av berättelsen om den. De säger sig vara rätt trötta på 
seglingen vid det här laget. Det tog dem nästan en månad att ta sig från Kari-
bien till Azorerna och efter några veckors vila där är det dags för nästa längre 
etapp. När de i början av juli 2011 kommer fram till franska Cherbourg har de 
till sist återvänt till en hamn där de varit tidigare på resan och därmed har 
enligt dem ”cirkeln slutits”. I Tyskland, då de åter ska segla Kielkanalen, fast-
slår de så i några effektiva meningar att resan redan nu i praktiken är över: 

Kielkanalen - hemlängtan slår till 

Precis hur mycket vi har saknat Sverige och hur "mätta" vi har varit på de stora 
haven slog oss så fort vi slussade in i Keil kanalen från Elbe. I ett slag försvann 
många av de utmaningar vi har kämpat med det senaste året, men kanske mest 



 210

de senaste månaderna. Tidvatten, strömmar, vågor, dyningar, kalla havsvindar 
och långa etapper ligger nu bakom oss och är en del av det fantastiska år vi har 
varit ute. 
Dessa byttes ut mot doften av nyklippt gräs, prunkande grönska och fuktig 
jord. Svenska fåglar som änder och svanar simmade i kanalen och ett landskap 
som är precis som ett svenskt sommarlandskap bredde ut sig, man fick en 
klump i halsen när hemlängtan slog till med full kraft./ 

Nada Land 19 juli 2011 
 

Trots att de beräknar angöra Sverige först tre dagar senare är redan detta en 
sorts hemkomst. Kielkanalen var ett år tidigare en startsträcka för en oerfaren 
besättning, men är nu sluttampen för seglare med månader på världshavet 
bakom sig. Nu seglar de dessutom in i ett landskap som inte är långfärdsseg-
larens utan ett hemlikt sommarlandskap. Den ”klump i halsen” som sägs följa 
med hemlängtan är det mest känslosamma uttrycket för att resan nu nästan är 
slut, på en blogg där skribenterna medvetet begränsat känsloyttringar. 

Därefter seglar besättningen vidare till Skåne: 

Lomma, Skåne, Sverige 

Nu ligger Nada förtöjd vid svensk brygga för första gången på ett år (i lomma). 
Redan i Falsterbokanalen möttes vi av vänner och det blev ett kärt återseende. 
 
Inläggen framöver kommer kanske att bli lite kortare nu när vi är tillbaka i 
sverige men vi kommer att hålla liv i bloggen ett bra tag till. Vi kommer att 
komma med lite återblickar på vårt år så fort vi har landat lite. 

Nada Land 24 juli 2011 
 

Tonen i inlägget förmedlar inga starkare känslor, utöver formuleringen ”kärt 
återseende”. När de under intervjun talar om hur det var att komma hem verkar 
inte heller ankomsten till Sverige ha upplevts som någonting storartat, även 
om de säger att det kändes speciellt att segla i svenska vatten igen. Familje-
medlemmar bodde i närheten av denna första hamn, men ingen mötte när de 
angjorde då de inte visste exakt när de skulle komma. Det uppstod därför ingen 
”wow-känsla”, utan de klev iland och åkte bil till familjen. Dessutom var de 
nu bara en i mängden bland svenska semesterseglares båtar och utmärkte sig 
inte längre. ”Syns det på oss att vi varit i Karibien?” säger Stina att hon tänkte, 
och berättar att de övervägde att hissa flaggspelet, som fästs i masten i sam-
band med hemkomsten och visar gästflaggorna från alla de besökta länderna, 
för att markera att de var hemkomna långfärdsseglare.100  

                                                      
100 Flera informanter använder uttrycket ”flaggspel”, även om den korrekta termen är stor flagg-
ning eller flaggning över topp. Det används traditionellt vid festliga tillfällen och innebär att 
båten kläs i flaggor från för till akter (Se ”Flaggregler ombord” på hemsidan Flaggfabriken). 
Vanligen används båtens samtliga signalflaggor medan det i långfärdsseglares fall är vanligt att 
använda gästflaggorna. 
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Besättningen meddelar ovan att de avser att hålla liv i bloggen, om än med 
färre inlägg. Trots det blir det därefter tyst i nästan tre veckor. Då publiceras 
slutet på reseskildringen. När inlägget skrivs räknar de med att angöra hemsta-
den senare samma eftermiddag:  

Norrköping - The End  

Efter att ha seglat runt Sveriges kust från Lomma ligger vi nu i Bråvikens in-
lopp. Längst med kusten har vi hälsat på familj och vänner och det har blivit 
härliga återseenden. Idag kastar vi loss för sista gången på denna resan och 
seglar till Norrköping, när vi går under Händelöbron i eftermiddag är vår resa 
slut. För de som har lust att möta upp så hoppas vi vara i Norrköping vid 3 
tiden. Vi återkommer med mer exakt tid och plats senare. 

Nada Land 12 augusti 2011 
 

Rubriken ”Norrköping – the end” kan tolkas som att detta både är slutet på 
resan och, tack vare den välkända formeln för att avsluta filmer, berättelsens 
slut. Men rubriken till trots är resan inte helt över när inlägget skrivs, och det 
återstår några timmar innan de angör hemmahamnen. Att de nu ska kasta loss 
för sista gången blir en motsägelsefull men tydlig indikator på den stora för-
ändring som väntar under denna dag. Att ”kasta loss” fungerar vanligen i seg-
larnas brev som en faktisk start på en ny etapp och som en effektiv symbol för 
uppbrytande mot nya mål. Den här gången kastar de loss för att segla de allra 
sista timmarna innan de kliver iland och förtöjer för gott. De läsare som vill 
kan möta upp besättningen, som avslutar inlägget med att de ska återkomma 
senare med exakt tid och plats. Om de gör så sker det via andra kontaktvägar, 
för ingenting nytt tillkommer på bloggen förrän fem dagar senare: 

Hemnet.se 

Ja det är det som gäller för oss nu i stället för Passageweather och UGrib.101 
Kändes väldigt, väldigt konstigt att lägga till i Herrstaberg, Norrköping och 
inse att nu är resan verkligen SLUT. Inget mer väder att hålla koll på, ingen 
rutt att plannera, inga seglings- eller båtutmaningar att tackla utan nu gäller 
helt andra utmaningar, som att hitta någonstans att bo på landbacken.  
Nada ligger ute till försäljning även om det är sent på säsongen. Hon är en båt 
för de stora haven och vi köpte henne som en projektbåt, men det är ändå lite 
sorgset.  

Nada Land 17 augusti 2011 
  
Planeringen är över, rutten som styrt såväl resa som berättelse ska inte längre 
planeras, de utmaningar som resan medfört är förbi. Båten som varit deras 
hem och transportmedel under ett år ska säljas.  

                                                      
101 Hemnet är en sajt för bostadsannonser och Passageweather och UGrib är vädersajter riktade 
till seglare. 
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Det är framförallt i läsarkommentarerna till de sista inläggen som de stora 
känslorna återfinns – för de skrivs till slut. Vänner och familjemedlemmar 
skriver att det är ”obeskrivligt härligt” att seglarna är tillbaka, och andra lyfter 
fram besättningen som hjältar: 

Ni har gjort en riktig prestation och vi är mycket stolta. Ni har fyllt er livs-
ryggsäck med fantastiska minnen och mycket erfarenhet som ni kommer att 
kunna njuta av och ha glädje av "In The Future". 

Kommentar på Nada Land augusti 2011 

Ni är våra hjältar. Det var kul att lyssna på ert föredrag i går. Tack vare er och 
flera berättare så håller vi våran dröm vid liv. Hoppas att det blir av snart. 

Kommentar på Nada Land november 2011 
 

I Nadas inlägg om resans slut aktualiseras de mikro- och makrodramer som 
diskuterades i kapitel tre. I en bemärkelse är det inte fråga om några längre 
detaljerade eller känslosamma skildringar av de sista etapperna eller ankoms-
terna till välbekanta hamnar. Sett ur en annan synvinkel kan kortfattade men 
effektiva formuleringar om ”härliga återseenden”, att kasta loss för sista 
gången, att i och med en bropassage tvärt avsluta resan och om att ersätta seg-
larlivets ständiga planering och utmaningar med bostadsletande förstås som 
ytterligare mikrodramer genom vilka det stora dramats skeenden och betydel-
ser förmedlas. Makrodramat förstärks särskilt av berömmet i läsarkommenta-
rerna, som markerar att hela resan är en bedrift. Längre fram presenteras Stinas 
och Andreas allra sista inlägg, i vilket de formellt avslutar sin reseskildring. 

Hur kan det då kännas att komma hem och hur påverkar det berättandet? 
Berättarna är i dessa fall mitt uppe i de praktiska och emotionella omställ-
ningar som hemkomsten innebär. Andreas förklarar under intervjun att det var 
en ”extremt speciell känsla” att lägga till vid den plats som de avseglat ifrån. 
Så länge de inte var i hemstaden var de ändå trots allt fortfarande på väg och 
äventyret pågick ännu. Men väl i hemmahamnen slogs han av tanken ”Jaha, 
shit! Vi ska inte längre nu.” Alla långresor medför mycket arbete, förklarar 
Stina, och när planeringen och projektet i ett slag var över erfor hon en tom-
hetskänsla. ”Så där, bara… ’jaha?’” Att sätta ord på detta ”jaha?” är en utma-
ning, liksom att skriva ett slut som gör resan rättvisa när det som besättning-
arna upplever är en känsla av antiklimax. Kortfattat skildrade hemkomster kan 
också förstås som just ett tecken på resenärernas trötthet eller problematiska 
känslor inför hemkomsten, menar Andrew Walker och Rosalind Kimball 
Moulton i en artikel om fotoalbums underförstådda berättelser (1989). I de 
fotoalbum som de studerat utgör fotografier från hemkomsten ofta en betyd-
ligt mer avkortad del än bilderna från avresa och tillvaron under resan.  

Om de flitiga uppdateringarna under händelselösa dagar till havs var ett sätt 
att sysselsätta sig, är situationen nu därtill den omvända. Besättningarna har 
helt enkelt annat för sig än att skriva, då livet på land har tagit över deras 
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fokus. Hemkomsten är slutet på resan men också början på en nygammal till-
varo. Vissa saknar bostad, då dessa såldes för att finansiera resan, och några 
måste söka nya jobb. Livet ska startas på nytt, med allt från att skaffa telefona-
bonnemang till att umgås med vänner som man inte träffat på länge. Att 
komma hem ”krävde sitt” säger Elinore, som ville ”gå runt och fläska ut sig i 
huset” hellre än att sommarsegla i skärgården. I Bellas fall verkar besättningen 
inte ha upplevt någon antiklimax, att döma av hur Stefan och Elinore beskriver 
hemkomsten under intervjun. Istället uppskattade de att få vara hemma och ta 
tag i det som väntade där. Att komma hem framställs av dem som någonting 
njutbart och som en positiv övergång från den i sig positivt framställda resan. 
På frågan om varför han inte skrev någonting mer på bloggen svarar Stefan att 
det inte ”behövdes”. Direkt när han kom hem skedde en ”omfokusering”, som 
fick honom att släppa tankarna på resan. Det var annat än segling som lockade, 
roade och som upptog deras tankar. När han väl var hemma var han nöjd, 
gladdes över naturen och tänkte ”det här är perfekt, det är här vi bor.” Han 
längtade efter att springa och cykla i skogen, barnen skulle börja i nya skolor 
och förskolor, och han och Elinore skulle tillbaka till arbetet.  

På en annan sida 

Under intervjun förklarar Petter och Louise att det var när de kom till Louises 
föräldrars hamn på en skärgårdsö vid västkusten som de drabbades av insikten 
”Shit! Vi är hemma!”. De hade då varit på väg hem under två månader, och 
hade två veckor kvar till dess att de skulle vara vad de kallar ”hemhemma”. 
De hann därför vänja sig vid att vara i Sverige. Under de sista veckorna växlar 
inläggen på Sailing Olivia mellan förstämning över att resan snart är till ända, 
och längtan efter dem och det som väntar. De sista timmarnas segling in mot 
svenska kusten var härliga men vemodiga, skriver Louise, som för sista 
gången ”fick uppleva oändlig horisont i alla väderstreck på den här resan. Jag 
kommer att sakna den friheten och lugnet det ger något alldeles vansinnigt.”102  

Samtidigt har läsare bara någon dag tidigare kunnat läsa på bloggen om 
längtan efter familj och vänner, liksom efter den egna sängen och ett kök som 
inte gungar. Innan de angör hamn och mottas av familjen äter de en sista lunch 
som blir en kulinarisk sammanfattning av ruttens olika delar: 

/[Vi åt] en sista lunch av svenskt knäckebröd, sill, kaviar, potatis från St Mar-
tin, [konserverad] räk- och tonfiskpastej från Kanarieöarna, ost från Skottland 
och oliver köpta på Azorerna och njöt av att bara sitta i shorts och bikini!  
 
