
Att	  skriva	  ett	  
modernt	  äventyr.
av	  Johannes	  Samuelsson

	  
Förteckning:

Introduktion        s. 2 

Ett modernt äventyr del 1, 2005-2006       s. 3

Ett modernt äventyr del 2, 2006-2007      s. 8

Ett modernt äventyr del 3, 2007-2008      s. 22

Ett modernt äventyr del 4, 2008-2009      s. 26

Ett modernt äventyr del 5, 2009-2010      s. 42



2 3

Att	  skriva	  ett	  modernt	  äventyr

Styrsöbolagets båt lämnar Saltholmen. Det är september, höst i luften och jag är 
på väg till Vrångö. De flesta turister och evenemangsbesökare har lämnat stan, 
men eftersom det är söndag är båten ändå fylld. Den lägger till vid Brännö och 
Donsö på vägen ut. Längst bak i båten hittar jag en ledig stol. Jag funderar på 
hur jag ska ta mig an mina studier. Känslan i kroppen påminner mig om den 
skoltrötthet som jag upplevde på gymnasiet. Något har inträffat som jag har 
svårt att sätta fingret på. Det är femte och sista året på min utbildning. Många 
tidigare masterstudenter har stressat sig igenom det, för att få det överstökat. 
Andra har varit, eller i alla fall verkat, förberedda på ett avslut och njutit av det. 
Jag vill gärna vara nöjd med året och se tillbaka på det med känslan av att jag 
lyckats med något. Men med vad? Under studietiden så har ”konsten” varit en 
självklar utgångspunkt för i princip alla diskussioner på skolan. Nu, när jag 
börjar förbereda mig för att lämna institutionen och som ett sista uppdrag ska 
producera något, så har jag svårt att samla mig. Hur, och till vad, ska jag använda 
den här så kallade kunskapen? Vad är relevant? För vem gör jag vad? 
 Väl framme på Vrångö beställer jag en blaskig kaffe, går över flakmoped- och 
cykelvägen och sätter mig vid ett av de inhägnade borden. Tanken med att åka 
ut till Vrångö var diffus. Kanske ville jag inspireras, av resan eller platsen, till att 
skriva något. 
 Jag har med mig det senaste numret av Ord & Bild, tema Göteborg, som jag 
ögnar igenom. Göteborg är min hemstad sedan fem och ett halvt år tillbaka. 
Men den är även min inspirations- och irritationskälla sedan en tid tillbaka. 
Jag läser skrivarkollektivet G=T=B=R=G:s beskrivning av staden i ett frågefor-
mulär om kulturlivet i Göteborg. 
 ”Det är viktigt att komma ihåg att Göteborg verkligen betett sig illa. Göte-
borg gör bort sig med jämna mellanrum, men kommer alltid tillbaka med 
förnyad kraft. När man tänker efter är Göteborg den enda som alltid ställt upp 
när det verkligen gäller. Göteborg har verkligen kämpat. Det har inte alltid varit 
en dans på rosor, det ska gudarna veta. Vi får inte glömma att Göteborg är som 
ett barn ibland. Helt jävla ansvarslöst.”1 
 Det är roligt och olustigt på samma gång. Göteborg framträder som en 

motsägelsefull person, en nyckfull jättebäbis som inte behöver stå för sina hand-
ligar. Detta är så klart en parodi, men som många parodier lämnar den en bitter 
eftersmak. 
 Jag tar en promenad runt ön. För att hinna med sista båten hem springer jag 
snabbt den sista biten. Under den korta språngmarschen bestämmer jag mig. 
Jag ska börja träna och jag ska skriva en ny text. Jag har tidigare skrivit texten Ett 
modernt äventyr. Den handlar bland annat om mitt möte med initiativtagarna till 
Ostindiefararen Götheborg III. Den nya texten ska utgå ifrån den texten. Hur 
jag ska gå tillväga är jag osäker på.  

Ett	  modernt	  äventyr	  del	  1,	  2005/2006	  

När jag var 17 år inkasserade jag en hel del försäkringspengar. Det var pengar 

som betalades ut efter att jag skadat ett knä under en basketmatch. Det var 

egentligen min mammas förtjänst att jag fick dem. Det var hon som beta-

lat försäkringen. Därför var det naturligt att hon också placerade pengarna. 

Banken rådde henne att köpa fonder. Mestadels högriskfonder. Jag var först 

väldigt nöjd med mina fonder. De steg kraftigt i början. För att sedan sjunka 

rejält. Nu har de gått upp igen och ligger till och med på plus. 

 Jag har dock börjat tvivla. För att konfrontera mina tvivel har jag bokat 

en personlig rådgivning på banken i kvarteret där jag bor, hos en viss Siv 

Eriksson. Det första mötet har jag redan varit på. Det var tämligen förvir-

rande. Siv gav mig en mängd information om olika fonder man kan köpa. De 

märkligaste fonderna var något som kallas spax-obligationer. En av dessa så 

kallade aktiekorgar, ”Ostindiefararen”, bygger på att man satsar sina pengar 

på olika marknader utefter båten Götheborg III:s resrutt. 

 Götheborg är en replik på en ostindiefararbåt från 1700-talet med sam-

ma namn. Den sjönk i Göteborgs hamninlopp med hela sin last år 1745. Las-

ten var värd lika mycket som Sveriges totala statskassa vid den tiden. Slut-

destination för den nya båten är nu som då den snabbt växande kinesiska 
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marknaden. ”Ett modernt äventyr till åtta spännande marknader SPAX Ost-

indiefarare”. Aktiekorgen har egentligen inget konkret med båten att göra. 

Men båten fungerar perfekt som täckmantel för investeringar i världens 

största diktatur. 

 När Siv förklarat spax-obligationerna för mig, och sett att jag var kritisk, 

sa hon förstående ”Ja, det där kan ju bara du känna. Du ska välja ett sparande 

som passar dig”. Hon visade mig informationsmaterial om ”etiska fonder”. 

De etiska fonderna innehöll aktier i bland annat Atlas Copco, H&M och As-

tra Seneca. Företag som jag inte alls förknippar med etik och miljöarbete. 

Sedan började hon prata om pensionssparande. Jag kände att jag fått nog för 

den här gången. Jag sa att jag var tvungen att gå hem och äta. Hon undrade 

om jag varit vaken länge. Klockan var elva på morgonen. Jag svarade nej, men 

tillade att jag har hög ämnesomsättning. Vi tittade på varandra och jag tack-

ade för den här gången. Vi bestämde att nästa möte skulle vara måndagen 

den 30 oktober.    

