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”Waterworld”
– materialitet mellan det förflutna och framtiden
Bodil Petersson
‘Waterworld’
– materiality between past and future worlds
In the future-oriented action film Waterworld (1995) the world
has been flooded for centuries because of melted ice caps due to
environmental destruction. This film gives an opportunity to
explore the materiality of both past and future worlds as the
filmmakers create the world anew in an explicitly material
sense, with several connotations of our present that has been
transformed into a distant past. On what aspects of a material

past do they construct this future world? The text explores aspects of materiality in a fictive future setting. The conclusion is
that there is a close connection between past and future materiality, and that we think of different objects and matter that
surround us as inherently good or evil. Film as medium is well
suited for the purpose of highlighting material aspects of life.

Klimathotet och framtiden

Filmens handling

I en finurlig övergång från Universal Studios jordklot när
filmen inleds, ser vi Jorden som den ser ut från rymden idag.
Plötsligt smälter isarna i polarområdena och jordens landområden försvinner sakta under den stigande havsytan.
Snart är det bara vatten kvar som helt täcker jordens yta.
För en betraktare från vår tid är det ett skrämmande men
inte okänt scenario som utspelas. I filmens värld presenteras ofta föreställningar om framtiden som bär på delar av
vår självbild och uppfattning av världen idag. Vi får ta del
av tänkbara resultat av vår livsföring i en framtida värld.
Vi ska nu förflytta oss drygt 20 år tillbaka i tiden. Året
är 1995 och ett hot mot klimatet i form av en global temperaturstegring är en iakttagen och debatterad realitet. Sedan
1988 är FN-organet IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, verksamt, och 1992 presenterar de en första
rapport om klimatförändringarnas inverkan på den globala temperaturen, och den får en uppföljare 1995 (IPCC
hemsida). Smältande polarisar debatteras intensivt, och debatten om konsekvenserna av mänsklig påverkan på hela
vår världs miljö gör intryck och avtryck också i filmens
värld. Skådespelaren och regissören Kevin Costner presenterar 1995 filmen Waterworld, vid denna tidpunkt den
dyraste filmproduktionen någonsin i Hollywoods historia.
Filmens själva utgångspunkt är klimatförändring genom
global uppvärmning och hur den kan tänkas påverka våra
liv när höjda havsnivåer är ett faktum.

Filmen handlar om hur några kvarvarande människor på
jorden gör sitt bästa för att överleva i en översvämmad värld
efter en framtida syndaflod, där havsnivåerna, till följd av
klimatförändringens temperaturstegring har höjts till smått
otroliga nivåer och inget land finns i sikte. Endast i myten
finns föreställningar bevarade om hur det en gång var att
leva på land. I myten kallas detta område för Dryland.
Människorna som har överlevt översvämningen kämpar tappert på i en värld fylld av vatten och ondska. Kevin
Costner har själv huvudrollen i filmen och gestaltar karaktären Mariner (sjömannen, figur 1). I sin dagliga tillvaro lever han som ensamseglare på en avancerad flotte
av trimaran-modell. Då och då besöker han flytande handelsstationer, i filmen kallade atoller, där det är möjligt att
byta till sig värdefulla varor. Tillsammans med en kvinna
och en flicka som har en karta tatuerad på sin rygg, söker
de efter Dryland.
Mariner har kommit på ett sätt att med hjälp av en
primitiv dykarklocka komma ner under vattnet. Han har
där upptäckt spåren av den översvämmade värld som fanns
för omkring 600 år sedan och som alla ovanför vatteny tan
redan tycks ha glömt i sin dagliga kamp för livet och brödfödan. Under ytan finns, bland mycket annat, rester av städer med höghus och en ubåt. Den försvunna civilisationen
uppenbarar sig som ett sjunket Atlantis. Vid sina besök i
denna undervattensvärld från svunna tider har Mariner
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Figur 1. Kevin Costner, filmens regissör, i rollen som Mariner, sjömannen. © Everett Collection/IBL Bildbyrå.
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samlat på sig en hel del saker. En del av tingen använder han
att handla med. Andra blir i filmen nycklar till förståelse av
den svunna världen och de blir även till rent sinnliga upplevelser av det förgångna. Vilka dessa ting och upplevelser
är återkommer jag till.
En Hollywoodfilm är ingen sådan om den inte också
rymmer kampen mellan ont och gott. Filmens ondskefulla
karaktärer kallas smokers och de är småskaliga men ändå
miljöförstörare som hänger sig åt att bedriva slaveri och att
konsumera ett restlager olja. Likt pirater far de omkring på
havet med sina vattenskotrar och plundrar och härjar. På
oklar grund har de även god tillgång till både tobak och
sprit som de konsumerar i stor mängd. Filmens grundhistoria byggs därmed upp kring en konflikt mellan de onda
smokers och de vanliga människor som strävar på i en grym
och hård, vattenfylld värld.