Vi närmade oss raskt kusten och började förbereda vårt flaggspel samtidigt 
som fendrar och förtöjningsgods kom fram ur gömmorna. Snart, snart skulle 

                                                      
102 Sailing Olivia 2011-07-29, publicerat 2011-08-01. 
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helgen och sedan fått besök av vänner och syskon som tillsammans med dem 
firat med champagne och öl i sittbrunnen. Dagen därpå fortsätter de för motor 
i motströmmen: 

/Under en stjärnklar himmel gled vi in i en sovande gästhamn ovanför Troll-
hättans slusstrappa när klockan hunnit bli halv tolv. Vi förtöjde snabbt och 
kastade oss ner i sängen för att hinna sova några timmar, för imorgon väntar 
Vänern på oss. 

Sailing Olivia 5 augusti 2011103  
 
I över ett år trodde jag att Petters och Louises historia slutar med den framåt-
blickande raden om Vänern. Sailing Olivia framstod därför länge som ett ex-
empel på de seglingsberättelser som upphör eller ebbar ut. Under resans sista 
dagar följde jag båten via deras SPOT-karta, då de åkte längs Göta kanal inåt 
landet. Av kartan att döma hade besättningen till sist nått fram till sin hemstad, 
men ingenting skrevs på bloggen som bekräftade det. Under de följande må-
naderna besökte jag regelbundet Sailing Olivia för att se om någonting nytt 
publicerats. Först i januari 2012 tillkom ett nytt inlägg, där Louises syster re-
flekterar kring hur hon upplevde överfarten från Karibien till Azorerna.  

Men Olivias reseberättelse hade hela tiden ett publicerat slut, men på en 
annan sajt än bloggen. Under resan publicerades vissa av blogginläggen på 
Östgöta-Correspondentens hemsida.104 Där finns också de sista inlägg som vid 
denna tidpunkt ännu saknades på bloggen. I två inlägg publicerade några 
veckor efter att de kommit hem beskrivs färden via Göta kanal till hemstaden. 
De lämnade båten i kanalen för att åka till ett av två bröllop inom loppet av 
någon vecka och fortsatte sedan hemåt, skriver de. Fotografierna visar glada 
miner in i det sista. Längs färdvägen känner människor vid kanalen igen dem 
från bloggen på Correns hemsida, eller från de artiklar där de intervjuats (se 
t ex Häggkvist 2011). I reseberättelsens sista inlägg följer läsaren dem den 
sista biten längs kanalen och får läsa om ett kärt återseende vid Bergs slussar. 
Fjorton ”underbara vänner” överraskade med besök och medhavd fika och 
seglarna fick träffa barnen som fötts under den tid de varit borta. Dagen därpå 
gav de sig så av för sista gången:  

/När vi seglade in i Stångån torsdagen den 11:e augusti 2011 korsade vi för 
första gången vårt eget kölvatten från när vi seglade ut ur samma å för ett år 
sedan. En konstig känsla. På väg in mötte vi en annan segelbåt som hejade på 
oss och hälsade oss välkomna hem, precis som flera av Correns läsare har gjort 
längs med Göta Kanal när de kände igen vår fina Olivia och oss från artiklarna 
och bloggen. Tack! 
 
Efter knappa två timmar i vår lägenhet kastade vi oss på tåget till Stockholm 
för att sedan ta oss vidare till Skellefteå och vårt andra bröllop. (…) 

                                                      
103 Publicerat 2011-08-09. 
104 Se Bloggen från drömresan. 
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Sent på söndag natt kom vi hem och tidigt måndag morgon gick Petter till job-
bet, för mig väntar en universitetskurs och jobbsökande.. Vi är hemma och det 
känns läskigt normalt. Nu väntar många middagar hos goda vänner, vardags-
rutiner, uppackning av flyttlådor, återupptäckten av svenska smaker som ra-
barberpaj, äppelmos, grovt bröd och Bosses glass. Skall bli spännande! 
 
Tack alla som har följt oss! 

Östgöta-Correspondentens hemsida 29 augusti 2011  
 

Den faktiska ankomsten till Linköping lyfts inte fram i texten, utan det är istäl-
let korsandet av den egna tidigare färdvägen som sägs ha gett upphov till en 
”konstig känsla”. Där besöket i föräldrarnas hamn firades med flaggspel och 
champagne framställs alltså inte den faktiska hemkomsten som någonting an-
märkningsvärt.  

Ingenting mer sker på bloggen förrän vid jul 2012, då Petter och Louise 
meddelar att de på nytt befinner sig i Karibien och att de den här gången är 
medlemmar av en stor besättning ombord på en segelskuta som ska segla från 
Antigua till Azorerna. Efter några få inlägg om inledningen av denna resa av-
bryts aktiviteten på bloggen igen. Någon gång under hösten 2013 läggs så det 
sista inlägget från Corren.se upp också på Sailing Olivia, med följande inled-
ning:  

Så här, ca två år senare kommer ett sista inlägg om vår sista etapp hem till 
Linköping. Varför kanske ni undrar? Ja, varför inte? Dessutom är det bra att få 
ett avslut, bättre sent än aldrig! � Som vän av ordning har vi bakdaterat inläg-
get för att det ska hamna i rätt turordning med övriga inlägg./ 

Sailing Olivia 12 augusti 2011, publicerat hösten 2013 
 

Inlägget fördateras alltså, liksom de inlägg som diskuterades i kapitel fem, och 
upprätthåller därigenom intrycket av en kronologisk framställning som nog-
grant redogör för resans spatiotemporala förlopp. Det är möjligt att Louises 
ordval och publiceringen av slutet påverkats av besättningens medverkan i 
denna studie. Ett år innan inlägget publiceras pratade vi under intervjun om 
vad jag då felaktigt kallade ”bakdatering” och de hade också fått frågor via e-
post om hur de anpassat inläggens datumuppgifter. Under intervjun pratade vi 
även om varför bloggen saknar det slut som fanns på Östgöta-Corresponden-
tens hemsida. Fördateringen är alltså uttalad den här gången, men så har också 
en minst sagt ovanligt lång tid passerat. Längre fram i kapitlet förklaras varför 
Sailing Olivia i flera år saknade det slut som de lagt upp på corren.se, och 
avslut liknande det som Louise nämner diskuteras närmare. 
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Att pussla ihop ett slut 

I det följande diskuteras hur en detaljerad och intermediell hemkomstskildring 
kan åstadkommas av läsaren, utifrån information på Escape to Dangers hem-
sida och från andra källor, trots att det huvudsakliga berättandet i detta fall 
avbryts en månad innan resan är över. I april meddelar Wild Roses besättning 
på nyhetssidan att de kommer att angöra hemmahamnen den 9 juni klockan 
12. Det som sedan blir det sista brevet från resan publiceras inför avfärden 
från Azorerna och avslutas med följande rader:  

/Framför oss har vi alltså det sista grabbataget upp till Frankrike på ca 1300 
sjömil, sen är vi tillbaka från de stora haven för denna gången. Känns både 
underbart och lite vemodigt på samma gång. Snart är äventyret och det fria 
livet över och ett nytt liv stundar där hemma med en vardag i bjärt kontrast till 
den vi levt i under snart 18 månader. Hur kommer det att kännas? Frågorna 
man ställer sig själv är många...  
 
Johan o Krillen 

Escape to Danger 30 april 2007 
 

Detta är i en bemärkelse slutet på hela deras reseberättelse, även om varken 
de själva eller läsarna vet det då. Samma blandning av förväntan och vemod 
som uttrycktes av Nadas och Olivias besättningar finns här, och frågorna om 
hur det kommer att kännas riktar blicken framåt mot den helt annorlunda till-
varo som väntar på land.  

Även om inga ytterligare resebrev tillkommer uppdateras loggboken och 
nyhetssidan ännu en tid. I slutet av maj förklarar besättningen på nyhetssidan 
att de har problem med sin sista dator efter att den träffats av en våg som slagit 
in över sittbrunnen och den kan nu endast vara igång några minuter i taget. 
Elektronikproblemen har gått ut över ”resebrevsfrekvensen”, men de hoppas 
ha ordnat detta när de kommer till Tyskland. Problemet kvarstår dock och inga 
fler brev skrivs. Det samtidiga berättandet om den pågående seglatsen avbryts 
således av att havet – seglatsens förutsättning – tränger in i berättandets verk-
tyg och bokstavligen kortsluter det. 

Ingenting nytt publiceras på hemsidan under fyra månader, utöver gästbok-
en som uppdateras när läsare postar hälsningar. I september meddelar Johan 
så att de sista sidorna av loggboken, som dessförinnan sträckt sig fram till 
slutet av maj, nu kan läsas. Han ber om ursäkt för att publiceringen dröjt och 
meddelar att ett ”avslutande resebrev med lite tankar och reflektioner så här i 
efterhand kommer under veckan.” Filmklipp ska också läggas upp, men detta 
tar tid då de har mycket material att gå igenom. Även fotografier från Azorerna 
och nyhetsinslag om hemkomsten utlovas. De senare tillkommer senare under 
månaden, men det utlovade sista resebrevet och filmerna uteblir. I oktober kan 
man på nyhetssidan läsa om ett föredrag som besättningen kommer att hålla, 
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samt information om hur man bokar biljetter. Därefter upphör aktiviteten på 
hemsidan helt. 

Men trots att det inte finns något sista resebrev går det att i efterhand själv 
foga samman befintligt material på hemsidan till en relativt fullständig skild-
ring av hur det gick till när seglarna kom hem. Ett videoklipp på Youtube, en 
tidningsartikel med ett fotografi föreställande återföreningen på kajen, ett ny-
hetsinslag från Sveriges Television och den sista loggboksnoteringen blir till-
sammans med gästbokshälsningar pusselbitar som kan läggas samman för att 
åstadkomma en sorts slut på berättelsen. Detta pusslande har inte krävts tidi-
gare under resan, men är ett av datormedierade berättelsers främsta känne-
tecken, enligt lingvisterna Volker Eisenlauer och Christoph Hoffmann (2010, 
jfr Ryan 2004b:342). I egenskap av så kallade hypertexter eller hypernarrativ 
är dessa berättelser enligt dem fragmenterade, multilinjära och interaktiva. Det 
innebär att berättelserna byggs upp av fristående men tematiskt sammanhäng-
ande enheter – av texter, bilder, film och ljud. Dessa förstås som små delar 
vilka kan sättas samman till meningsfulla helheter (2010:88f, Schubert 
2010:144, jfr Drakos 2013:178ff).  

På videosajten Youtube finns ett filmklipp där Wild Rose seglar in i hem-
mahamnen, den första svenska hamnen sedan avfärden. Länken till klippet 
läggs ut i gästboken tre dagar efter att det spelades in. Filmen är tre minuter 
lång och har efter nio år setts av drygt 1800 personer. En bekant på land filmar. 
I början av klippet ses några män sitta i tältstolar i hamnen med en banderoll 
med två tecknade pingviner på och texten ”Välkomna hem Johan och Kristian. 
Wild Rose”. Några strofer ur visan ”Nordsjön” från 1930-talet hörs från en 
musikanläggning. Videon klipps efter några sekunder, musiken tystnar tvärt 
och nu syns istället en pir och s/y Wild Rose som för motor med revade segel 
närmar sig. 19 skarpa smällar hörs, det syns rök som driver förbi kameran. Det 
verkar som att man skjuter salut. Ett tjut ljuder, som om någon blåser i en 
mistlur eller tuta. Ute på piren står några personer och vinkar med armarna 
högt i luften. Nu ser man Kristian på däck och Johan som står vid rodret. Det 
ser ut som att även Kristian filmar; han håller någonting silverfärgat i handen. 
De har klippt och rakat sig och det är två välansade seglare som kommer hem, 
efter månader till sjöss då de låtit hår och skägg växa. Ordningen har återställts 
och den under resan ständigt nämnda ”misären” tycks ha tvättats bort från båt, 
hud och hår. 