I morgon ska jag på personlig rådgivning hos Siv på banken igen. Jag har 

tänkt en del på båten och aktiekorgen. Båten lättade dessutom ankar igår. 

Jag och min sambo Kalle gick ned till småbåtskajen vid Röda Sten för att 

se avfärden mot Kina. Vi hade med videokamera och Kalle filmade när jag 

vinkade av båten. Det var varmt för att vara i slutet av Oktober, och full-

smockat av nyfikna åskådare ut med Götaälv. Jag tittar på videon efteråt.  Jag 

är klädd helt i svart och ler ironiskt in i kameran samtidigt som jag vinkar. 

När båten tagit sig under Älvsborgsbron och vidare ut i skärgården får jag 

ett infall och hoppar i vattnet med kläderna på. En improviserad performace 

som drar lite av uppmärksamheten bort från Ostindiefararen. 

Den andra rådgivningen är minst lika märklig som den första. På något sätt 

kommer vi fram till att det inte finns några fonder som passar mig. Inte ens 

de etiska fonderna. Siv lyckas övertala mig att sälja hälften av mina fonder. 
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Jag vill ta det lugnt men det går som av bara farten. Pengarna, ca 90 000 kr, 

ska läggas på ett speciellt framtidskonto på banken. Jag får välja vilka fonder 

som ska säljas. Jag säljer fonder med hög riskfaktor och sådana som låter 

mer kapitalistiska. Kapitalinvest, Pacifikfonden, Kommunikationsfonden, 

Europafonden och Globalfonden.

 Det känns ändå bra efteråt. Jag har tagit hälften av mitt moraliska ansvar. 

Jag har även börjat misstänka att Siv tycker bra om mig. Eller så låtsas hon 

bara. Hon verkade mer avslappnad den här gången i alla fall. Trallade och 

sjöng till och med. Hon pratade om sina barn, som var i min ålder. När jag sa 

att jag skulle äta lunch så kom hon ihåg min ämnesomsättning. Vi bokade in 

en ny tid den 30 november. Då skulle vi också prata om pensionssparande.

I morse ringde Siv och kraxade i luren. Hon hade blivit sjuk och ställde in 

rådgivningen. Jag lovade att ringa upp och boka in ett nytt möte senare. 

Nu har jag väntat en hel månad med att ringa. Ju längre tid som går, desto 

motigare blir det. Dessutom har jag upptäckt att det är otroligt enkelt att 

sälja fonder på nätet. Med ett klick kan jag sälja fonder för 114 000 kronor. 

 Efter en veckas velande fram och tillbaka så säljer jag allt. 

På inrådan av min handledare på skolan, Fredrik Svensk, träffar jag en annan 
Fredrik för ett samtal. Fredrik Nyberg, som är poet och doktorand i litterär ge-
staltning på konsthögskolan Valand i Göteborg. Jag köper med mig kaffe och 
bulle till oss. Pärlsockret från bullarna singlar ned på golvet när vi tuggar och 
pratar. Samtalet kretsar kring essäns form. Jag antecknar. Han berättar om det 
han kallar den ideala essän. En text som startar på ett ställe men sedan får hitta 
hem själv. Det låter fint tycker jag. Han tillägger: det spelar ingen roll vilka fak-
torer som påverkar, bara man kan motivera dem för sig själv. Han tycker att jag 
ska börja skriva direkt även fast jag inte är säker på vad jag ska skriva. 
 Jag skrev Ett modernt äventyr som manus till flera videoverk. De är alla pro-
ducerade inom ramen för min utbildning på Högskolan för fotografi i Göteborg. 

Det är lågbudgetproduktioner och består av textremsor, berättarröst och bild-
spel. Allt sammanfogades och visades på TV-apparater i diverse konsthallar.2  
Berättarrösten, som är min egen, hyser jag delade känslor för. Min inspelade 
röst låter ofta mer nasal än när jag hör mig själv säga saker i realtid. Någonting 
obehagligt händer när rösten, med hjälp av tekniken, förflyttas utanför kroppen. 
Vid enstaka tillfällen blir jag glad över att min västerbottniska dialekt fortfar-
ande skymtar fram. Det brukar vara vid de tillfällen då jag lyssnar lite längre på 
inspelningen och hinner vänja öronen. Bildspelet fungerar som fond till textens 
narrativ. Trots att jag är utbildad i fotografi, och dessutom jobbar som lärare i 
ämnet, så har jag ofta svårt att motivera mina bilder. Är jag rädd för fotografiets 
eventuella makt kanske? Men det är inte röstens utomkroppsliga förvandling 
eller den fotografiska representationen den här texten ska handla om. 
 Efter en del omarbetningar, bland annat med hjälp av redaktörer på en tid-
skrift, ändrar Ett modernt äventyr form från filmmanus till löpande text.3  Vad det 
i slutändan blir för sorts text har jag svårt att tydligt redogöra för. Jag läser den 
igen. Den präglas av en berättarröst, en berättare som i det här fallet är jag själv, 
med ett självpåtaget uppdrag. Jag berättar om något jag upplevt, men även läst 
om och fått berättat för mig. Jag närmar mig initiativtagarna till Ostindiefararen 
Götheborg III. En undanskymd berättelse rullas upp. 
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Ett	  Modernt	  Äventyr	  del	  2,	  2006/2007

Berit Wästfelt verkar först inte riktigt bekväm med min närvaro och jag 

känner mig osäker. Jag börjar fundera över vad jag egentligen håller på 

med. Jag vill att de ska tycka om mig, så direkt efter middagen visar jag 

filmen om mitt bankbesök hos Siv. Det får bära eller brista.

Anders Wästfelt skrattar sig igenom den och berömmer mig flera gånger. 

Hans skratt smittar av sig på Berit och mig. Berit säger att hon många 

gånger tänkt att båten lika gärna kunde sjunka. 

 De drev och arbetade med projektet ideellt i över 15 års tid. Däreft-

er såg de det förvandlas till en flytande ungdomsgård för seglare från 

Saltholmen. Administrerat av politiker och storföretag i Göteborg och 

finansierat av stadens skattebetalare.

 Ju mer jag lyssnar till deras historia desto mer övertygad blir jag. An-

ders och Berit Wästfelt är inte de rättshaverister som medierna utmålat 

dem som, eller de ekonomiska optimister och fifflare som vissa menar. 

Innan kvällen är slut är jag deras man.