Framtidens förflutna
I andra arbeten har jag intresserat mig för hur vi föreställer
oss det förflutna och på vilka sätt vi väljer att rekonstruera
detta förflutna för att levandegöra och begripliggöra det i
vår egen tid (Petersson 2003; 2009a; 2009b; 2015; Petersson
& Narmo 2011). Som en direkt följd av det intresset har jag
inspirerats att fullfölja tankegångarna genom att röra mig
framåt i tiden och även studera våra föreställningar om hur
det kan bli en gång i framtiden. Intressant från arkeologisk
synvinkel blir då att denna fiktiva framtid även har ett förflutet att blicka åter på, och det betyder att vi utifrån vår
fantasi skapar föreställningar om framtidens förflutna. I
denna skapelse kommer vår självförståelse som människor
till uttryck, och på så sätt går en obruten linje mellan vår
tolkning av det förflutna, våra liv idag och vår föreställning
om framtiden. Denna sekvens fogar samman vår självbild
med hänsyn tagen till då, nu och sedan. I denna bild är
materialiteten av intresse, hur vi som människor förhåller
oss till och påverkas av tingen omkring oss som vi själva
skapat och som sedan i sin tur skapar oss (jfr Miller 2005;
Hodder 2012). Med filmen som medium finns goda möjligheter att visa hur vi skapar det materiella och hur det sedan
återverkar på oss i generation efter generation, och hur materien fortsätter att betyda något också i en diffus framtid.
Som arkeolog med vana att studera ting ur det förflutna är
det därmed lätt att känna igen sig och förstå även filmiska
framställningar av den materiella världen och dess inverkan på oss som människor.

Film mellan historia och framtid
Historiker har analyserat filmers framställningar av historiska skeden och skeenden, och ett givet fokus i vår tid är
frågor som rör identitet och historia, dvs. hur människor
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har förhållit sig till olika fenomen av historiskt slag i filmers historieberättande för att sedan använda dessa som
bekräftande i vår egen tids identitetsbyggande (t.ex. Jönsson 2004; Zander 2006). En historiker som har fokuserat på
just Hollywoodfilmers historiesyn och identitetsskapande
idag är Ulf Zander. I inledningen till sin bok Clio på bio
konstaterar han att historiska filmer lyckas bäst i sitt berättande om filmen knyter an till ”ideologiska preferenser
och rådande vetenskapsideal” i tiden (Zander 2006: 17).
Att förhålla sig till filmens identitetsskapande roll är kanske det mest uppenbara perspektivet när man som historiker vill studera hur vi ser på oss själva och vår omvärld då
och nu. Men för den här texten har jag valt en lite annan
utgångspunkt, nämligen den materiella världens närvaro,
aktivitet och konnotationer för betraktaren, i teoretiska
sammanhang numera ofta kallat ”materialitet”. Som arkeo
log ligger mitt sätt att betrakta tingens innebörder nära till
hands. Jag har även valt att utgå från framtiden istället för
historien, men som vi ska se har detta mindre betydelse,
då genomgången trots allt visar sig landa i ett studium av
det förflutna.
Helt oberoende av Waterworld och dess kvaliteter som
berättande epos, är filmen intressant utifrån hur framtidens
reliker från det förflutna hela tiden dyker upp och ges be
tydelsebärande roller i filmens berättande. Även om filmens
tema i grunden är dystert och mörkt, som i så många filmer om mänsklighetens framtid, finns i framtidsvisioner
som denna även en gnista av hopp. Såväl detta hopp som
det mörker det förflutna står för finns tydligt uttryckt i
den materiella värld som Waterworld skänker betraktaren
en inblick i.