Från masten hänger raden med gästflaggor, trofén som visar att det är lång-
färdsseglare som återvänder. När båten svänger runt piren och börjar åka in 
mot hamnen hörs kameramannen ropa ”Välkomna hem!” Ett svagt ”Tack!” 
hörs från båten. Kristian står nu med händerna i fickorna och ser sig omkring. 
Kameran följer båten som åker in bland andra förtöjda båtar. Kameramannen 
har ställt sig långt från kajen för att kunna filma ankomsten. Till sist zoomar 
kameran in båtens akter och man ser alla som står och väntar vid kajen. Där 
tar klippet slut och tittaren får inte se hur de kliver iland eller vad som händer 
sedan. En läsare som var på plats skriver senare i gästboken att hon lyckats ta  





 220

De får frågor om hur det är att vara tillsammans i två månader på en båt utan 
att träffa andra människor, och om hur de har förändrats som människor. ”Jag 
vet inte”, svarar Johan på det senare, ”antagligen kommer det märkas först nu 
när man kommer hem. Det är andra som bedömer det, men själv känner man 
sig som vanligt. Men antagligen har man ju blivit förändrad på något sätt.”  

Följebåtar, salut, hyllande körer och uppmärksamhet från pressen markerar 
att det obestridligen är hjältar som återvänder. Etnologen Mats Hellspong 
(1995) jämför i artikeln ”Hjältars hemkomst” Vegaexpeditionens återkomst 
till Stockholm 1880 med festligheterna då ishockeylandslaget tagit VM-guld 
1991. I båda fallen hyllas hjältarna för vad som förstås som bragder i främ-
mande länder och tas emot med bland annat hyllningar, musik och festande 
människor – inte olikt mottagningsfesten på kajen i filmklippet. I Escape to 
Dangers gästbok kan man senare samma dag läsa vittnesuppgifter om besätt-
ningens återkomst och här understryks också deras hjältestatus. För första 
gången befinner sig läsare så nära seglarna att de kan bli medberättare: 

Hej och välkomna hem. Jag cyklade idag i det fina vädret från Staffanstorp till 
lagunen på Limhamn för att se när ni kom hem. Exakt kl 12 kom ni som ni 
lovat och ca 300 personer tog emot er på marinan. Sveriges TV var också där 
och det sänds troligtvis kl 21 ikväll. Ni var mycket magra men väldigt pigga. 
Det har varit mycket intressant att följa er på er fina hemsida och läsa era upp-
levelser och se era foton. Ni är verkligen nutidens riktiga fredliga Vikingar. 

Escape to Dangers gästbok 9 juni 2007 
 

Citatet ovan är tillsammans med videoklippet och inslag i massmedier det 
enda som reseberättelsens samtida läsare har tillgång till vid Wild Roses hem-
komst. Först under hösten då loggboken åter uppdateras kan de läsa Johans 
egna ord om dagen. Loggboken är som ofta i detta fall mer en dagbok än en 
regelrätt loggbok, vilket medför att följande rader påminner om resebrevens 
ton och språkbruk, om än något mer korthugget: 

Lämnade Dragör marina för det korta skuttet över sundet. Utlovad ankomsttid 
till Lagunens marina var klockan 12.00 och det tänkte vi hålla.. Vid bron dök 
det upp lite följebåtar. Kändes underligt med all uppmärksamhet, men samti-
digt väldigt kul. Exakt klockan 12.00 passerade vi pirarmen in till Lagunens 
Marina. Ungefär 300 personer mötte upp på bryggan! Kändes helt overkligt, 
och jag måste säga att det var lite rörande. Hamnklubben, vänner och familj 
hade verkligen ansträngt sig att göra det hela till en minnesvärd dag.  
Efter vi lagt till blev vi intervjuade av SVT och lite olika tidningar. Vi höll ett 
kort tal och tackade för all support, vilken verkligen betytt mycket under resan. 
Under kvällen hade Johans syster och en polare fixat en rejäll välkomstfest på 
en hyrd klubb inne i stan. Samma klubb som vi för ca 18 månader sen hade vår 
avskedskväll på... Nu var cirkelen verkligen sluten!!  

Escape to Dangers loggbok 9 juni 2007 
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Att cirkeln är sluten, vid det här laget en välkänd metafor, blir alltså slutorden 
på Johans omfattande och mycket uppskattade berättelse om seglatsen till och 
från Antarktis. Här är det inte båtens kölvatten som korsas, utan en festlokal 
som både inledde och avslutade äventyret och som markerar att seglarna nu är 
tillbaka där allt började, ett och ett halvt år tidigare. 

Otåliga läsare 

Det är på sätt och vis motsägelsefullt att på detta vis själv foga samman ett 
slut på Johans berättelse med hjälp av delar som finns tillgängliga via hem-
sidan och i andra medier. Risken är att jag argumenterar för en mer tillåtande 
förståelse av vad berättelser är, samtidigt som jag bekräftar den traditionella 
förståelsen genom att visa att de slut som tycks saknas minsann finns där ändå. 
En parallell kan därmed dras till Mark Freemans (2010) kritiska avslutning till 
antologin Beyond Narrative Coherence (Hyvärinen m fl 2010a). De medver-
kande forskarna i antologin säger sig vilja problematisera en alltför normativ 
förståelse av narrativ, där sammanhängande och linjära berättelser med bör-
jan, mitt och slut premieras framför fragmentariska eller oavslutade berättel-
ser. Dock, menar Freeman, tycks forskarna i sina analyser ändå söka de dolda 
sammanhängande berättelserna som vid första anblick inte tycks finnas i 
materialet. Därigenom bekräftar de just det dominerande fokus på koherens 
som de avser att ifrågasätta, vilken även jag alltså i en bemärkelse gör. 

Men ser man till vissa läsares reaktioner efter Wild Roses hemkomst blir 
det samtidigt uppenbart att tydliga slut onekligen spelar en stor roll för dem. 
Ett egenhändigt ihopsatt och hypertextuellt slut kan åstadkommas först tre må-
nader efter att Wild Rose kommit hem. I tystnaden som uppstår dessförinnan 
utmanas den för genren så centrala känslan av samtidighet. De läsare som un-
der resans gång följt resebrevens kontinuerliga uppdateringar är vana att med 
jämna mellanrum kunna läsa om vad som hänt och hur seglarna har det, just 
nu. När breven upphör blir det tydligt att läsarna inte har ett fönster till seglar-
nas liv, utan är begränsade till de bilder och ord som de förser oss med. För-
bindelselänken bryts och det är inte längre möjligt att i en illusorisk realtid 
följa seglarna. Videoklippet eller beskrivningen i gästboken verkar inte vara 
nog för de läsare som redan dagen efter hemkomsten börjar protestera mot 
tystnaden på hemsidan. Under månaderna som följer framförs flera krav på 
berättelsens slut. Vissa är aggressiva, andra vädjande: 

Hej! Synd att ni slutat skriva tycker vi som följt er sedan starten. Var det bara 
machoupplevelsen som var något att skriva om? Man kunde faktiskt förvänta 
sig en värdig avslutning på er loggbok!  

10 juni 2007 
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Dags att skriva sista resebrevet, fick ju veta att ni kommit fram genom att 
googla er… 

15 juni 2007 

Vilket äventyr ni skapade! Är mäkta imponerad och är tacksam för att det finns 
så driftiga personer som er. Jag är övertygad om att ni har inspirerat många och 
kanske fått någon att fatta det avgörande beslutet att hoppa av och göra det där 
som man så länge har drömt om. Jag har följt er seglats nästan från start och så 
gott som dagligen. Tack för att ni lätt oss andra få dela ert äventyr och för dom 
hängivande resebreven. Saknar dock ett slut på berättelsen där ni berättar om 
mottagandet och den först tiden på land. Kommer den snart? 

6 juli 2007 

Nu börjar tålamodet sina… Ni kan väl uppdatera sajten och åtminstone berätta 
vad som felas och kanske ge oss hopp om en avslutning!!!!!  

30 juli 2007 
 
Den första kommentaren om ”machoupplevelsen” får direkt mothugg då andra 
läsare i skarpa ordalag hänvisar till besättningens datorproblem.  Den arge lä-
saren ber då ber om ursäkt för sin kommentar, som hen förklarar med att det 
”tyvärr [inte är] ovanligt att man slutar skriva innan äventyret är över. Så nu 
väntar jag och säkert flera med mig på slutklämmen, ursäkta påhoppet.” 

För dessa läsare framstår sannolikt inte den ovan föreslagna pussellös-
ningen som ett särskilt attraktivt alternativ. Deras frustration tyder på att de 
anser sig ha rätt till ett sista kapitel av den berättelse som de har följt under 
lång tid, och att de är medvetna om att berättelser vanligen inkluderar ett slut. 
Labovs modell över den så kallade fullständiga berättelsen (1972:369) har 
som tidigare nämnt kritiserats för sin rigiditet och gör inte heller seglarnas 
följetonger rättvisa. Däremot är det tydligt att avsaknaden av en upplösning i 
vissa läsares ögon – däribland mina egna – får berättelsen att framstå som 
otillfredsställande och ofullständig. Läsarna verkar anse att de snuvats på vad 
som borde tillkomma dem, och att Johan undanhåller vad han är skyldig dem 
som så länge läst hans berättelse. Det kan tolkas som att Johans berättelse har 
upprättat inte bara läsarförväntningar, utan också föreställda relationer mellan 
läsarna och de för dem egentligen okända seglarna. Engagerade följare vill ta 
del av slutet på samma sätt som de har fått alla tidigare delar; genom ett sista 
brev, som lika utförligt och inlevelsefullt som vanligt förmedlar vad som skett.  

Andra läsare kommer i gästboken till seglarnas försvar och påtalar att be-
sättningen faktiskt förklarat att de drabbats av datorproblem. En läsare tycker 
att man inte ska ”gnälla mer på grabbarna. Avslutningen kommer nog så små-
ningom, det kan bli en trevlig höstläsning. Dessutom förtar ni deras kreativitet 
genom att stressa dem.” Sista juli skriver Johan själv i gästboken och ber om 
ursäkt för att slutet drar ut på tiden. Förklaringen, skriver han, är att de sedan 
de kom hem har haft fullt upp med att hitta jobb och bostad och med att starta 
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upp vardagslivet igen. Han ber läsarna att hålla ut då ett avslutande resebrev 
kommer framöver, vilket alltså inte sker.  

När jag under intervjun påtalar att det sista brevet skrivs på Azorerna hörs 
det på Johans röst att han vet vad den kommande frågan gäller. Han låter trött 
och besvärad, innan han börjar förklara varför reseföljetongen saknar slut. 
Liksom Louise menar han att han upplevde det som att resan i praktiken var 
slut redan innan de kommit hem, att Sverige ju var inom räckhåll redan i Eng-
land. Med denna insikt försvann motivationen och han visste inte längre vad 
han skulle skriva: ”För att allting det här som låg framför en låg ju nu bakom 
en. Och då skulle man ju kanske skriva nån eftertext eller sådär, men det blev 
aldrig av. Jag hade ju tänkt göra det.”  

Hela resan som förväntanshorisont har nu blivit erfarenhetsrum och fram-
står därför som mindre lockande att berätta om. De anhöriga och vänner som 
utgjort berättelsens primära publik kan träffa och prata med seglarna öga mot 
öga och behöver inte längre uppdateringarna för att veta hur besättningen har 
det. Och dessutom förflyttas seglarnas fokus i och med hemkomsten från resan 
till vardagslivets praktikaliteter, som de genast måste ta tag i. För skribenterna, 
och för vissa läsare, har berättelsen nu med andra ord förlorat sin funktion. Så 
är dock inte fallet för de läsare som läser för lust eller spännings skull.  

Att breven publiceras och läses i nära anslutning till de skildrade händel-
serna blir här en begränsning för läsarna och en stressfaktor för skribenten. 
Kraven från läsare fortsatte in på hösten, då Johan tillsammans med Kristian 
höll föredrag om resan. Trots att åhörarna såg dem med egna ögon och hörde 
dem berätta kom de fram efteråt och frågade när hemsidan skulle få sitt avslut. 
”De ville att man på nåt sätt skulle knyta ihop säcken” menar Johan, som själv 
kände ”’men, jag är här nu, vad vill du att jag ska skriva om?’” En ovan citerad 
läsare försvarade besättningen och menade att ”gnället” skulle stressa dem och 
förstöra deras skrivarlust. Han verkar ha haft rätt i detta. Johan poängterar un-
der intervjun att han skrev för att han själv ville det och att han tyckte att det 
var upp till honom om och när han publicerade nya brev. Men så tolkade inte 
vissa läsare det, förstod han senare. De återkommande kraven från läsarna om 
att han skulle avsluta berättelsen innebar en sådan press att han inte längre 
kunde eller ville skriva (jfr McNeill, L 2003:43). Johans reaktion verkar vara 
att själv sätta upp reglerna för sitt berättande. Att bemöta tjatet med ett helt 
uteblivet slut kan tolkas som ett sätt att markera att detta faktiskt var hans 
berättelse, hans hemsida, och att det var upp till honom vad, när och om han 
skrev. 