Anders var den som kom på idén att bygga Ostindiefararen Götheborg 

III. Till en början var han projektets ansikte utåt; han föreläste om båten 

och samlade sponsorer. Nu är Harald Treutiger konferencier för båtens 

olika evenemang i stan. Harald är avlägset släkt med två av kaptenerna 

på dåtidens Ostindiefarare. Även dessa båtar förliste. En av båtarna, som 

också hette Götheborg, sjönk under oklara omständigheter utanför Kap-

staden. Den båten är inte alls lika känd som den som sjönk i Göteborgs 

hamninlopp. Treutiger har dessutom en son som bloggar i Göteborgs-

Posten från just Götheborg III. Harald var på bygget en del i början när 

det fortfarande leddes av Anders och Berit. Då var de alla tjenis. Nu är den 

tiden förbi, vinden har vänt.
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Byn som Wästfelts flyttat till efter bråket med Göteborgs stad heter Liden 

och ligger vid Indalsälven strax utanför Sundsvall. Det är en fin by med 

stora vackra trähus. Ironiskt nog är byn byggd med hjälp av skogsinkom-

ster från den Ostindiska handeln. Berit, som är från byn ursprungligen, 

nämner att även hon har släktingar som seglat med dåtida ostindiefarare. 

 De bor i en gammal pingstkyrka medan de bygger sitt drömhus lite 

längre bort. Berit driver ett hotell i byn och ska just pensionera sig från 

sin sjukskötersketjänst. Anders är engagerad inom turistnäringen och 

arrangerar en årlig naturfilmsfestival i pingstkyrkan. Han är utbildad 

dykinstruktör och det var dykintresset som ledde honom till vraket efter 

Götheborg. 

 Tillsammans med andra dyk-, båt-, historie-, porslins- och Kina-

intresserade gjorde de under tio års tid, med början 1984, dykningar och 

arkeologiska undersökningar vid vraket strax utanför Götaälvs mynning. 

Sjöfartmuseet var huvudman och utgrävningarna var öppna för alla in-

tresserade. De disponerade en del av Älvsborgs fästning där de varje som-

mar visade upphittade föremål för allmänheten. Det låter trevligt när de 

berättar om den tiden. Jag önskar att jag själv hade varit med. 

 Men allt det där tillhör det förgångna. Hunnebådan, som grundet 

hette, är borta. I enlighet med projektet Säkrare Farleder som genom-

fördes av Sjöfartsverket 2001 sprängdes fyndplatsen bort. Med tillstånd 

av Länsstyrelsen betalade sjöfartsverket Bohusläns museum för en så kal-

lad slutundersökning. Mellan april och juni 2001 undersöktes platsen 

och en rapport sammanställdes. Grundet sprängdes och Ostindiefararens 

fyndplats är för alltid försvunnen.

Jag skriver på ett sätt som är bekvämt. I första person och i korta meningar. 
Orden ska ligga bra i munnen. Det är en konsekvens av att texterna skrivs i 
syfte att läsas högt. Ett modernt äventyr bygger främst på dagboksanteckningar 
som jag förvandlat till ett narrativt förlopp. Texten är beskrivande och ibland 
reflekterande. Jag vill att texten ska styras av mina egna upplevelser. Jag ger mig 

själv ett uppdrag; att träffa någon eller göra något. Något som kan kopplas till 
Ostindiefararen och min text. Med tanke på en möjlig fortsättning. Man skulle 
kunna säga att mina möten med människor är det som sätter gränserna för tex-
ten. Samtidigt fungerar tidigare skriven text som ramverk för mina möten. Text 
och sammanhang blandas ihop.

I essän ”En själv som en annan” skriver Magnus Bärtås: ”Sådana saker ska man 
möjligen hålla isär: verk och person, text och verklighet, men jag har snarast 
strävat efter det motsatta.”4 Bärtås beskriver sin metod som uppsökande. Han 
går i texters fotspår.5 Genom att uppsöka texter som intresserar honom skapar 
han nya texter. Bärtås texter väver ihop olika berättelser och narrativ på ett 
ibland smidigt och självklart, andra gånger tvingande, sätt. I mitt fall har den 
så kallade sammanblandningen av text och verklighet inte varit en medveten 
strävan. Den kommer snarare från en ovana att skriva, vilken jag försökt dra 
nytta av. Men jag uppsöker främst, likt en hobbyjournalist, personer som får ge 
uppslag till min berättelse.

Anders skjutsar runt mig i Liden och låter mig fotografera. Han har tålamod 

med mig och svarar på mina frågor så gott han kan. Den enda gången han 

blir märkbart irriterad är när jag nämner de seglarvästar man nu kan beställa 

från SOIC:s hemsida. Det nuvarande SOIC, Svenska Ostindiska Compag-

niet, är det aktiebolag som startades för att båten skulle kunna byggas. Den 

ekonomiska grundplåten kom från en fond som Anders och den seglings-

intresserade bokhandlaren Erik Wettergren startat. Pengarna var gåvor till 

dem på deras födelsedagar. Anders fyllde 50 år samtidigt som Erik fyllde 75.

Först tänker jag att det kommer ligga mig i fatet att jag inte är genuint in-

tresserad av båtar. I själva verket är jag båträdd. Jag erkänner det för dem, 

men de skrattar bara. 

 Tycker de till och med att det är skönt? Det var kanske de mest båtgalna 

typerna som övergav dem först? 

 När jag får se arkivet av tidningsurklipp, mail och dokument i deras ar-
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betsrum inser jag hur stort och komplicerat allt blivit och att jag aldrig kom-

mer att få grepp om hela scenariot.6  

I början, när planerna på att bygga båten formulerades, erbjöd en viss Bengt 

Tengroth sina tjänster. Han är före detta fackordförande på SKF och senare 

VD för det företag som ansvarar för uppbyggnaden av Norra Älvstranden på 

Hisingen. Bengt Tengroth brukar även beskrivas som mentor för Göteborgs 

kommunalråd, Göran Johansson. 

 Eftersom den största delen av varvsindustrin flyttat till Asien, och de 

flesta varven på Hisingen stod tomma i väntan på nybyggen, fanns det gott 

om plats för Ostindiefararen. Anders och Berit fick hyra en kajplats för en 

symbolisk summa.

 Oavsett hur lite man trodde på projektet i början så måste det ha passat 

Göteborgs stad som handen i handsken. Industristaden som vill profilera 

sig som evenemangsstad fick ett gratis och självgående evenemang som dess-

utom anknöt till stadens sjöfartshistoria.