Ting för alla sinnen
En film är uppenbart gjord för synsinnet, då det mesta som
upplevs från vita duken är avsett för ögat, men även hörseln är en självklar del av upplevelsen. Även andra sinnen
involveras genom att det som visas fram för ögat och skapas för örat berör också lukt, känsel och smak. Genom vår
föreställningsförmåga kan vi därmed involvera alla sinnen
i filmupplevelsen. Detta har Waterworlds skapare tagit fasta
på och gjort tydligt i filmens framställning av den materiella världens egenskaper. Här följer några exempel på vad
jag menar med det förflutnas materiella närvaro i filmens
framtidsvärld. Det visar sig genom filmen att ett antal objekt har valts ut som får bära berättelser om det förgångna.
I en tidig scen i filmen leker huvudpersonen solkatter
med några barn med hjälp av en backspegel från en bil.
Med tanke på att jorden varit översvämmad under hundra
tals år, måste spegeln vara en udda relik för de levande på
vattenplaneten, kanske rentav något okänt. En spegel som
denna ger oss som betraktare tid till eftertanke, genom att
vi får chans att relatera till ett ting vi känner så väl men
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Figur 2. Dennis Hopper i rollen som skurken Deacon. © Everett Collection/IBL Bildbyrå.

som vi ändå inser inte har någon mening i denna framtida
situation. Det går naturligtvis också att läsa in en djupare
mening i användandet av just en backspegel, då mycket av
det filmen kretsar kring är just konsekvenser av mänskliga
handlingar i det förgångna. Att då ta en titt i backspegeln
kan avslöja en hel del om den egna tiden.
Huvudpersonen Mariner, en sorts handelsman, kommer till en ”atoll”, i det här fallet en konstgjord ö, för att
sälja ”dirt”, jord på burk som han har kommit över på något
oförklarligt vis, kanske från ett av sina undervattensbesök
där han kan tänkas ha plockat upp sediment från havets
botten. Uppenbart är jorden en bristvara i denna vattenvärld, så alla är beredda att betala mycket pengar för den.
Jord, som för oss här och nu är ständigt närvarande om än
både förorenad och utsugen på näring eller rentav konstgödslad, är på vattenplaneten en eftertraktad sällsynthet.
I en tidig scen i filmen har Mariner varit på havets botten och bland mycket annat hämtat upp ett par skidpjäxor
från 1990-talet. Han drar dem på fötterna och har dem på
sig vid sitt besök på en handelsstation. Pjäxorna imponerar på handelsstationens invånare. Precis som i fallet med
backspegeln får betraktaren sig en tankeställare, då detta
med att åka skidor på gnistrande vit snö i kyla är något som
har blivit alldeles omöjligt och även bortglömt i den nya
situation jorden har försatts i.
I en burk på sin flotte förvarar Mariner några skrynkliga
blad av tidskriften National Geographic. Såväl tidskriftens
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textinnehåll och de enastående naturbilderna föreställande
jord och träd, som själva doften av papperet när burklocket
öppnas, är en relik för Mariner och andra som kommer i närheten av denna artefakt. National Geographic publicerade en
kommentar i ett nummer i december 1995 om att tidskriften
förekom i filmen. Kanske var det även fråga om en avancerad form av produktplacering? National Geographics fokus
på foton av människor, djur och natur och även på vår jord
och dess fortlevnad, gör att tidskriften är väl vald att medverka som materiellt uttryck i just den här filmen. National
Geographic framhåller vikten av att bevara och rädda den
globala miljön med alla de växter, djur och människor som
bebor vår planet (National Geographic hemsida).
Barnet i filmen, flickan som bär namnet Enola och har
den tatuerade kartan på sin rygg, hittar kritor hos Mariner,
som hon kan använda för att rita berättelser med. På så sätt
blir dessa kritor bärare av ett budskap om den svunna civilisationen. Med dem tecknar flickan motiv från tidiga barndomsminnen, då hon, ska det visa sig mot slutet av filmen,
levde på land. Kritorna ger Enola möjlighet att presentera
en visuell berättelse om Dryland. Själva namnet Enola anses
komma från en indianstam i Amerika, och av vissa poäng
teras att namnet läst bakifrån blir ”alone”, dvs. ”ensam”
(Behind the Name hemsida). Båda dessa namntolkningar
passar väl in på flickans roll i filmen. Hon är såväl ensam
som antydningsvis från en annan grupp människor än de
hon befinner sig hos.
Mellan slott och slagg
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Den mest anslående, största och mest humoristiska
”artefakten” i hela filmen är den rostiga oljetankern med
namnet Exxon Valdez, som för många minner om en omfattande oljekatastrof som inträffat i verkligheten, närmare bestämt 1989 utanför Alaskas kust. I filmens värld
har oljetankern kommit till heders igen som skurken Deacons skepp där han hämtar resterna av oljan till sin stab
av smokers. Oljetankern ros som ett gigantiskt galärskepp
med hjälp av slavar.
En skalmodell av fartyget, gjord för filmen, stod fram
till nyligen på Mojave Air & Space Port i närheten av Los
Angeles i Californien, USA. Vissa scener till filmen spelades
in på denna plats, men rekvisitan i form av skalmodellen av
Exxon Valdez flyttades sommaren 2014 till en privatperson
(Rymdbloggen Parabolic Arc hemsida).
Oljan är väl egentligen den mest onda artefakten av
dem alla, ett fossilt bränsle som en gång bidrog till översvämningen som gestaltas i filmen, och som nu i de ondas
händer blir drivmedel för plundringar och terror. Här följer
materialitetens konnotationer ett känt mönster, där papper med tryckt information genomgående står för godhet
och kunskap, medan i det här fallet en kletig massa, oljan,
används av de onda och dessutom är en substans som vi
idag generellt anser har bidragit till att förstöra världens
klimat. Även om mänskligheten ännu använder olja, står
den nu och även i den föreställda framtiden för något ont
och förstörande.
I Waterworld har vår egen tids laster och beroenden i form
av rökning och alkohol blivit till de ondas attribut. Ledar
gestalten Deacon och alla andra Smokers röker (men var odlar de sin tobak?), och de dricker sprit också (dock oklart var
de har den ifrån). Allt sammantaget är det verkligen ”mörk
materia” som hanteras av de onda i filmen (figur 2).