Vissa av läsarnas kommentarer kan uppfattas som otrevliga. Men deras 
upprördhet kan också förstås som ett uttryck för hur mycket dessa berättelser 
betyder för mottagarna. Johan är väl medveten om det och säger att han är 
ödmjuk inför att människor har läst hans brev och inför deras förväntningar 
på honom som berättare. Responsen från läsare betydde mycket och fungerade 
uppmuntrande under de mer påfrestande etapperna då humöret dalade. Utöver 
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de upprörda rösterna finns en kör av beundrande och mycket tacksamma lä-
sare, som öser beröm över Johan och Kristian för deras mod, prestation och 
driftighet. Ser man till de nästan åttahundra hälsningar som skrivs i hemsidans 
gästbok under resans gång blir det uppenbart att många engagerats av deras 
brev, och av resans slut. Redan i mars beklagar sig en läsare över att killarna 
vänt hemåt: ”Vafan? Ska storyn sluta? Med ert fantastiska skrivande hade ju 
jag och många med mig hoppats på att ni skulle fortsätta jorden runt. (…) Nu 
får vi suga i oss det sista på karamellen.” En läsare tackar för att de förgyllt 
hans ”gråa och ganska enformiga vardag” och en annan menar att hennes värld 
vidgats tack vare dem. Hon tackar dem för att de generöst delat med sig av sin 
berättelse och beklagar sig över att hon nu måste hitta något annat att göra på 
jobbet än att läsa deras brev. 

Värt att notera är att Louise och Petter, vars uppdateringar ju också upphör 
innan de kommit hem, inte säger sig ha fått några frågor eller kommentarer 
om detta. Vad beror det på? På Sailing Olivia finns ingen information om att 
delar av bloggen kan läsas på Correns hemsida och det är osannolikt att alla 
läsare hittat dit och tagit del av slutinläggen där. En möjlig förklaring är att 
även om Sailing Olivias berättelse liksom de andra informanternas är under-
hållande och engagerande, så saknar den Escape to Dangers stora fokus på 
äventyr, utmaningar och motgångar. Det är en hjälte- och äventyrsberättelse 
som Johan skrivit, och avsaknaden av en upplösning verkar i läsarnas ögon 
inte göra hans berättelse rättvisa. Därför kan det upplevas som att äventyrsföl-
jetongens narrativa kontrakt brutits. Slutet på resan och på berättelsen om den 
står sig helt enkelt slätt mot de brev som föregått det.  

Värt att understryka är att även oavslutade berättelser uppskattas långt efter 
att seglarna kommit hem, som underhållande berättelser om äventyr, främ-
mande länder och en extraordinär vardag. De kan också läsas som handböcker 
för kommande långfärdsseglingar. Därmed bidrar de till långfärdsseglandets 
kretslopp, genom att förse nya besättningar med förväntanshorisonter. Och, 
inte att förglömma, de har under tiden som resan pågått försett anhöriga med 
efterlängtad information om position och välmående, och okända läsare med 
uppskattade följetonger om långfärdsseglingen som pågående projekt. 

”Over and out” – slut och avslut 

Om berättelsens slut ska kunna vara den avgörande punkt som alla föregående 
händelser i handlingen leder fram mot (Labov 2006, Young 1987:29, jfr 
Andrews 2010:153) krävs en linjär progression mot ett redan känt mål. I en 
bemärkelse gäller det även för informanternas berättelser. De kan sägas röra 
sig längs rutten mot det föreställda slutet – hemkomsten och återvändandet. I 
en annan bemärkelse är detta slut mindre viktigt, särskilt för seglarna själva, 
då det är seglatsen som projekt som står i fokus i deras planer, vardag och 
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berättande. I jämförelse med de platser och hamnar som skildrats längs resans 
väg, och den extraordinära tillvaro som seglarna levt under, ter sig de sista 
veckornas segling i redan seglade, nordeuropeiska vatten som mindre spän-
nande stoff – åtminstone för seglarna själva. 

Intrycket av dessa berättelsers slut är därmed motsägelsefullt. Å ena sidan 
efterfrågas någon form av upplösning eller avslut av läsarna – inklusive mig. 
Därigenom kan den föregående analysen anses stödja de narrativa modeller 
där tydliga slut förstås som grundläggande för en framställnings status som 
berättelse. Å andra sidan skulle en diskvalificering av oavslutade eller av-
brutna långfärdsseglingsskildringar på internet innebära att hänsyn inte tas till 
de här aktuella berättelsernas karaktäriserande kännetecken och förutsätt-
ningar. Då de skrivs parallellt med utvecklingen av stoffet och under specifika 
omständigheter som bidrar till att sätta villkoren för deras tillkomst och inne-
håll, är det missvisande att tvinga in dem i statiska mallar.  

För att åstadkomma en nyanserad och konstruktiv tolkning av seglarnas 
sista brev och inlägg skiljer jag i det följande på slut och avslut – det som 
Katharine Young kallar för ends respektive closings (1987:31). Ends avser 
slutet på det gestaltade händelseförloppet, medan closings avslutar själva be-
rättandet. Begreppsparet motsvarar det som Labov definierar som resolution, 
alltså det skildrade förloppets upplösning, respektive coda (Labov & Wa-
letzky 1967:39, Labov 1972:363ff). Avslutet markerar att berättandet är över, 
genom formuleringar som ”det var det” och överbryggar gapet mellan tiden 
för berättelsen och tiden för framförandet. Det är formuleringar som markerar 
att berättandet är över och att berättarens åtagande är uppfyllt. Det kan i infor-
manternas fall anses fungera som en brygga från seglingens tid till tiden efter 
resan – den tid som reseberättelsen inte rymmer.  

Hur kan då ett avslut på en samtidig reseberättelse på internet se ut? Någon 
gång efter hemkomsten får titeln på bloggen Nada Land ett tillägg: ”Vi läm-
nade Norrköping Midsommarafton 2010 och är nu åter i Sverige efter ett fan-
tastiskt år.” meddelar textraden som nu kröner bloggen. Retroaktiva läsare 
möts således redan här av en bekräftelse på att resan är över och på att besätt-
ningen är hemma igen. När de varit hemma i några månader publicerar Stina 
och Andreas därtill inlägget ”Livet på land – sista inlägget på bloggen”, och 
förkunnar redan i rubrikraden att bloggandet därmed kommer att upphöra. Där 
berättar de kort om hur livet tett sig sedan hemkomsten. De har börjat jobba 
igen och köpt ett hus som de snart ska flytta in i. På inläggets fotografi syns 
det nya huset mot en grå novemberhimmel. Under hösten har de hållit föreläs-
ningar om sin resa. Även om de har drömmar om Stilla havet tänker de satsa 
på landlivet och har just nu inga planer på att ge sig ut igen. De allra sista 
raderna består av råd och lyckönskningar till de läsare som själva seglar: 

/Den största behållningen av resan har helt klart varit alla de människor vi mött. 
Vi håller koll på diverse bloggar och imorgon skall vi träffa "Oliverna" på den 
sista av våra föreläsningar. 
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Vi önskar alla seglande vänner -Fair Winds och för er som inte kommit iväg 
ännu -Håll drömmen vid liv och det svåraste är att ta beslutet när ni gjort det 
så löser sig resten... 
 
Over and Out..  
 
Stina & Andreas 

Nada Land 14 november 2011 
 
Framåtblickandet, det för seglarbloggarna så grundläggande berättargreppet, 
avslutar på så vis berättelsen om resan som nu ligger bakom dem, även om det 
denna gång är andra seglares resor som det handlar om. Därefter tar de farväl 
med ett ”over and out” och markerar på så sätt att deras ”sändning” i och med 
detta är över.  

Under intervjun tar jag upp mitt intryck av att många seglarbloggar slutar 
innan resan är helt över. Andreas och Stina värjer sig först mot detta och menar 
att de själva avslutat sin blogg, innan de resonerar kring varför många berät-
telser avbryts i samband med hemkomsten. De nämner flera aspekter som dis-
kuterats ovan; att bloggen är riktad till bekanta och att behovet av att skriva 
för dem försvinner när man är tillbaka i Europa, liksom att ingenting nytt och 
spännande sker. De poängterar att det rör sig om ”projektbloggar” och att det 
hade varit skillnad om de hade beskrivit det egna livet. Men det fanns ett in-
tresse av att läsa och hur seglarna har det efter att de förtöjt sina båtar i hem-
mahamnen. Därför rörde Nada Lands sista inlägg vardagslivet som de var till-
baka i. Stina tycker det blev ett bra avslut, även om det inte var ”känslo-
svallande.” Deras avslut, säger Andreas, var riktat till dem som följde bloggen, 
för att meddela att ”nu kan ni sluta läsa, för nu kommer det inte skrivas nåt 
mer här. Vi bryr oss inte om den här bloggen längre.” De ”satte punkt” och 
kunde därefter lämna bloggen med ”gott samvete” efter att ha fått uppma-
ningar från läsare de mötte att skriva om vad som väntade dem framöver.  

Här ligger avslutets avgörande mening. Stina och Andreas markerar för 
sina läsare att ingenting mer kommer att skrivas – någonting som läsarna an-
nars inte kan veta säkert. Ovissheten om när en blogg tar slut förstärks ytterli-
gare av att tystnader och diskontinuitet utgör en del av de dagboksliknande 
följetongernas narrativa rytm (Lejeune 2009:193). En läsare av en retrospektiv 
reseberättelse vet däremot att skribenten kommit hem från sin resa (Korte 
2008:36). I de fall då reseskildringarna publiceras i tryckta böcker finns till 
och med en sista sida som utan vidare kommentar visar att berättelsen är slut. 
(Bazzanella 2010:33, jfr McNeill L 2003:44, McNeill, L S 2009:90).  

Hur slutar eller avslutas de övriga informanternas berättelser? Bellas berät-
telse kan som sagt i en bemärkelse anses sakna ett slut, då ingenting finns 
skrivet om landstigningen och hemkomsten. Däremot har reseberättelsen ett 
tveklöst avslut, i och med att Stefan skriver att resan inom loppet av några 
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timmar är över och tackar läsare för stöd och uppmuntran. Brevet signeras 
med namnen på samtliga besättningsmedlemmar som deltagit under resan och 
inte bara de tre som just då befinner sig ombord. Han talar således även för 
Elinore och barnen då han tydligt tar farväl av läsarna.  

På Escape to Danger råder ett i det närmaste motsatt förhållande. Där står 
en sorts slut eller upplösning alltså att finna genom en rad andra källor än 
resebreven. Vad som saknas helt är ett avslut. Tvärtom är ett av de sista med-
delandena från Johan ett budskap om att det kommer att komma ett sista brev. 
Berättelsen från deras resa slutar därmed med den logik som utgör en av den 
samtidiga berättelsens främsta förutsättningar: ett löfte om att fortsättning föl-
jer (jfr Lejeune 2009:188). Man kan fråga sig vad reaktionerna hade blivit om 
Johan avslutat på samma sätt som Stefan, och innan hemkomst meddelat att 
resan nu i praktiken var över och att berättandet i och med detta upphör. Hade 
det uppfattats som ett, med hans läsares ord, ”värdigt” avslut på den spän-
ningsfyllda berättelsen? 

Sailing Olivia saknade under flera år både slut och avslut, då vad som länge 
var det sista inlägget skildrar dagarna innan hemkomsten och inte heller tyder 
på att berättandet är över. I inlägget på corren.se, som till senare lades upp på 
bloggen, finns däremot både slut och avslut; en skildring av hur de kommit 
hem och hur deras liv i land nu tar vid, och ett sista tack till läsarna. Besätt-
ningen förklarar att de tänkt skriva ett utförligt avslut till bloggen men att det 
inte blev av. Petter menar att de kanske hade för höga ambitioner med ”av-
slutningsinlägget”, då de tänkt skriva varsitt inlägg om hur de upplevt resan, 
vad de skulle ha gjort annorlunda samt dela med sig av råd. De skulle således 
i egenskap av hemkomna långfärdsseglare summerande blicka tillbaka på re-
san som helhet, utifrån sina förvärvade erfarenheter, kunskaper och insikter. 
Det slut som år senare publicerades blev dock detsamma som på corren.se. 

Att för sig själv eller för alla läsare sammanfatta ett helt års erfarenheter, 
samtidigt som man ska finna sig till rätta på land och hantera motstridiga käns-
lor kring att resan är över, låter sig inte lätt göras. Ännu svårare blir det då ett 
sådant slut verkar kräva tid och distans för att kunna formuleras; tid som blog-
gens eller hemsidans logik inte riktigt tillåter. Tre år efter att de kom hem säger 
Elinore på Bella att det kanske är först nu som det skulle vara möjligt att åstad-
komma ett efterkapitel, ”hur blev det sen?”. Det samtidiga berättandet som 
skildrar händelser i samband med att de sker blir här till en begränsning då det 
inte tillåter flera års tystnad innan ett kontemplativt slut publiceras. 