 Under middagen den andra kvällen i pingstkyrkans tjänstebostad fortsät-

ter de att berätta. Jag lyssnar och antecknar för fullt mellan tuggorna. Fler 

politiker och personer med kopplingar till större företag anslöt sig till pro-

jektet. En av dem hette Göran Bengtsson, då landshövding och chef på Läns-

styrelsen i Göteborg. Bengt och Göran blir snart Anders och Berits största 

antagonister. Det fanns krafter i Göteborg som hade bestämt sig för att det 

var dags att finna nya sponsorer och finansiärer för projektet. Men det var 

inte bara Bengt Tengroth och Göran Bengtsson som agerade. I bakgrunden 

formerades även en sammanslutning som kallade sig Kinarådet.

 De visar en beskrivning av dem på Internet: ”Kinarådet är en ideell 

förening, som har som ändamål att främja Sveriges och svenskt närings-

livs image och konkurrenskraft i Kina. Föreningen skall också verka för att 

samordna svenska resurser till stöd för enskilda företag och grupper som 

samverkar. Bland medlemmarna finns bland andra Volvo, SKF, S-E Banken, 

Hasselblad, Prosolvia, Ericsson Microwave Systems, Chalmers Tekniska 

Högskola, Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Stad.”

Berit, som var personalansvarig vid bygget, blev en av de första som fick slu-

ta. Man sa att man inte hade råd att ge henne ett kontrakt och hennes tjänst 

gavs istället till en man från kommunen. Det jobb som hon utfört ideellt i 

15 år fick han nu full lön för. Anders kunde få ett anställningskontrakt och 

lön från Tengroth om han avsade sig rätten till allt informationsmaterial han 

samlat ihop och slutade att föreläsa om båten. Han tackade nej.
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En av mina handledare, Annika von Hausswolff, ställde vid ett tillfälle två frågor 
som jag inte kunde besvara. Den första var ”vad är en berättelse?” När jag fick 
frågan tyckte jag att den var på gränsen till orättvis. I alla fall om jag skulle svara 
på den på stående fot, vilket jag inte gjorde. Däremot så har jag haft den kvar i 
bakhuvudet. Anna Johansson ställer samma fråga i Narrativ teori och metod. Sva-
ret blir, efter en del utredande, att det inte finns något enkelt svar. Johansson 
hittar snarare en kreativ ambivalens i det sammelsurium av frågor som ställs 
runt berättelsens natur.  Berättelsen, eller narrativet, är knuten till språket och 
språket är knutet till makten och vårt varande. Klarare än så blir jag inte. Däre-
mot förstår jag nu varför handledaren ställde frågan. Hon ville fråga mig varför 
jag skrev det jag skrev. Vad var mitt syfte?
 Den andra frågan påminde om den första. Hon undrade över min retorik. 
Med retoriken tror jag att hon främst menar det personliga tilltalet och strate-
gin att göra mitt subjekt tydligt som medskapare av berättelsen. För min egen 
del handlar det nog om något så enkelt som det som Gunnar D Hansson med 
hjälp av George Johannesen beskriver som ett sätt att visa att essäisten (i det här 
fallet jag) inte lider av forskarens övertro.8 Men jag tänker även att jag genom 
att förtydliga min position ger läsaren möjlighet att ta ställning till mina begär. 
Kritisera, förkasta eller acceptera dem. Jag har nu en känsla av att det inte riktigt 
fungerar så, att det inte är så enkelt. 
 Min röda tråd består främst av Anders och Berits berättelse. Jag skrev tidigt 
in ett etiskt förhållningssätt i berättelsen. Att jag är partisk. Vilket innebär att 
jag mer eller mindre medvetet skrivit en text som Anders och Berit ska känna 
igen sig i. Men det betyder inte att den är osann. Kanske är den naiv på något 
sätt, men inte osann eller oskyldig. Berättelsen om Anders och Berit och Ostin-
diefararen öppnar såklart för en mängd andra riktningar och berättelser: Kina, 
kolonialism, Göran Johansson, den kognitiva kapitalismens utveckling etc. ”Du 
måste spänna bågen” och ”du måste ställa din mikroberättelse om Anders och 
Berit mot något större”, sa en tredje handledare. Jag har förstås övervägt att ta 
mig an andra vinklar eller perspektiv. Texter har skrivits och val har gjorts. Men 
det som har triggat mig har alltid varit möjligheten att omsätta mina möten 
i text. Man kanske skulle kunna säga att mitt arbete har präglats av en vilja 
att möta människor och en vilja att dokumentera dessa möten. Samtidigt har 

berättelsen främst cirkulerat runt och bekräftat två personer, Anders och Berit 
Wästfelt, som nu är mina vänner. 
 Gunnar D Hansson skriver: ”essän är historiskt sett en hybridform [...] ett 
slags litterär förvandling av tanken under skrivandets gång”.9 Han menar att 
essän historiskt sett uppstått i ett mellanrum mellan vetenskapen och konsten, 
som ett nytt sätt att förhålla sig till kunskapsproduktion och konst. Detta sätt 
är inte nytt längre, men jag upplever ändå att jag måste uppfinna formen varje 
gång jag skriver. Kanske är det det jag gillar med att skriva. Jag sympatiserar 
instinktivt med Hanssons beskrivning av handens litterära förvandling av tan-
ken. Men vad betyder det för mig egentligen? Först föreställer jag mig att texten 
i varje given stund kan löpa åt vilket håll som helst. En bärsärk? Nej inte en 
bärsärk. Hansson beskriver det snarare som den nyfiknes spatsering i okända 
marker.10 Jag drar följaktligen i tömmarna och inser att det så kallade ”litterära” 
står som garant för någonting. Men vad? Bärtås skriver: ”Litterära texter in-
nehåller inte ‘levande verklighet’(om de inte är magiska eller rituella), lika lite 
som ett liv är en berättelse, men texter kan på ett milt eller våldsamt sätt bryta 
in i verkligheten och ge upphov till verklighet, och en livsbana kan bli berättelse 
och få sin riktning och informeras av historien om sig själv.”  Kollisionen mellan 
text och verklighet genererar oundvikligen nya texter och möten. 

Utmanövreringen av Anders och Berit var ett faktum. Efterhand sud-

dades de ut ur den officiella berättelsen. Det började med att guider på 

varvet ombads att inte nämna dem vid namn. En ny hemsida skapades 

och på den nämns de inte någonstans. Det var här kampen mellan två 

historieskrivningar började. Historieskrivningar som framför allt rör 

händelser under 80- och 90-talen då projektet fortfarande drevs ideellt. 

Mot Anders, Berit och ett antal andra så kallade eldsjälar stod det nya 

SOIC som var uppbackat av Kinarådet, som i sin tur representerade 

enorma ekonomiska och politiska intressen i Göteborg. 