Mellan järnskrot och fiskskinn
I likhet med många andra filmiska drömbilder om framtida liv, så finns faktiskt inte högteknologin med. I den totala förödelsen har allt omvandlats till en grundläggande
mekanisk teknologi utan datorer och mobiler, mikrochip
och nanoteknologi. Visserligen är det några år mellan 1995
och idag, men den högteknologiska utvecklingen hade definitivt hunnit ta fart redan då och även speglas i olika
filmiska framtidsvisioner. I framtidens Waterworld är det
istället rejält tung och traditionell järnskrotsteknologi som
gäller, om det inte är sömnadskonst på hög nivå med fiskskinn som material, vilket antyds av åtminstone Mariners
klädsel. Som arkeolog är det i sådana detaljer lätt att känna
igen drömmen om den lågteknologiska livsstilen där allt
kan tas tillvara, en dröm som ofta finns bland arkeologer
och arkeologiintresserade, och som gör att utövandet av
tekniskt kunnande från svunna tider har hög status i vissa
sammanhang (Petersson & Narmo 2011: 27ff.). Dock har
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nog framtidens människor i Waterworld mest av nöden
tvingats leva lågtekniskt, men de är också mycket uppfinningsrika, vilket märks genom exempelvis Mariners trimaran och de konstgjort uppbyggda så kallade atollerna.

God och ond materialitet
Precis på samma sätt som Kevin Costner och Dennis Hopper gestaltar filmens goda respektive onda sida av mänskligheten, blir det uppenbart att det finns god och ond materialitet. På den goda sidan hamnar papperet och tidskriften,
kritorna (som används på underlag som t.ex. papper) och
jorden som går att odla. På den onda sidan befinner sig oljan, spriten och tobaken. Den här parallelliteten mellan
agerande människor och agerande materialitet är tankeväckande. Betraktar vi själva världens materia som ond och
god när vi bedömer den? Eller är det mänsklig handling
som laddar den med ondska eller godhet? Filmen ger inget
entydigt svar på just den frågan.

Anpassning efter omständigheterna
Trots att den förflutna tiden mellan nutiden och det framtidsscenario som tecknas i filmen Waterworld bara är omkring sex hundra år, är det tydligt att evolutionen har börjat påverka en del människors fysik, vilket är förvånande
med tanke på hur långsam verklig evolution är. Hjälten
Mariner har exempelvis hunnit utveckla både gälar och
simhud mellan tårna. Det har inte skett i samma takt hos
de människor som lever på atollerna, de har inte behövt anpassa sig till vattnet på samma sätt. Just för att Mariner har
påverkats av evolutionen, blir han också en särling och en
utstött. Det är sannolikt för att undgå att simhuden upptäcks som han har de klumpiga skidpjäxorna på fötterna
när han beger sig till en handelsstation. Pjäxorna döljer effektivt evolutionens inverkan på hans kropp för människorna där. Men vad han har gjort är just att anpassa sig till
de rådande omständigheterna, medan de andra har strävat emot och inte velat ge upp tanken om livet på land. I
filmens slut, efter upptäckten av Dryland, ger sig Mariner
av till havs igen, då han börjar lida av ”land sickness”, en
parallell till sjösjuka. Rent fysiskt behöver han komma i
närkontakt med havet igen för att må bra. I detta evolutionsperspektiv ligger också något av hoppet i den översvämmade filmvärlden, att människor har en förmåga att
anpassa sig till nya omständigheter.
Det finns också religiösa aspekter av livet i Waterworld.
Vår egen tid (då filmen gjordes var det 1995) har efter 600
år redan blivit mytologisk. Uppenbarligen har all dokumentation om tiden för 600 år sedan förstörts. En handling i filmen som relaterar till någon form av trosuppfattning grundad på ett miljötänkande är hur döda kroppar
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”återvinns” på atollerna. Efter döden sänks kropparna ner
i en gyttjig sörja som bubblar och jäser. Under filmen visas inte vad denna sörja används till, men förmodligen går
den till någon form av odling, näring eller energi av annat
slag. Förutom döda kroppar som sänks ner, kan man även
bli dömd att sänkas ner i sörjan levande (”sentenced to be
recycled in the customary fashion”) ifall man har gjort något kriminellt. Detta straff är på väg att drabba Mariner,
som dock lyckas fly från sitt öde i sista sekunden.