Avslutningsvis kan konstateras att gemensamt för Nadas, Olivias och Bell-
las slutinlägg är att de allra sista raderna utgörs av tack till läsare alternativt 
lyckönskningar till andra seglare. I och med detta vänds fokus från seglarna 
själva till dem som läst och stöttat under vägen, till de som själva är ute på 
haven och till de som drömmer om egna långfärdsseglingar. Liksom teaterns 
skådespelare går seglarna ut på scenen efter föreställningens slut. De bockar 
och tar emot applåderna och höjer sedan själva händerna och applåderar ut 
mot publiken. Publiken, åhörarna eller läsarna, dras på så vis in i berättelsen 
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och görs till en del av den, innan seglarna lämnar scenen. Föreställningen är 
över, och hängivna läsare får vända sig annorstädes för att läsa och drömma. 

Hemma igen 

Fyra år efter att 2010 års generation gav sig ut på sina seglatser är vissa på väg 
hem efter att ha seglat jorden runt. Andra är hemma sedan flera år. Ytterligare 
andra besättningar har försvunnit från kartan genom att sluta uppdatera sina 
bloggar och hemsidor. Kanske är de hemma, kanske seglar de eller ligger still 
i någon utländsk hamn. Och andra har hunnit hem och ut igen. Deras sajter 
tystnade i samband med hemkomsten men är åter aktiva när en ny resa gör den 
narrativa arenan aktuell igen.  

Fältdagbok maj 2014 
 
 

Självklart fortsätter berättandet om resorna även om sajterna tystnar. Efter 
hemkomsten tar det sig andra former och framförs i nya sammanhang, då seg-
larna muntligen berättar för sina vänner och anhöriga om resan och håller fö-
redrag på seglarklubbar och arbetsplatser med tillhörande bildspel. Resan är 
flera år senare fortfarande någonting som andra vill höra om och som besätt-
ningarna får dela med sig av. Under intervjun hemma i köket hos Bellas familj 
kommenterar den nu nioårige sonen mitt samtal med hans far. ”Pappa, det här 
är business för dig. För nästan minst en gång i månaden berättar du om våran 
resa för vilken människa som helst.” Sedan fortsätter pojken med en egen 
historia som han säger att han alltid brukar berätta. På en pub i Alderney i 
början av resan fick barnen flera små chipspåsar, helt gratis, av några ”jät-
tesnälla killar”. Mötet finns beskrivet med några meningar i brevet från den 
brittiska kanalön på SY-Bella, där som sagt stora som små händelser skildras. 
Stefan tar vid och reserverar sig för att det kanske inte är fullt så vanligt som 
sonen hävdar, men att det visst händer att folk fortfarande frågar, trots att de 
hållit flera välbesökta föredrag. 

Samtidigt menar flera av informanterna att folk verkar tröttna på att höra 
om deras resor och att de därför uppskattar att prata med andra seglare (och 
med en forskare som studerar långfärdsseglares berättelser) som är mer entu-
siastiska åhörare. Det fortsatta muntliga berättandet kan dessutom hotas av det 
befintliga skriftliga. Bloggen som under resan höll dem därhemma uppdate-
rade innebär efter hemkomsten att vänner och bekanta redan är inlästa på vad 
seglarna varit med om, och så att säga har hört historierna förut. Det är lite 
trist, säger Stina. ”Vad ska man då berätta om?” undrar hon och brister ut i 
skratt. ”Alla har sett bilderna.” 
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8. Avslutning 
 

Den här avhandlingens syfte har varit att analysera hur långfärdsseglare fram-
ställer sina pågående seglatser på internet, samt att visa hur berättelser, berät-
tande och erfarenheter står i ömsesidig relation till varandra. I detta sista ka-
pitel sammanfattas avhandlingens centrala insikter och resonemang. Jag 
betonar vikten av en kontextuell förståelse av berättelser och berättande, samt 
noterar en utveckling på det studerade fältet som förutsätter en vidareutveck-
ling av forskares metoder och perspektiv. 
  Hur resorna framställs beror, som föregående kapitel visat, på var seglarna 
befinner sig i tid och rum. Under vintermånaderna innan avfärd sliter de för 
att bli färdiga. Resan ligger framför dem med allt vad det innebär av drömmar, 
motivation och planering. Så kommer de äntligen iväg, men trots att resan har 
börjat framstår ändå de första månaderna som en startsträcka. Förväntansho-
risonten finns fortfarande någon annanstans – resan ligger fortfarande huvud-
sakligen i framtiden. På Atlanten står nuet och vardagen i fokus, samtidigt som 
den tid som var tänkt för kontemplation och isolering tas över av rutiner och 
tristess. På andra sidan havet når seglarna så det de längtat efter, och kan be-
rätta om spektakulära platser och minnesvärda upplevelser. Sedan vänder de 
hemåt. Fast att det återstår månader av resan tycks den i allt väsentligt vara 
över. När seglarna så kliver iland ska de med distans och perspektiv runda av 
och sätta punkt, trots att de är mitt uppe i den nya erfarenheten av att komma 
hem från en långfärdssegling.  

Vad en långfärdssegling är varierar, och beror på var längs rutten seglarna 
befinner sig. Vad en berättelse om en långfärdssegling är varierar följaktligen 
också. För att förstå de olika variationer av berättande och berättelser som är 
en del av människors liv behöver därför synen på vad berättelser kan vara och 
hur de kan se ut vara nyanserad och inkluderande. Särskilt behöver en kontex-
tuell förståelse av berättelser tillämpas, där hänsyn tas till omständigheterna 
och förutsättningarna för berättandet. Det rör sig i seglarnas fall om berättelser 
som skrivs under sådana mediala, teknologiska, geografiska och sociala om-
ständigheter att de inte alltid kan motsvara den konventionella berättelseforsk-
ningens hårda krav på förflutna, avslutade förlopp och tydligt avgränsade och 
sammanhängande framställningar av uppseendeväckande händelser. Istället är 
det, som denna avhandling visat, fråga om ett föränderligt och lyhört berät-
tande där seglarna kontinuerligt anpassar sig efter en rad skiftande faktorer.  
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Möjligheter och begränsningar  

Förståelsen av det samtidiga berättandet på internet blir dubbeltydigt eller di-
rekt motsägelsefullt. Informanterna betonar å ena sidan mediernas smidighet. 
De har genom en enda uppdatering kunnat informera alla intresserade om var 
de är och hur de har det. Å andra sidan framställs berättandet ofta som allt 
annat än just smidigt. Att skriva och publicera texter och bilder försvåras eller 
till och med omöjliggörs av själva resandet. Uppkoppling saknas och orsakar 
ofrivilliga tystnader, eller är så begränsad att fotografier inte kan publiceras. 
Det gungar så att skribenten blir illamående i salongen. Vågor slår in över 
sittbrunnen och förstör datorer. Resan distraherar och lockar med mer till-
fredsställande former av sysselsättning än reseskildrande. 

Å ena sidan kan seglarna tack vare teknologin stå i kontakt med dem där-
hemma och upprätthålla sociala relationer trots stora geografiska avstånd. Det 
samtidiga berättandets publik motiverar och sporrar dessutom berättandet. Det 
är till stor del tack vare läsarna som uppdateringsfrekvensen hålls uppe och 
efterfrågan på ständigt nya livstecken medför att det blir vardagen ombord 
som skildras när ”ingenting” hänt. Å andra sidan medför det faktum att när-
stående utgör den primära publiken att besättningar finner sig tvungna att 
kompromissa med sina egna narrativa ambitioner och ideal. Potentiellt goda 
berättelser om motgångar, valsiktningar och stormvindar får väljas bort till 
förmån för sådant som inte skrämmer eller upprör läsarna. 

Besättningarna skildrar resorna från sina aktuella positioner. Därför kan de 
å ena sidan gestalta händelser, platser och detaljer innan tidens tand har naggat 
minnena i kanten eller får dem att framstå som banala. Den utspillda tallriken 
med spaghetti, en replikväxling eller en förstörd krukväxt lyfts således fram 
som aspekter av de stora äventyren. Vad seglarna å andra sidan inte kan göra 
i den skrivande stunden är att med facit i hand skapa sammanhängande berät-
telser om tydligt avgränsade och avslutade förlopp, eller reflektera över vad 
resan som helhet inneburit. Vill de och läsarna veta utgången av det skildrade 
förloppet måste de alla ge sig till tåls.  

Det samtidiga berättandets främsta begränsning är tiden. Om lång tid för-
flyter mellan uppdateringar blir berättandet allt mindre samtidigt och mer sam-
manfattande. Den logik bryts som annars styr dessa resebrev, där det skri-
vande nuet, det närmaste förflutna och den nära framtiden står i fokus. 
Seglarna behöver i så fall finna strategier för att upprätthålla logiken. De kan 
som s/y Bellas besättning skriva långa brev som sträcker sig från redan läm-
nade platser ända fram till nuet. Eller så kan datumen för inläggen ändras, som 
på Sailing Olivia, så att berättelserna hamnar på rätt plats och i rätt tid i den 
långa kronologiska följetongen.  
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Platser i berättelser och platser för berättande 

I seglarnas berättande samspelar det narrativa och det icke-narrativa. Det finns 
platser och tider i berättelsen, och platser och tider för berättandet. Ibland sam-
manfaller de. På så vis förenas världen i berättelsen och framförandet av be-
rättandet med de samtidigt pågående resorna. Då rutten och den aktuella po-
sitionen utgör scenen för berättandet påverkas inläggens och brevens innehåll 
av var seglarna befinner sig någonstans. Berättelserna byggs upp längs en lång 
rad narrativa hållplatser och knutpunkter, där vissa skyndas förbi i skildring-
arna medan andra tillskrivs desto större betydelse. Tillvaron ser olika ut under 
olika delar av resorna, vilket innebär att skildrade miljöer, klimat och syssel-
sättningar växlar beroende på vilken fas av resorna som gestaltas. Berättelser-
nas världar skiftar från europeiska stadskvarter, till små båtar under månads-
långa överfarter, till paradisiska, äventyrliga eller etnografiska landskap på 
andra sidan havet. De etablerade rutterna medför att dessa berättelser till struk-
tur och innehåll ser mycket likartade ut, samtidigt som besättningen på s/y 
Wild Rose förstärker det äventyrliga i sin resa genom att avvika från de van-
liga tidsplanerna och rutterna.  

Berättandet förstås här som en praktik med rumsliga aspekter. Förutsätt-
ningarna för seglarnas skrivande och publiceringar ser olika ut under resornas 
olika faser. I början av resorna kommer inläggen tätt, tack vare en kombination 
av tillgång till marinornas internetuppkoppling, dåligt väder och att berättar-
lusten fortfarande är hög. Under Atlantöverfarterna tystnar vissa sajter helt, 
och då kan överfarten senare avfärdas med en narrativ axelryckning. Andra 
besättningar har god men dyr uppkoppling via satellittelefoner och kan upp-
datera frekvent, vilket uppskattas av hemmavarande anhöriga. Den stora resan 
får tillfälligt skildras genom vardagslivets detaljer. Just därför ges en helt an-
nan inblick i tillvaron under långsamma veckor till havs än vad som skulle 
vara möjligt om endast berättelser om det anmärkningsvärda eller icke-var-
dagliga skulle framföras. Fotografier får däremot vänta – sådana utsvävningar 
lämnar inte den begränsade tekniken utrymme för på havet.  

Som platser för berättande medför Karibien hinder, vilket innebär att skri-
vandet vanligen går ner efter ankomsterna hit. Här finns det gott om spän-
nande platser och händelser att berätta om, men just därför avtar motivationen 
att hålla följetongen lika uppdaterad som tidigare. Förväntan har blivit erfa-
renhet, och besättningarna är för upptagna med att utforska besöksmålen för 
att sätta sig ner och skriva om dem. Riskerna ses som färre här och läsarnas 
behov av att ständigt höra av besättningarna minskar därför. Men besättning-
arna är fortfarande medvetna om sin samtida publik och deras efterfrågan på 
information och berättelser. Bristande uppkoppling och havsvatten som hotar 
bärbara datorer stressar skribenter som försöker njuta av ”lättjans och det sorg-
lösa livets soldränkta övärld” och samtidigt sköta sitt performativa åtagande. 
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Resans slut är också berättandets. I de fall då resorna av någon anledning 
avbryts i förtid – på grund av materiella skador på båtar, besättningsmedlem-
mars sviktande hälsa, brustna förhållanden eller ändrade planer – avslutas eller 
avvecklas berättandet. Ofta tas sajter bort i samband med detta, som om det 
olyckliga eller oönskade slutet gör att besättningen inte längre vill att berättel-
sen om det som föregått detta ska vara tillgängligt för publiken. Även besätt-
ningar som återvänder planenligt slutar att berätta i samband med, eller innan, 
hemkomsten. Berättelsens värld är resans. Livet på land ryms inte här.  