 Sakta inser jag vad som stod på spel. Med båtens historia i sin hand 

kunde man även kontrollera båtens framtid och förmodade resa till Kina. 

I Kina lanseras Götheborg III käckt som ”The Friendship”. Man har lyck-



16 17

ats framhäva det dåtida Svenska Ostindiska Kompaniet som ett oskyl-

digt projekt. Ett handelsbolag utan kopplingar till problematiska och 

smutsiga koloniala strukturer. Hela idén med ”The Friendship” bygger 

på ett fläckfritt förflutet, vilket också förklarar varför det var så viktigt att 

sudda ut Anders och Berit ur historien.

 Anders och Berits kamp fördes bland annat på juridisk väg, genom 

hemsidan ostindiefararen.com och i medierna.11 Den juridiska tvisten har 

förhalats men pågår fortfarande. Göteborgs-Posten, som var en av pro-

jektets huvudsponsorer, var inte helt opartisk. I tidningen dök det bland 

annat upp en märklig artikel som hävdade att en viss Joakim Severinsson 

under en tältsemester på Öland kommit på idén att bygga båten. Joakim 

är en av få av de ursprungliga deltagarna som skrev på Tengroths kontrakt. 

Joakim gjorde också det mesta av skeppets ritning. Men idén att bygga 

båten var inte hans.

 Jag spiller skinkstuvning på den vita duken. Till slut, när jag ansträngt 

mig alldeles för länge för att torka bort fläcken, sätter jag mig ned. De 

tittar fundersamt på mig och jag känner mig trött och snurrig. Detta är 

ju för jävligt. ”Hur orkar ni?”, frågar jag. ”Dom kan ju inte bara ta 20 år 

av vårt liv!”

Jag är inkvarterad i ett litet rum på Berits hotell. Rummet är gammal-

dags inrett och ganska mysigt. Sängen är skön men jag kan inte sova. I 

mitt huvud upprepar jag samma meningar om och om igen. Ett skepp 

kommer lastat. Med vadå? Och framför allt varför? Jag fortsätter fundera 

långt in på natten. En intressant sak slår mig. Upprensningen av varvs-

områdena och uppbyggnaden av Norra Älvstranden i Göteborg löpte 

parallellt med att Berit och Anders och andra eldsjälar uteslöts ur pro-

jektet. Båten passade väl in i stadens nya profil, men bara så länge den 

byggdes på rätt sätt och av rätt människor.
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Jag undervisar på en kurs som har temat Göteborg och den dokumentära bilden. 
Det är en grundläggande kurs i fotografi med olika tekniska och teoretiska mo-
ment. I slutet av första dagen på kursen tittar vi på filmen Der fall Joseph av Petra 
Bauer. Filmen tar sin utgångspunkt i en kort notis i Dagens Nyheter. Rubriken 
är Sebnitz förlorade heder och i artikeln rapporteras om en pojkes död i staden 
Sebnitz i Tyskland. Bauer åker dit och nystar i vad som egentligen hänt. Genom 
intervjuer, artiklar och domstolsdokument framträder ett händelseförlopp som 
först verkar klart. Det är ett gäng nynazister som dödat den irakiske pojken, 
framför andra badgäster. Men trots att det enligt obduktionen saknas vatten i 
lungorna så avskriver polisen fallet som en drunkningsolycka. Pojkens anhöriga 
börjar då själva att samla ihop bevis. De får media på sin sida och fallet öppnas 
igen. Staden framstår i media som främlingsfientlig. Turism och investerare 
börjar svika. Så långt följer dramat ramar som jag känner igen. Det är en berät-
telse om en familjs strävan för upprättelse mot ett rasistiskt samhällssystem. 
Efter halva filmen läses ett vittnesmål upp av huvudvittnet. En ung man hävdar 
att han tidigare tvingats ljuga om nynazisterna. Han säger att han blivit tvingad 
av den dödade pojkens föräldrar att vittna falskt. En ny sanning ställs mot den 
förra och plötsligt får vi istället se hur staden återupprättas. En juridisk process 
inleds mot föräldrarna och pojkens syster. Staden får ekonomiskt stöd för det 
skadade ryktet. Pengarna används bland annat till att producera en reklamfilm 
för staden, som man får se i slutet av filmen. 

Der fall Joseph är 57 minuter och består av röst, textremsor och filmat material 
från Leipzig. Stillsamma videoklipp från stadsmiljön varvas med videoklipp 
från ett förhörsrum och  en badplats. De personer som skymtar i videoklippen 
förblir anonyma. De får representera en tyst allmänhet. Jag funderar på hur man 
skapar en sådan berättelse. Flera olika utsagor får finnas samtidigt men berät-
telsen blir ändå begriplig. Iscensättningen av, och trovärdigheten i, pojkens 
olika vittnesmål är kritiskt i berättelsen. Jag tror honom båda gånger trots att 
han rent logiskt måste ljuga i minst ett av vittnesmålen. 13

När filmen är slut så har lektionen dragit över tiden och studenterna ser lite 
trötta ut. Jag är också trött, så vi avslutar utan diskussion. En äldre man i grup-

pen stannar kvar och undrar varför jag visade just den filmen. Jag säger att jag 
tycker att filmen är en bra inledning på temat Göteborg och den dokumentära bilden 
för att den visar på en instabilitet i det dokumentära språkets sanningsanspråk. 
Kanske kan den öppna upp för olika sätt att jobba med kursens tema. Petra 
Bauer själv säger om sitt arbete med filmen att hon sökte en retorik. ”När jag väl 
började undersökningarna så insåg jag att alla iblandade hade olika berättelser 
och det enda man var överens om var att en pojke var död. Ingen var intresserad 
av någon sanning utan de var snarare intresserade av att föra fram sin egen his-
toria”.14 Genom att ställa olika berättelser bredvid varandra så vill Bauer återpo-
litisera situationen. Hon låter dokument tala emot varandra. Hon refererar till 
Hannah Arendt, som hävdar att en politisk situation är en situation som tillåter 
flera reflektioner. 
 När jag själv insåg att det fanns en mängd sanningsanspråk angående Ost-
indiefararens tillblivelse så värjde jag mig för dem. Tanken på att hitta sanningen 
med stort S var omöjlig, och därför valde jag att berätta den sanning som pro-
ducerades i mötet mellan mig och Anders och Berit. Möjligheten att lägga flera 
berättelser mot varandra kom inte för mig då.   
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I matsalen på Berits hotell finns två tavlor som jag fotograferar. Det visar sig 

vara porträtt av Götheborgs skeppspräst och hans fru. Skeppsprästen skrev 

för övrigt en egen loggbok som överlevt under alla år och ärvts av genera-

tioner av arvingar. Nu förvaras den i ett kassavalv tillsammans med all do-

kumentation av det tidiga byggandet av Götheborg III. Loggboken skänktes 

till projektet under ett tidigt skede av en arvinge utan egna barn.