Tillbaka till Eden
I filmen finns en uppenbar relation mellan det förflutnas och framtidens materialitet. Vår tids materiella kultur har omvandlats till reliker som förbryllar framtidens
människor då de relaterar till en svunnen värld om vilken
föga tycks vara känt. Genom filmen får vi möjlighet att
titta på och gissa vad fragmenten är, var de kommer ifrån,
och vi får även se hur de används på nya sätt av framtidens
människor. Det är tydligt att det materiella generellt tillåts
ta plats i filmer om framtiden, då vi i nuet föreställer oss att
framtiden kommer att vara annorlunda, så även det materiella som omger människor. Att leka med sådana tankar
har alltid lett till intressanta resultat i filmer om framtid,
om det så har gällt kläder, elektronik, heminredning, byggnader eller rymdskepp. I Waterworld tilläggs ytterligare en
faktor, nämligen människans miljöpåverkan, ett exempel
på att var tid har sina aktuella frågor som sedan speglas i
föreställningar om det förflutna eller framtiden.
Filmens analogi till Syndafloden är uppenbar. I Gamla
Testamentets Första Moseboks kapitel 7 beskrivs syndafloden så här: ”Allt högre steg vattnet över jorden, tills det
täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg
mer än sju meter över bergen. Hela myllret av varelser på
jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv
som jorden vimlade av, och alla människor”. Kvar efter
denna översvämning blev bara Noak och hans ark bestående av utvalda exemplar som av Gud fått leva vidare i en
renad värld.
Även om vattnet som har översvämmat planeten är en
katastrof, så har det också spolat bort det som åtminstone
filmskaparen har tyckt vara vår samtids elände, och världen
har gjorts redo att börja om på nytt. Mot slutet av filmen
går det illa för de onda smokers, som går till botten med
sitt vrak till oljetanker, medan hjältarna, de goda, hittar
fram till Dryland som är sällsamt likt föreställningarna om
Edens lustgård. Landet tycks rent och gott och oförstört,
med ett rikt växt- och djurliv, och de goda människorna
kan där börja sina liv på nytt, precis som Noak fick göra.
Genom att analysera våra föreställningar om framtiden,
i det här fallet genom filmens värld, kan vi även få insikt om
oss själva och vår syn på det förflutna, här avsiktligt betraktad genom iscensättningen av det materiella. Filmer som
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Waterworld knyter samman det förflutna med framtiden
genom materialiteten, där objektens förskjutna roller och
mening kan analyseras och ge pusselbitar till vår självbild.
Det gäller objekt som backspegeln till en bil, skidpjäxor
och ett nummer av National Geographic. Även oljetankern
Exxon Valdez och den sjunkna staden som helhet tillhör
pusselbitarna. Genom att i tillägg beteckna själva materien
som god eller ond, blir det tydligt hur vi uppfattar världen
och kommunicerar genom den via det materiella: jord, papper och kritor är gott, medan olja, sprit och cigaretter är
ont. Det kan tyckas vara en förenkling, men sättet att tänka
och sortera tillvaron enligt denna princip visar också hur
vi tillskriver tingen egenskaper. Små som stora ting bidrar
till berättelsen om våra liv då, nu och sedan.

Tack
Tack till Hainska stiftelsen som gjort det möjligt för mig
att utforska relationen mellan film, arkeologi och materialitet. Tack också till Jes Wienberg för konstruktiva synpunkter på manus.
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