Samtida och retroaktiva läsare 

Som samtidig berättelse är långfärdsskildringen kommunikativ och förmedlar 
här och nu till anhöriga och vänner var besättningarna är och vad de gör. I 
efterhand blir den istället en samlad dokumentation av en avslutad resa, en 
minnesplats över svunnen tid, och en berättelse om resan som helhet – eller 
åtminstone fram till den punkt då berättandet upphör. Som sådan kan den läsas 
som en form av handbok för kommande års långfärdsseglare. Olika läsargrup-
per har därför olika relation till besättningarnas skildringar. Dessa relationer 
förändras därtill över tid. Att döma av läsarkommentarer och reflektioner från 
de två seglarföräldrar som närvarar vid intervjuer är seglarnas sajter uppskat-
tade förmedlare av livstecken och av information som är relevant för närstå-
ende. Rimligen torde därför familj och vänner som läser om reseskildringen 
efter hemkomsten läsa den på ett annat sätt när de vet att seglarna är hemma 
och välbehållen. För de seglande läsare som vill veta mer om hur en långfärds-
segling går till kan det i sin tur vara att föredra att läsa berättelserna i efterhand, 
när de kan ta del av resan som helhet och i vissa fall också läsa besättningarnas 
avslutande råd eller sammanlagda kostnadskalkyler.  

En samtidig berättelse om en långfärdssegling tar tid att skriva, lika lång 
tid som de skildrade resorna – och längre än så om man även ser till inlägg om 
förberedelser och senare avslutande ord, månader efter hemkomsten. Att läsa 
en seglingsskildring på internet samtidigt som den gestaltade resan pågår, då 
hemsidan eller bloggen ännu uppdateras med nytt material, är en helt annan 
läsupplevelse än att flera år efter besättningens hemkomst ta del av skildringen 
av deras seglats. Jag har själv upplevt vissa av följetongerna i realtid och lik-
som andra läsare väntat på nya uppdateringar. Särskilt då besättningarna stått 
inför en svår utmaning, eller då någonting allvarligt uppenbarligen hänt, har 
väntan varit spänd. Jag har också kunnat stanna upp i min egen vardag och 
fundera över vad seglarna gör i samma stund. ”Just nu är de på Atlanten”, slås 
jag av en vintermorgon på bussen. ”Nu har de varit på väg i tre år.” ”Om en 
vecka är de hemma.” Att relatera läsningen till den egna vardagens lunk och 
vad som skett i mitt eget liv under de år som s/y Marys världsomsegling varade 
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innebär att jag som läsare erfar den tid som följetongen utspelar sig under och 
gestaltar – även om jag erfar den på ett annat sätt än vad seglarna gör.  

När jag läser redan avslutade seglingsskildringar ser läsningen helt an-
norlunda ut. Jag kan skumma en hel reseskildring och skapa mig en överblick 
av den gestaltade resan, när den inleddes, vart den bar och när och var den 
avslutades. Jag kan snabbt klicka mig fram genom månader och år och hoppa 
från den ena platsen till den andra. Platser som under resans gång skiljdes åt 
av månader och världshav är nu lättillgängliga. Tiden utgör inte ett motstånd 
och väntan är inte en del av läsupplevelsen. Oro, osäkerhet och otålighet blir 
på gott och ont inte en aspekt av mitt läsande. 

Själva sajterna där texter och bilder läggs ut förändras också över tid, både 
då innehavarna gör medvetna ändringar och när tekniker eller tjänster utveck-
las alternativt försvinner. Det innebär att läsare möter olika narrativa arenor 
beroende på när de besöker sajten. Kartfunktionen förstärker berättelsens nu, 
men några år senare fungerar de inte längre utan tar endast läsaren till en 
världskarta utan ifylld rutt. Det går inte längre att få en bild av vilken sorts 
resa som skildras.  

Som minnesplats är bloggen och hemsidan därtill skör. Många av de sajter 
som jag besökt har hunnit försvinna bara under de år som studien pågått. Vissa 
av dessa hade tio år på nacken, medan andra var betydligt nyare. Seglare som 
använt sig av betaltjänster slutar att betala och då försvinner sajten. Bloggar 
tas bort då resor får en oönskad vändning och avbryts i förtid. Bloggportaler 
läggs ned och de där publicerade berättelserna försvinner. För retroaktiva lä-
sare leder länkar eller bokmärken till dessa sajter endast till besked om att 
sidan inte kan nås. Detta kan även bli ett problem för samtida läsare. När jag 
en dag besöker den tidigare diskuterade blogg där en besättningsmedlem blev 
svårt sjuk, är bloggen borttagen. Jag har hunnit läsa meddelandet om att 
någonting hänt, liksom den senare publicerade förklaringen. Men om någon-
ting skrevs som förklarade nedstängningen av bloggen vet jag inte. Mellan 
mina besök hann det gå för många dagar, och eventuell information som andra 
samtida läsare tog del av gick mig förbi. Allt jag vet är att jag plötsligt är 
utestängd från berättelsen. 

Att berätta om det pågående 

”För att allting det här som låg framför en låg ju nu bakom en” säger Johan 
som förklaring till varför han tappade motivationen att skriva vid resans slut-
skede. Med sin formulering sätter han fingret på denna studies främsta resul-
tat. Berättandets kraftkälla är resan i egenskap av pågående projekt. Seglarnas 
berättande drivs framåt av förväntanshorisonten, av det som komma skall. Det 
är därför inte fråga om berättare som blickar tillbaka på avslutade eller tydligt 
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avgränsade erfarenheter, och därför avtar lusten att uppdatera skildringen med 
nya brev eller inlägg då resan inte längre sträcker sig in i framtiden. 

Att seglarna skriver sina berättelser från ständigt nya positioner i tid och 
rum orsakar en särskild narrativ rytm, där resans progression skildras genom 
rörelser både framåt och bakåt i tid och rum. Det som var föregående uppda-
terings här blir nästa texts där. Det som skrivs i egenskap av sedan blir så 
småningom nu. Nu har när nästa brev publiceras blivit till då. På så vis funge-
rar seglarnas texter som kedjor av ”nu och här” respektive ”då och där”, av 
rörelse och pauser, tillbakablickande och prognoser. Varje brev och inlägg har 
sin tid och sin position på rutten, samtidigt som de tillsammans skildrar resans 
alldeles egna tid och rum, avskild från tiden innan och efter resan. Det redan 
inträffade vävs samman med kommande hypotetiska eller förväntade scen-
arion. Det förflutna förstås därför inte som någonting avgränsat och isolerat, 
utan som en del av ett förlopp som sträcker sig in i framtiden. Berättelsens 
primära betydelse ligger i skribenternas nu, och prognoserna är uttryck för de 
tankar och känslor, föreställningar och förväntningar som besättningen har i 
det skrivande nuet.  

 
 

Bilden av efterstygnen är en visuell sammanfattning av långfärdsseglarnas be-
rättande på internet. På liknande sätt som nålen skapar stygn längs en på för-
hand utstakad linje skildrar seglarna sin progression längs rutten genom att 
kombinera skildringar av den senaste tidens erfarenheter med redogörelser för 
nuet och uttryckt förväntan på framtiden. Handen påminner om att berättel-
serna är resultatet av ett görande och om att de skrivs av berättare med egna 
stilar och strategier. Liksom broderiet består av många enskilda stygn skapar 
seglarnas brev och inlägg tillsammans berättelsen om resan. Även om enskilda 
inlägg eller brev kan kvalificera sig som konventionella berättelser i labovsk 
mening rör det sig inte här om berättare som tar ett helhetsgrepp om sina resor 
från avfärd till hemkomst, utan som skapar berättelser genom att skriva ett 
brev eller inlägg i taget. Genom återkommande uppdateringar har de så till sist 
åstadkommit berättelsen om vad de efter årslånga resor har upplevt: en re-
seskildring som i efterhand ger en helhetsbild av resorna, från avfärd och – i 
de flesta fall – till hemkomst.  
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Denna förståelse av samtidiga berättelser om pågående förlopp kan tilläm-
pas på helt andra sorters berättelser, där progressionen och de skildrade pro-
cesserna endast sker i tiden och inte i rummet. Hur förhåller sig andra former 
av berättelser om pågående erfarenheter, vare sig detta är graviditet, husreno-
veringar eller att leva med en svår sjukdom, till det förflutna, till nuet och 
framtiden? Såväl berättare som publik får följa med på färden och se hur det 
slutar. 

En ömsesidig relation 

Som framgått av denna studie är seglarnas berättelser, berättande och erfaren-
heter helt sammanlänkade med varandra. Seglarnas erfarenheter skildras i be-
rättelser, men erfarenheterna är också redan präglade av andra, befintliga be-
rättelser. Kunskaper och förväntan från föregångares skildringar motiverar 
och inspireras under förberedelserna, spär på oron och förstärker längtan inför 
det kommande. När seglarna så själva har upplevt etapperna stäms den egna 
erfarenheten av mot föregångarnas, vilket som i fallet med Biscayabukten kan 
ge upphov till både lättnad och besvikelse.  

Befintliga berättelser inspirerar också det egna berättandet. Seglarna har 
förebilder vars skickliga skrivande de försöker ta efter, men vet också att re-
seskildringar lätt tråkar ut sina läsare. De vill därför skriva engagerande eller 
underhållande och försöker med olika medel att åstadkomma texter som inte 
bara noggrant redogör för varje förehavande. Med sina respektive berättarrös-
ter skapar de berättelser som annars till form och innehåll är mycket lika 
varandra. Hur de förhåller sig till tid; hur långt eller kort de skriver; hur ofta 
de använder utropstecken; hur ofta de skriver liksom hur de framställer män-
niskor som de möter på resan bidrar till reseskildringarnas särprägel.  

Att berätta om en resa samtidigt som den ännu pågår innebär dessutom att 
berättandet blir en erfarenhet i sig. Att leta uppkoppling, fotografera, föra över 
bilder från kamera till dator och skriva brev och inlägg är en del av vardagen 
under resan. Det blir således ett nästintill arbetsliknande moment som förplik-
tigar och stressar, men som också uppskattas som ett tidsfördriv och en kon-
takt med dem därhemma. Berättandet utvecklas därtill i takt med erfarenhet-
erna, då berättarnas kunskaper och förhållningssätt förändras under resan. I 
början skriver de som oroliga och entusiastiska nybörjare; i slutet är de erfarna 
hemvändare som med glädje och vemod skildrar de sista etapperna.  

Med en förståelse som denna framträder det samtidiga berättandet som en 
process som kontinuerligt skildrar pågående förlopp. Berättandet är inte 
någonting som endast sker i efterhand, eller som kan separeras från de gestal-
tade händelserna. Istället är det en del av de skildrade förloppen och har därtill 
effekter på dem. Frågan är vad som sker med våra upplevelser av världen då 
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berättelser, berättande och pågående erfarenheter utvecklas samtidigt och in-
verkar på varandra. Vad gör den narrativa medvetenheten med våra upplevel-
ser och erfarenheter? Hur påverkas vi som berättare då vi redan under ett på-
gående händelseförlopp förbereder oss för att åta oss ett performativt ansvar 
och åstadkomma goda, spännande och roliga berättelser, eller för den delen 
berättelser som lämpar sig att framföra för en stor och heterogen publik i ett 
offentligt medium? 

Det samtidiga berättandets framtid 

På Facebookgruppen Svenska Långfärdsseglare publiceras regelbundet länkar 
till artiklar om, eller bloggar skrivna av, långfärdsseglare. Tips eller förslag 
efterfrågas också, men det är sällan som gruppmedlemmar svarar på inläggen. 
I januari 2015 publiceras dock ett inlägg som väcker medlemmarnas engage-
mang och får många kommentarer: 

Det blir färre & färre långseglarbloggar där ute. Eller så blir det glesare & gle-
sare mellan posterna för att sedan helt dö ut.... Entusiastiska seglingsberättelser 
ner till Las Plamas finns det gott om. Men sen slutas det skrivas. Varför?! Fa-
cebooksida är det numer många som har, fördelar, nackdelar? Hur håller man 
igång lusten till att skriva en blogg när "långseglarvardagen" kommer ikapp? 
Vad vill folk läsa om? Skall man ens ha en blogg? Sitter ni inne på tips om 
bloggande, dela gärna med er! 