 Ungefär samtidigt som Wästfelts bestämt sig för att flytta upp till Liden 

kontaktades de av en antikvarie. Han undrade om de ville sälja all dokumen-

tation från bygget, inklusive loggboken. De skulle få några hundra tusen för 

alltihop och började överväga att sälja.

 På något sätt kom det fram att det var Percy Barnevik som var den egent-

lige köparen av loggboken. Antikvarien var bara en bulvan, och att köpa logg-

boken var ett sätt för Percy att investera sin miljardpension från ABB. Han 

skulle nämligen öppna ett bibliotek i Uddevallatrakten. De vägrade att sälja. 

Bulvanen gav ett sista bud på en halv miljon endast för loggboken. Han fick 

nej. Jag vet inte om Percy öppnar ett bibliotek. Även om han inte är en av 

göteborgs goa gubbar så kan jag inte låta bli att se obehagliga samband. Är 

detta bara toppen av ett isberg? Ett isberg av maktmissbruk och oheliga al-

lianser som Anders och Berit kommit i vägen för.

Tillåter min metod och text fler berättelser som kan fördjupa och nyansera? 
Första gången jag träffar Anders och Berit berättar de för mig om Bengt Teng-
roth, varven och staden Göteborg. Återgivningen skissade jag schablonmässigt 
upp som fond till den samtida berättelsen om Anders och Berit. Det var ett 
försök till en extra berättelse. Den finns där för att sätta resten av texten i pers-
pektiv. Men så här i efterhand så upplever jag att den är lite knapphändig. 
 Anders och Berit refererade ofta till politikerna i Göteborg som sossemaffian 
eller göteborgsmaffian. Det är starka uttryck som jag funderat mycket över. De 
är, enligt Anders och Berit, de aktörer i göteborgs politik och näringsliv som 
brukar få personifiera ett fenomen som kallas Göteborgsandan.15  
 I Ord & Bilds temanummer om Göteborg skriver Gunnar Falkemark om 

samförståndets uppkomst och historia. Uttrycket ”Göteborgsandan” kom-
mer från en tradition av rika redare och affärsmän som styrde i Göteborg på 
1700- och 1800-talet. De grundade inrättningar som Sahlgrenska och Chal-
mers genom gåvor och donationer. De blandade ihop sina egna förmögenheter 
med det allmänna. Efter andra världskriget får Göteborgsandan nya aktörer. Det 
är då näringslivet och de tre ledande partierna (Socialdemokraterna, Modera-
terna och Folkpartiet) som möts i ett samförstånd som först tar sig uttryck i 
budgetmöten på lyxrestauranger i staden. Efter varvskrisen på 70-talet skapar 
man Näringslivssekretariatet som blir en formaliserad version av dessa möten. 
Sekretariatet byter sedan namn till Business Region Göteborg, som förkortas 
BRG, och är enligt Falkemark ett organ där företag och politiker, främst till-
växtivrande socialdemokrater och moderater, samarbetar. ”Huvudsyftet är – då 
som nu – att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen.” Skillnaden är att det 
nu inte längre är företagare som donerar till det allmänna, utan  istället politiker 
som använder skattepengar för att stödja näringslivet.16

 Ett kanske inte helt oväntat sammanträffande är att BRG:s VD också är styr-
elseordförande för Svenska Ostindiska Companiet AB, som äger båten. 
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Ett	  Modernt	  Äventyr	  del	  3,	  2007/2008
När båten kom till Kanton, den 17 juli 2006, var Anders och Berit inte med 
på däck. De var på plats men fick betrakta ankomsten från land. I somras när 
båten kom tillbaka till Göteborg var de däremot inbjudna. Då var det först 
bara Anders som skulle få åka med. Berit hade av någon anledning blivit 
erbjuden att åka i en följebåt istället. Men två veckor innan båtens ankomst 
fick hon en personlig inbjudan av Göran Johansson. Egentligen hade han 
nog inget val. Projektet behöver fortfarande gamla medlemmars stöd för att 
gå runt, och han visste att Anders och Berit inte kunde tacka nej, även om de 
hade velat. Om de hade gjort det skulle de förmodligen ha framstått än mer 
som rättshaverister. 
 På däck fanns även de fyra talarna: Kinas president, Kung Carl XVI Gust-
af, Göran Johansson och Göran Bengtsson. Där var också Bengt Tengroth 
och hans advokat Göran Pettersson, från Vinges advokatbyrå, båda klädda 
i sjömanskostym. De hade seglat med båten från London. Harald Treutiger 
var konferencier och även Herman Lindqvist medverkade i showen. Det var 
minst trettio grader i skuggan och överallt viftades det med kinesiska och 
svenska flaggor. Trots värmen verkade folk nöjda och glada. Förutom några 
enstaka kinakritiska demonstranter från Rättvisepartiet Socialisterna som 
blev avhysta av polisen. 
 Nu ligger båten avriggad och klar för vinterns reparationer strax utan-
för Bengt Tengroths lägenhet i Eriksberg. Jag cyklade dit härom dagen för 
att se om den kunde inspirera mig till att skriva något. Väl där meddelade 
två personer, som stod och kokade tjära, att jag inte fick komma ombord. 
Tydligen var den bara öppen för besök på helgerna. På kajen slår det mig att 
det är otroligt att jag alls blev lockad av det här. Varken båtar, lokalpolitik 
eller historia har tidigare intresserat mig. Det som framför allt retade och 
intresserade mig den här gången var det falska skimmer av samförstånd som 
jag upplevde ligga över projektet. Sedan insåg jag att skimret hade ett namn. 
Namnet var Göteborgsandan och båten hade blivit dess yttersta symbol.
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Jag ringer Anders för att prata lite och se om han kan peka ut en riktning. 

Han står och fixar i drömhuset och förklarar att det snart är klart. Han är 

helt säker på att Göteborgs kommun kommer att ta över båten i framtiden. 

Stiftelsen som en gång startades av eldsjälar kommer att försvinna och båten 

kommer att bli ett bolag ägt av kommunen, precis som Liseberg. På så sätt 

kommer det att bli enklare för politikerna att pumpa in skattepengar i båten. 

