
HavsUtsikt 3/2001

3

Havet
-mer än havsutsikt?

KRÖNIKA �
Göran Dalhov är aktuell med utställningen ”Vatten-
vandring” på Nordiska akvarellmuseet. Han före-
kommer återkommande i tidningar såsom Sveriges
Natur, Vi och Ica-kuriren, och är även en flitig med-
verkare i radio och TV.

Det är oktober. Vinden är naturligtvis västlig och det är milt för årstiden. En tung dyning
häver Räbbedjupet när sjön passerar uppgrundningen mellan Kaurö och Grönskären, en
distans söderöver. Sikten är måttlig. Det doftar tång och sälta från havet och frostnupna

rönnbär från fjordarna.
Två ståltrålare går på sydlig kurs strax utanför Räbbe Huvud. För en stund sedan gick en av

dem ut genom sundet från Stigfjorden. Därute på Räbbedjupet dörjar en av hemmafiskarna från
jullen. Skärgårdsliv. Det är lika trevligt som en levande skärgård. Visst kan det vara som i
”Skärgårdsdoktorn” och ”Saltkråkan” ibland. Men däremellan ska holmarna leva också.

Här i vikarna säger man
att det behövs ett väldans
arbete för att fisket ska gå
ihop. Jag har ingen aning
om hur mycket grund-
områdena innanför öarna i
fjordarna producerar på ett
år. Men den som gör an-
språk på biomassan har
också ansvar för den. Det
luktar svagt av fiskindustri
när en skumrand med lite
oljefilm driver in mot
Skaboholmen, där jag sitter
och försöker ta hand om

hösten. Bildmässigt alltså. Allt ser ut precis som det ska. Färgerna är som de alltid har varit.
Ödesmättnaden i höstskärgården går att känna, men är nästan omöjlig att illustrera.

Jag har målat i Bohuslän, Wales och Provence i många år. De tre landskapen är starkt
kulturpåverkade. De har också en gemensam nämnare i ett prövat folk med vanan att anpassa sig
till nya situationer. De är alla bedövande vackra med gemensamma växtslag som sommarek och
ljung. I det franska Provences sydvästliga träskmarkområden Camargue finns både oljeraffinaderier,
enorma vinodlingar och fiskebyar. Mest kända som semesterorter, precis som här hemma och i
Wales. Och på de Brittiska öarna finns också konkurrensen mellan industri, natur och turism...
Men klarar havet av att vara mer än en havsutsikt?

Snabbare telefonlinjer och datoriserad distansarbetsmiljö gör skärgårdsliv möjligt för nya
yrkesgrupper. Men när allt detta ska samverka i turismens förlovade tjänst ska man nog tänka på
att inte göra den så tillgänglig att den förlorar sin identitet. Vem vill ha gökotta i buskaget på
refugen inne i city, hur tillgänglig det än är? Att vindkraften påverkar havsutsikten är påtagligare
än hur havet mår. Men vi ska inte låta oss luras av vare sig miljöskäl eller valutainflöde. När vi
gick med i EU lämnade man vår största naturtillgång till gratis påseende. Jag hoppas vi kan börja
ta rejält betalt för den nu. Vi ska väl inte slarva bort det som kan komma att bli vår stora
exportvara?

Utrymme. Och dessutom ofta nog rent utrymme med sjö-  eller havsutsikt!
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