 
Inläggsförfattaren och de som kommenterat gör samma iakttagelser som den 
här studien. Entusiasmen för berättandet tycks avstanna när resorna fortskri-
der, och ”långseglarvardagen” kommer i vägen för lusten att skriva. Det är 
svårt att få tag på uppkoppling när man seglar. Andra invänder och säger att 
uppkopplingstillgången är bättre än någonsin, men att det däremot är tids- och 
energikrävande att skriva. En medlem hävdar att det sker en omprioritering 
under resan, där en ”höjdpunkt” med långfärdsseglandet måste vara att 
komma bort från just ett flitigt statusuppdaterande. Läsarna blir mer kräsna, 
menar ytterligare en seglare, och läser bara de ”bra” bloggarna. Därför slutar 
folk att skriva, tror han. ”Någon sa att seglarbloggar är som välgörenhet till en 
glupsk men otacksam publik” instämmer gruppinnehavaren.  

I citatet ovan ställs därtill frågan om huruvida Facebooksidor och liknande 
är på väg att ersätta bloggarna som medium. Det är också en fråga som följer 
med denna studie. Hur ser det samtidiga berättandets framtid ut? Den här stu-
diens empiri skapades mellan 2005 och 2011 och har en specifik historisk och 
teknologisk kontext som är i högsta grad föränderlig. Under dessa år syns en 
tydlig kommunikationsteknologisk utveckling. Escape to Danger är en hem-
sida med vit text mot gråsvart bakgrund, av ett slag som sedan blev allt mer 
sällsynt. Istället blev bloggarna allt vanligare, med sina ofta standardiserade 
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utseenden och layouter. Vid den här tiden var det ännu inte särskilt vanligt 
med smarta mobiltelefoner, alltså telefoner med pekskärm och internetupp-
koppling, vilket på några år har blivit standard. Under åren som arbetet med 
studien pågått tycks reseskildrandet i allt större utsträckning ske via visuella 
medier. Etnologer och berättelseforskare behöver anpassa såväl metoder som 
teoretiska perspektiv efter den tekniska och medie-kulturella utvecklingen, för 
att även fortsättningsvis kunna studera och förstå människors aktiviteter på 
internet och i digitala miljöer. Särskilt krävs angreppssätt för att studera rör-
liga bilder där skaparna inte bara filmat utan också skickligt bearbetat materi-
alet.  

I januari 2016 kastar Johan åter loss för en världsomsegling tillsammans 
med sin flickvän och en ny båt, s/y Ran. Besättningen har Youtubekanalen  
RAN Sailing, där de med jämna mellanrum lägger upp filmer om sin resa. Fil-
merna är omsorgsfullt klippta, med pålagd musik och tal och delvis filmade 
med både drönare och undervattenskamera. Tre filmer från Kanarieöarna in-
kluderar videoklipp från seglingen i Antarktis 2006, som inte publicerades un-
der den resan. Besättningen har även en Facebooksida, ett Instagramkonto 
med fotografier från sin tillvaro, samt hemsidan With Ran to Distant Shores 
där information om resan publiceras. I skrivande stund, i december 2016, visar 
deras SPOT-karta att de just ankommit Grenada efter Atlantöverfarten. Vart 
resan och berättelsen sedan bär återstår att se. 
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English summary 
Dreams of Adventure. Cruising Sailors’ Online Travel 
Writing 

 
 
1. Introduction 

 
This theses investigates the online travel writing of Swedish cruising sailors, 
and argues for a contextual understanding of storytelling. The study’s aim is 
to analyse how cruising sailors describe their ongoing experiences, and to 
show how the journeys, the stories and the storytelling are mutually related to 
one another. In what ways are the stories formed by them being written during 
journeys? How are the journeys in their turn inspired by stories? And what 
influence do the audience have on the sailors’ writing??  

The analysis is inspired by folklorist Amy Shuman’s terms mediate and 
immediate storytelling. Immediate stories, according to Shuman, have future 
as well as past episodes, and the storytelling situation is part of the ongoing 
and unresolved situation. Mediate stories, in contrast, are about past and re-
solved events. They therefore correspond to established and conventional yet 
limiting definitions of narrative, according to which a story should describe 
past events, and include a beginning, middle and end. These normative as-
sumptions and structuralist definitions are challenged and nuanced by the dis-
sertations’ analysis.  

In her analytical model, folklorist Katharine Young distinguish the tale-
world from the storyrealm, or the story’s content from its performance. The 
storyrealm is in my study understood as a literal place, as the cruisers write 
their stories from ever changing positions along their travelled route. The jour-
neys’ visited places, therefore, are both taleworlds and storyrealms: both 
places described in stories and places for storytelling. As a result, the condi-
tions for the storytelling, and for the stories’ form and content, changes over 
the different phases of the journeys. 

The cruisers’ stories are oriented towards the future and often include 
dreams of, or concerns for, coming stages or passages. I use Reinhardt 
Koselleck’s terms horizon of expectation and space of experience to under-
stand the cruisers’ stories as a process where expectation is gradually replaced 
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Like travel writing in general, these stories are structured by the routes. As 
a consequence they are similar to each other, as they all describe similar jour-
neys and portray the same harbours and passages at the same time of the year. 
The travelogues are initiated during the preparations and begin in earnest at 
the time of departure, thereafter following the route down to the Canary Is-
lands, over the Atlantic and then back again to Europe. The updates describe 
recent events, the sailors’ position at the time of writing, and declare the plans 
and expectations of the next few days or weeks. Even when they are sightsee-
ing in European cities, their true destinations are further along the route and 
in the future.  

Another consequence of the established routes is that cruising sailors be-
lieve themselves to know what lies ahead. Handbooks, published travelogues 
and other sailors’ oral narratives combine to establish a horizon of expectation 
which is clearly expressed in the crews’ own writing. I therefore argue for an 
intertextual understanding of travel writing and of travelling. Travelers are 
inspired and informed by existing texts, compare their own experiences to 
them and inspire yet others with their own stories.  

The best example of the intertextual circle is the Bay of Biscay. The Bay is 
infamous because of its potentially hard winds and high waves during fall. 
Prior to the crossings the crews prepare themselves and their readers for the 
upcoming nightmare. In most cases, however, everything goes well. The writ-
ers then have to find strategies to relate experiences that failed to meet the 
dystopic expectations. By concluding that their crossing was an exception to 
the rule, they re-establish the bay as dangerous and challenging. However, as 
these stories are immediate and written under way, the real suspense lies in 
the days during the crossing, when contemporary readers wait for new updates 
and signs of life. While the sailors may express disappointment of the calm 
passing their families and friends meet their reports with cheers of relief.  

The second half of the chapter is based upon fieldwork in Las Palmas and 
Horta. Both harbours are more or less compulsory stops along the Atlantic 
crossing route. I interpret Las Palmas as a taskscape, defined by Tim Ingolds 
as a place socially associated with work or specific tasks. Here cruisers work 
hard to prepare themselves and their yachts for the upcoming crossings. But 
this is also a home for retired cruisers who live in the harbour for months or 
years. They combine periods of dwelling in the harbour with journeys to the 
Caribbean or Mediterranean, or with summer months in their homelands. 

During the crossing home, cruises make a stop at the Azores and the city 
of Horta. The harbour is completely covered in murals from decades of visit-
ing crews. These are interpreted as an additional sign of the intertextual circle, 
as sailors make their mark on the quay, photograph it and others’ and thereby 
inform followers that this is the established tradition among the group. 

I end the chapter by analysing a response from a much aggravated reader, 
who is upset when a blogger deviates from the route by writing about a trip 
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back to her homeland. This, the reader complains, is not the story he has fol-
lowed. The route is the main structure and chronology of these stories, and the 
reader in question does not accept any diversions from it. 
 
3. An uneventful adventure – on everyday life on the Atlantic 
 
The third chapter analyses posts and updates from the Atlantic crossings, from 
Europe to the West Indies and Brazil. The point of departure for the analysis 
is the contradictory depiction of the crossing as both an uneventful “milk run”, 
and as an important and much valued rite of passage. The winds are usually 
stable and sailing therefore easy, but being isolated on the sea for several 
weeks is strenuous. Thus, the passage is represented as a primarily mental 
challenge. I therefore suggest that the crossing can be understood as a liminal 
phase, similar to that of the rite of passage: ambiguous, fluid, admitting but 
also wearing. 

What is also contradictory is that this adventure is accounted for through 
updates describing everyday life on board. The stories’ talewords are limited 
to the yachts, and the cruisers describe how they spend their days cooking, 
eating, sleeping, reading and taking turns managing the boat. Although the 
sailors claim that “nothing” happens, they have promised their readers and 
families new updates at regular intervals. Their stories can therefore be de-
fined as reportable rather than repeatable, with Amy Shuman’s terms. Re-
portable stories lack sensational content and their telling is instead motivated 
by the content being of some interest to the audience.  

The presentation of the crossing as dull and uneventful is misleading how-
ever. The updates also include descriptions of spectacular events, primarily 
the catching of fish, sightings of flying fish and, most sensationally, a shark 
that bites on the hook of one of the crews. The descriptions of everyday life 
on board simultaneously illustrate the extraordinary circumstances of the rou-
tines. The crews find themselves in a remarkable situation– isolated on small 
sailing yachts for weeks, surrounded by the open sea, and without seeing an-
other boat or other human beings. The boats’ rocking obstructs even the sim-
plest tasks. Hence, tomato sauce spills over the table, and sea sickness makes 
blogging nauseating. The limited access to fresh water has consequences for 
the sailors’ personal hygiene, and they report on unwashed hair, the smell of 
sweat and mouldy bed covers.  

As the liminal weeks go by, the mood of the stories changes. Enthusiasm 
is replaced by lethargy and boredom, as the crews begin to long for shore. This 
is what in the end makes the crossing appear as an adventure and challenge. 
The crews say that they longed for quiet weeks of contemplation but instead 
found themselves bored and preoccupied with chores. In conclusion, follow-
ing Katharine Young and John Robinson, I argue that storytelling must be 
understood as contextual, as the point of a story depends on the circumstances 
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of its telling. The stories of Atlantic crossing do not always require a remark-
able content, due to the remarkable circumstances, and thanks to the readers’ 
pronounced demand for news from the cruisers. 
 
4. Four shades of blue – on individual storytelling 
 
So far during the cruises, the crews have more or less followed the same route 
and described the same sort of journey. But after the crossing they go their 
own way. In this chapter I analyse the crews’ different ways of portraying their 
very different journeys. I specially focus on their published photographs’ role 
in the stories. The analysis is based upon an elaboration of the intertextual 
genre definition of folklorists Charles Briggs and Richard Bauman. According 
to them, genres are intertextual constructions. Performers can either minimize 
or maximize the gap between a genre and their own text. I argue that this im-
plies that performers who distance themselves from a genre also approach 
other genres. Accordingly, the cruisers’ travel writing can be understood as 
the node in a network of genres. In the following discussion I show how the 
four crews’ stories respectively resembles touristic post cards, adventure nov-
els like those of Jules Verne, and ethnographic reports.  

The crews of s/y Olivia and s/y Nada spend months in the Caribbean is-
lands, snorkelling, swimming, barbequing, and making expeditions in the jun-
gles. The texts and photographs describe a paradise-like world of white 
beaches and turquoise water. It is the iconic representation of what Swedish 
ethnologist Orvar Löfgren defines as the vacationscape – a geographical area 
associated with recreation and touristic activities. Inspired by Roland Barthes, 
I argue that the colours of the photographs – the turquoise sea and the golden 
pink sunsets – are the punctum of the images, or the detail that struck me as a 
viewer. Yet the two crews have different strategies for the photographs’ part 
in the storytelling. Posts on Sailing Olivia often include dozens of photos in 
slideshows, which thereby illustrate the long and detailed written texts. Nada’s 
crew, on the other hand, write short and summarizing texts followed by fewer 
images that are given a much more central role in the narrative. Together with 
short descriptions, these series of photographs tell the majority of the story. I 
also show how the time in the Caribbean include periods that are presented as 
more vacation-like than others, when the crews engage in public rituals during 
the Carnival, climb mountains and jump down waterfalls, and spend pleasant 
days sightseeing together with visiting friends from home. 

In sharp contrast, the crew of s/y Wild Rose round the Cape Horn and head 
to Antarctica. They sail in the wake of explorers, and expressively state that 
they wish to distance themselves from the comfort and security of everyday 
life. They are inspired by authors such as Jules Verne and Herman Melville 
and describe the past Antarctica, the destiny of explorer Ernest Shackleton and 
of the whale industry workers. The past is associated with both perseverance 
and courage, and with cruelty and suffering. The story consistently stresses 
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the trials and dangers associated with their journey. Their photographs, how-
ever, partly contradict this as even icebergs make beautiful motives. The dan-
gers associated with the landscape in the written text do not appear as fright-
ening in the pictures. In addition and due to technological reasons, the crew 
are unable to publish photographs until they return to the South American 
main land, and for some three months the travelogue is completely without 
illustrations. When they once again have access to a proper internet connec-
tion the crew publishes hundreds of photographs. 