Han förklarar att det inte är någon idé att vara bitter. Det skulle bara ge hans 

fiender vatten på sina kvarnar. Det enda han är lite sur över är att han inte 

fick åka med på en enda etapp av Kinaresan trots att han till och med erb-

judit sig att betala för det. I sommar kommer dock båten upp till Sundsvall 

och då ska Anders få chartra den för sig och sina vänner. Han säger att jag 

också ska få en inbjudan och jag känner mig först smickrad men sedan ska-

msen. Egentligen borde jag nog vara den sista att få segla med båten. Till slut 

ursäktar sig Anders. Han ska åka upp till hotellet och ta en fika med Berit. 

I en publikation utgiven av BRG hittar jag en text skriven av en man jag ofta 
ser på skolan. Han figurerar även i Ord & Bild med jämna mellanrum. Johan 
Öberg heter han och är forskningssekreterare på konstnärliga fakulteten.17 Tex-
ten består bland annat av en historisk återblick över kulturlivet i Västra Göta-
landsregionen. Vilken relation kan han ha till BRG? Jag mailar honom och ber 
att få träffa honom. Han svarar att han skrivit texten för en nättidning och inte 
för BRG. Den måste ha blivit såld vidare utan hans kännedom. Vi bokar ändå 
in ett möte. 
 Efter vårt samtal lyssnar jag på inspelningen av intervjun. Samtalet börjar 
med att jag beskriver mitt projekt i stora drag. Jag berättar om hur mitt intresse 
för ostindiefararen väcks den där gången på banken. Han lyssnar och tittar av-
vaktande på mig. Eftersom jag förstått att Johan inte haft kontakt med BRG så 
frågar jag om Bengt Tengroth istället. Men även här går jag bet. Johan har sin 
dator framför sig och läser högt från Wikipedia om Bengt. Först tror jag att 
han läser för mig, en text jag redan läst alldeles för många gånger. Men sedan 
inser jag att han läser texten för sig själv. Kanske för att hitta referensramar för 
samtalet. På Wikipedia nämns strejken på Arendal. Jag frågar om han, eftersom 

han är från Partille och har en bakgrund i Västerpartiet Kommunisterna (VPK), 
kommer ihåg strejken. Det gör han inte, men det är någonting som lossnar. 
Vårt tidigare trevande samtal omvandlas till en komplicerad utläggning om 
olika vänstergrupperingar i Göteborg under 70-talet. En hård politisk atmosfär 
omgärdade vänstergrupperna, minns Johan. 
 Jag berättar om Imperiet av Hardt och Negri, den bok jag läser för tillfället. 
Hardt och Negri konstaterar att någonting hände i Europa när socialismen 
gjorde gemensam sak med nationalismen. De menar att kompromisser har 
gjorts i nationens namn mellan proletariatet och vissa skikt av borgerligheten. 
Kompromisser som i slutändan blivit ett av skälen till att arbetarklassen, så som 
vi känner den, mist sin förmåga att organisera sig.18 Men hur detta har skett får 
jag inte riktigt ordning på. 

Johan kopplar detta tillbaka till den svenska socialdemokratiska och reformist-
iska arbetarrörelsen.19 ”Den svenska socialdemokratin är då en rätt auktoritär 
arbetarrörelse som producerar välfärd men som också reproducerar national-
staten. Ett ansvarsfullt statsbärande parti som tar Sverige ut ur trettiotalets to-
talitära strupgrepp. De skapar en sorts samhällsfred som ligger på gränsen till 
ett korporativt samhälle. Men som ändå inte blir fascistisk. Men det fanns en 
ickeauktoritär tendens i socialdemokratin i Sverige som försvann  när Tage Er-
lander kom till makten (1946). Vad Erlander och den moderna socialdemokra-
tin gjorde var att de centraliserade kassorna och integrerade dem i de centrala 
trygghetssystemen.20 På så sätt skapade man människor som var klienter till 
staten istället för aktiva deltagare. Sen dess har arbetarrörelsen handlat väldigt 
mycket om kontroll och väldigt lite om arbetarklassens frigörelse. Maj -68 var 
naturligtvis en tragedi för sossarna...21 Sossarna var livrädda för intellektuella, 
för konstnärer, för utopier och för visioner. Allt detta stöttes bort med en väldig 
skräck här.” Jag undrar vad man borde ha gjort istället, och Johan svarar. ”Istället 
borde man tagit in de här människorna och haft en dialog med dom. Ingenting 
sådant händer egentligen under den här tiden. Socialdemokratin fortsatte att 
vara ett bålverk mot kommunismen efter den kalla krigsmodell som upprät-
tades på 50-talet och där ingår ju såklart Göran Johansson och Bengt Tengroth. 
En sorts ryggmärgsreaktion mot radikala.”
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I ekonomihistorikern Jenny Anderssons bok När framtiden redan hänt skis-
sas en liknande historia upp. Hon skriver: ”Genom folkbegreppet försökte 
socialdemokratin skapa en bred allians kring sitt folkhemsbygge, som något 
som inte främjade ett visst klassintresse utan hela samhället. Så förvandlade 
socialdemokratin sig själv från representant för arbetarklassen till representant 
för folkets och nationens intressen.”22 Hon drar slutsatsen att förkastandet av 
socialistiska och marxistiska utopier har varit ett sätt för socialdemokratin att 
hävda sin egen ideologi som samhällstillvänd.23

Ett	  Modernt	  Äventyr	  del	  4,	  2008/2009

Till slut kommer dagen som Anders Wästfelt förutsett. Ostindiefararen 

Götheborg III och bolaget SOIC AB säljs vidare till en ny stiftelse. Som en 

avslutande gest mot de ursprungliga stiftarna anordnar man ett möte i lok-

alerna på Eriksberg. Anders frågar mig om jag vill följa med på mötet. Jag 

tackar ja och tänker att det här blir slutet på min berättelse. Nu har Göte-

borgsmaffian, med Tengroth och Bengtsson i spetsen, slutligen fullbordat 

sitt övertagande.

 Anders och hans bror Hans plockar upp mig i en svart hyrbil. De verkar 

glada över att se mig. Jag tycker att det känns bra att se Anders igen. Vårt för-

ra möte har redan börjat kännas som en avlägsen dröm. Väl framme tar vi en 

runda i souvenirbutiken och Anders minglar med de som redan anlänt. Det 

är lite spänd stämning i lokalen, jag försöker intressera mig för souvenir-

erna. T-shirts, koppar, små modeller av båten, böcker, affischer och så vidare. 