The fourth crew is a family consisting of two parents and three small chil-
dren, on board s/y Bella. They sail through the rivers of Panama, to Honduras 
and Cuba and then on to Florida where the mother and children board an air-
plane home to Sweden, and the father is joined by adult family members who 
help him cross the Atlantic back to Europe. The family’s writing is similar to 
the ethnographic reports of anthropologists, as they portray the life in small 
Kuna villages. They describe the clothes, crafts, building techniques and gov-
ernment of the people living there. These reports are intertwined with accounts 
of the family’s outings and the children’s amusing remarks. The narrative can 
also be compared to photo albums, with their focus on the social relations and 
activities of families. The family’s story is characterized by a friendly curios-
ity on other people as well as empathy and kindness. Travel writing has been 
widely criticized for its colonial heritage and reproduction of difference. I, 
however, suggest that the genre despite this may portray meetings between 
people who are joined in curiosity of each other.  

The four crews’ stories are in many ways similar to each other, as they 
describe the same kind of journeys and belong to the same genre of writing. 
Still, as they also make their own ways and have their own personal ways of 
writing, the stories are also widely different from each other. 
 
5. The illusion of immediacy – on the representation of time 
 
This chapter continues the analysis of the differences in the crews writing. 
Here I investigate how their individual ways of representing time, and the fre-
quency of updating sites, result in completely different texts and readings. The 
discussion challenges the dissertations’ otherwise predominant perspective on 
the stories as immediate, and show that mediacy and immediacy can be com-
bined within one and the same story. I analyse the relationship between the 
time of the taleworld and the time of the storyrealm, or with other words the 
time as told in the stories and the time of the telling. The analysis takes into 
consideration the narrative aspects detailed by Gérard Genette, concerning 
such things as chronology/order, frequency, duration and speed. 

With the before mentioned focus on fear and danger, the story of s/y Wild 
Rose’s journey to Antarctica is continuously aimed at the future, always in-
troducing new threats. As a result the story is projected forwards. Ironically, 
and similarly to the case of the Biscay discussed above, the prophecies rarely 
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come true. The letters are indeed filled with reports of setbacks, incidents, 
accidents and efforts, but not the once imagined. I compare this to the famous 
principle of Anton Chekhov, who stated that a rifle introduced at the beginning 
of the play must go off before the end. As the sailors’ stories are written during 
ongoing journeys, however, comments of fear and descriptions of upcoming 
potential risks need not be forebodings of actual events. Instead, they are to 
be understood as representations of the feelings and concerns of the sailors at 
the time of writing.  

Shortly after arriving in the Caribbean, the crew of s/y Olivia fell behind 
on updating the blog. There were other things more tempting than blogging, 
such as enjoying the beaches and jungles of the islands. The crew therefore 
began to predate new posts, so that the dates represented the moment of the 
events described rather than the time of writing. As a result their travelogue 
maintained its chronology and detailed descriptions of how they spent their 
days. This strategy soon became a burden, however, as they always was weeks 
behind on the present. Eventually they decided to change tactics and began to 
write about the most recent days. As a result a whole month was left untold. 
Some of these predated blog posts were given a date older than that of already 
published posts. These posts therefore appeared further down on the blog, 
among existing posts, and may not have been noticed by readers. The crew 
wanted to remember certain outings and days and took care to write about 
them. The posts in question are therefore an important reminder that the trav-
elogues are also a personal travel diary intended to aid the crews’ future mem-
ories of their journeys. 

The family of Bella, in their turn, combine monthly and long letters with 
series of posts consisting of numerous photographs with short descriptions. I 
present parts of one of these letters, showing its wealth of details, people, 
places and events. The letters are strictly chronological, the narrative speed is 
low, and the reading of them tiring. Longer courses of events are described in 
shorter segments, separated by accounts of other, simultaneous, events. The 
letters’ content lead up to the time of writing, and end with an account of 
where the crew is and what they are about to do. A month later a new letter is 
published, beginning where the previous one ended. In between the publica-
tion of the written letters, photographs were posted. Some of their content is 
already described in previous letters while some is described in upcoming 
ones. As a result the reader moves back and forth in time through the reading. 

The crews have different ways to present the months on the other side of 
the sea, but they all create serial stories where great parts of the journeys’ time 
are described. These ongoing narratives may create an illusion of an immedi-
ate now. This, however, is the result of a series of narrative strategies. By 
different ways of focusing on past and future, various approaches to updating 
and the relation between the time of the story and the time of the storytelling, 
the cruisers achieve stories that are at once mediate and immediate, and both 
finished and ongoing. 
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6. To dad and everyone else – on groups of readers and narrative compromise 
 
This chapter is based upon those parts of the research material where the cruis-
ers reflect or comment on their own writing. I specifically focus on how they 
have written their stories with the audiences’ interests and feelings in mind. 
The chapter does not follow the same spatiotemporal order as the others. In-
stead, it deepens the analysis of the narrative, social, practical and technolog-
ical challenges of immediate storytelling. This is necessary in order to fully 
understand what it means to tell of an ongoing adventure, in public media and 
for a contemporary audience. I discuss the cruisers’ strategies to please, edu-
cate, inform or entertain different groups of readers. What narrative ambitions 
did they have, and in what ways did they have to compromise with them?  

The sailors are used to reading stories similar to their own and are well 
aware that travelogues may bore its reader. They have tried to imagine who 
the readers are and what they are interested in, and avoid tedious accounts of 
every covered nautical mile or every meal. This is easier said than done, they 
claim, as chronological reports are the easiest to write. Texts can be made 
more entertaining by including dialogue, by exaggerating details or by stress-
ing the immediacy of described events. Where some have strained to keep an 
upbeat or even comical tone, others wished to inform and educate those who 
would possibly make similar journeys in the future. 

Despite the high ambitions, keeping up with writing is often hard during 
ongoing journeys. It can be hard to find internet access in the Caribbean, as 
cruisers often spend their days in isolated bays. It is also common that the 
motivation to update fall as cruisers are occupied with enjoying themselves. 
This reluctance has consequences, as the sailors know that their readers still 
want updates. Blogging is sometimes described as a work-like task and as a 
disturbing factor during the journeys. The sailors had to hunt for internet ac-
cess on pubs and restaurants, consider camera angles and handle malfunction-
ing computers. Blogging also made complete isolation and peace of mind im-
possible, as there was always means for people back home to contact them. 

As previous studies have shown, modern communication technology ena-
bles travellers to be home and away at the same time. Crews state that the 
blogs are a practical way to keep everyone updated on their whereabouts and 
well-being. Friends and family is the primary implicit reading position in the 
sailors’ texts, or the texts’ expressed ideas of who the readers are, as well as 
the possibilities for readers to identify with the imagined audience. The read-
ing position of family members is often implicit, mainly indicated by greetings 
and assurances of the crews’ well-being. It is the blog comments that clearly 
show that the posts are read by people who know and care for the cruisers, and 
the tone and content of comments are often more affectionate than the posts 
themselves.  

Among the readers were other sailors who planned similar journeys, and 
who read the blogs in order to be inspired and informed. The travel writing 
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includes advice, warnings and encouragement. The cruisers display the capa-
bility to adapt their performance to the audience in question, which Charles 
Briggs regards as a performative competence.  As crews write for friends and 
family, other sailors and possibly anyone else, they needed what Briggs calls 
averaging in order to please everyone. Their worried families did not want to 
read anything that confirmed their anxieties, nor read detailed sailing descrip-
tions. The sailors, on the contrary, wanted to read anything that would help 
them in the future, and appreciated tales of danger and amazing incidents. 
Some of the interviewed crews chose to compromise with their initially high 
ambitions and avoided to tell of accidents or adventure. Instead they wrote 
updates that lacked narrative complication but comforted the parents back 
home. One crew did not write about the parties where they drank and smoked 
marijuana. Another chose not to complain about the boat, as they intended to 
sell it once they returned home. As a result, the stories included both silences 
and compromises in order meet the demands of a diverse audience.  
 
7. Home again – on ends and closings 
 
The seventh chapter concerns the homecomings of the crews, and the end of 
the travel writing. As the cruisers’ sites are dedicated to the journey as an on-
going project, stories usually end when the cruises do. In this chapter I discuss 
stories with abrupt or unwanted endings, and the common scenario that the 
storytelling ends before the crews are home. 

The sailors cannot be completely sure on how, where and when their jour-
neys will end. This challenges the established understanding of stories as ac-
counts of completed events, of which the teller has full knowledge and control. 
When ships are lost or crew members are injured or fall ill, travel writing usu-
ally comes to a stop. These cases can be interpreted as broken narratives, in-
coherent, open-ended and troubling for both readers and writers. Crew mem-
bers declare that the journey is over and that the blog will not be updated 
anymore. It is common that the entire blog is deleted shortly thereafter, espe-
cially in those cases where the writers pay for their blog or webpage. This also 
means that the journey takes an unexpected turn and that the travelogue that 
the crews have imagined remain unwritten or incomplete.  

But it is also common that crews who do return home as planned stop writ-
ing before the actual return. The last letter from s/y Wild Rose is published a 
month before the homecoming. A wave hit the computer which now only 
functioned for a few minutes at a time. The crew promise their readers that 
more letters will follow, but this does not happen. The captain explains to me 
that he no longer saw the point in writing as “everything that used to lay before 
me was now behind me”. He also wanted to decide for himself when and if he 
wrote. His readers began to express their disappointment with the lack of an 
end immediately after their return. I interpret this as sign of their deep engage-
ment with the stories, and of their felt connection to the sailors. I also show 
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that it is possible to piece together a hypertextual ending to the story by com-
bining information in the web page’s log book, comments in the guest book, 
a video on Youtube, newspaper articles, and a segment on the evening news. 
From this follows the contradictory impression that this travelogue completely 
lacks an ending yet includes an elaborate description of the crews’ return 
home.  

Returning home from a long journey can be emotionally and practically 
difficult. Therefore it is difficult to write a proper ending to the immediate 
story. Crew members are occupied with re-establishing themselves in apart-
ments, returning to work and catching up with friends and family. As these 
were among the most important readers it is no longer necessary to update the 
blogs. Crews also felt that they needed time in order to reflect on their experi-
ences. But the immediate stories left little room for contemplation. 

Ultimately, I show the communicative function of ending one’s story, by 
applying Katharine Young’s terms ends and closings to the crews’ final up-
dates. Ends are where the plot of the story ends, while closings concerns the 
end of the storytelling. The crew of Wild Rose promises their readers that 
more will come, thereby leaving them with neither end nor closing. Bella’s 
crew, on the other hand, do not describe their journeys very end but still offers 
a clearly marked closing by stating that nothing more will be published and 
saying good bye to their readers. The readers therefore know that the yearlong 
storytelling is over and can stop waiting for more.  
 
8. Conclusion 
 
In the concluding chapter I argue for an understanding of narrative as a con-
textual and ongoing process. Stories are always told in a context, but the con-
texts for the cruisers’ stories are continuously changing. A pragmatic and nu-
anced use of narrative theory is therefore required to fully understand the 
online and ongoing travelogues.  

Since the years when the stories studied here were published, cruisers’ 
online travel writing appear to have become more visual. Crews increasingly 
use social media such as Facebook and Instagram, and publish videos on 
Youtube. Narrative researchers thus need to find methods and theories to ad-
equately study and understand storytelling that combines text, photographs 
and moving images. It is also necessary to adapt methods and perspectives as 
communication technology and media culture changes, to understand ongoing 
storytelling as a continuous practice in an ever-changing technological con-
text. 
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Stefan och Elinore Gift par i 40-årsåldern. Seglade till Mellanamerika 
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Båt: s/y Bella, OE32.  
Blogg: SY-Bella. 
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Båt: s/y Nada, Laurinkoster 31.  
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Övriga informanter 

Informanter vars båtar och/eller bloggar namnges i listan figurerar under sina 
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Marta Seglade med maken och ettårig son till Karibien 2010-2012 
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Cecilia och Owe Pensionerat par som övervintrade i Las Palmas för första 
året. Bloggar. 
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uppdaterar å Stigs vägnar under de etapper han seglar själv. 

Jesper Man i 25-årsåldern som seglade till Karibien med vänner. 
Ej inspelat samtal innan avfärd om förhoppningar och pla-
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