Vi blir visade in i mötesrummet och fler stiftare droppar in. De flesta är äldre 

män i pensionsåldern och alla verkar inte helt bekväma med Anders närvaro. 

Anders låtsas som ingenting och fotograferar så mycket han kan. Jag hälsar 

på en man i kostym, som säger att han representerar försvarsmakten. 

Landshövding Göran Bengtsson håller i mötet. Han säger att den nya stif-

telsen ska säkra båtens framtid. Han redogör för de nya ägarna. 
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Det är samma företag som vanligt: Business Region Göteborg, Göteborg 

Hamn AB, SKF, Stena Line och Volvo. Dessutom har Swedbank och Väs-

tra Götalandsregionen gått in som finansiärer. Han berättar även om som-

marens Östersjöresa och räknar upp de hamnstopp som är klara. Sundsvall 

nämns inte.

 Efter mötet äter jag, stiftarna och den nya styrelsen buffé i båtens in-

nandöme. Jag hamnar vid ett bord med fyra äldre män, som inte ägnar mig 

någon större uppmärksamhet. Jag sitter och småsneglar mot Anders och 

hans bror, som pratar med Göran Bengtsson. På väg hem i hyrbilen känner 

jag mig lite sorgsen, men på något sätt också lättad. Det kanske är över nu. 

Jag kanske får släppa den här historien nu. När jag lämnar bilen så ropar An-

ders glatt efter mig. ”Glöm inte sommarens fest i Liden! Om vi ligger i nu, 

så kanske vi får båten till Sundsvall till och med.” Jag nickar till honom och 

förstår att det inte är bestämt ännu och att det var därför vi kom till mötet. 

Jag frågar Johan vad han tror om varför socialdemokratin blev av med reger-
ingsmakten. Han svarar inte direkt på frågan men tar tillfället i akt att beskriva 
Göteborgsutställningen som en upptakt till Ostindiefararen.
 ”Det var 1923 tror jag. Göteborgsutställningen började förberedas av högern 
i Göteborg innan första världskriget. På grund av kaoset, hungersnöden, span-
ska sjukan som utbröt och så vidare, fanns det inte resurser att göra den här stora 
manifestationen över Göteborg. Samtidigt bytte den politiska majoriteten färg. 
Plötsligt tog arbetarrörelsen över Göteborg efter första världskriget. Det blev 
arbetarrörelsen som genomförde Göteborgsutställningen, som högern plane-
rat. Och mycket av det vi ser idag är på något sätt samma matris. En sorts global 
marknadsföringsstrategi av nyliberal karaktär. Som arbetarrörelsen springer 
efter. Man försöker visa att man kan leverera precis lika bra som marknads-
liberalerna. ’Vi är lika välorienterade, vi är lika bra. ’” 
 Den identitetsförvandling Socialdemokraterna går igenom under 80- 
och 90-talen, influerad av bland annat New Labour i Storbritannien, upptar 
också Jenny Anderssons funderingar. Vad var det som skedde? På något sätt 
förändrades statens roll. Socialdemokratins tankar om jämlikhet byttes ut 

mot tankar om rättvisa, vilka formuleras som individens frihet att välja. Efter 
Berlinmurens fall 1989 slutade man helt att rikta kritik mot kapitalismen och 
marknadsekonomin. Marknaden blev det medel som skulle hjälpa Sverige ut ur 
90-talets kris. När socialdemokraterna fick tillbaka makten 1994 skulle man 
gå ”den tredje vägen”. Enligt Andersson ledde detta till att socialdemokratin 
tappade sin identitet och sin karta för framtiden. De Nya Moderaterna och Al-
liansen kunde helt enkelt ta över den politik som Socialdemokraterna inlett.24 
 Johan backar tillbaka och gör en göteborgsk historieskrivning. ”Staden 
grundades 1621 som en fästning för att konsolidera makten över territoriet. 
Det blev en plats där man importerade och exporterade saker, men också en 
plats man hade järnkoll på från Stockholm. Göteborg hade då inte kommunalt 
självstyre utan styrdes av en ståthållare fram till 1860-talet. Men köpmännen i 
Göteborg skötte staden som dom ville ändå. Mot Stockholms direktiv. Alla vis-
ste att göteborgarna gjorde som dom ville. Det är det som är Göteborgsandan. 
Den totala kontrollen som säger att vi gör på vårt sätt, vi gör ändå som vi vill. 
Vi har våra nätverk med varandra även över klassgränserna. För att det är Göte-
borgs väl det handlar om.“25

“Göteborgs har under 1830, -40, -50, fram till 1861 och 1862, en liberal iden-
titet, i opposition mot Stockholm. Då är Göteborg fortfarande landets finan-
siella huvudstad. Det är här de stora bankerna ligger och det är här det judiska 
kapitalet i Sverige finns. Och kontakten med Köpenhamn, London och konti-
nenten sköts via Göteborgsfamiljerna. Det var under den tiden man höll på med 
baggböleriet. Det påminner ju mycket om Brasilien idag. Utsugning av jorden 
och fördrivning av bönderna med hjälp av sprit och lurendrejeri.”26

 Jag skrattar till och inflikar att byn Baggböle ligger nära min uppväxtstad 
Umeå. Johan, som har fått upp farten på sin berättelse, noterar inte mitt in-
pass. Medan jag lyssnar inser jag att jag letat efter en sådan historieskrivning 
som Johan nu förser mig med. En berättelse som sätter Göteborg och den nya 
Ostindiefararen i ett historiskt perspektiv, till skillnad från den vanliga slät-
strukna och förenklade berättelsen som Svenska Ostindiska Kompaniet fram-
för: 1700-talet, de rika redarna, den lukrativa handeln med Kina och sedan ett 
snabbt hopp fram till dagens byggande av Ostindiefararen. ”Under 1860-talet 
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enar Bismarck Tyskland och man blir beroende av svensk järnmalm för att 
kunna bygga upp nationalstaten, de nya ingenjörsvetenskaperna, skeppsvarven 
osv. Stockholm blir den partner som Tyskland skaffar sig i Sverige. Exporten av 
malm går via Stockholm och de norrländska hamnarna. Göteborg hamnar då i 
skuggan av det nya världssystemet som växer fram. I slutet av 1800-talet bör-
jar Göteborg istället att industrialiseras. Folkskole-rformen genomfördes 1842 
och som ett resultat av detta får man väldigt kvalificerade arbetare. Förarbetet 
till SKF och Volvo sker under 1890-talet. Göteborg blir en arbetarstad. Bekräf-
telsen på det blir att arbetarrörelsen övertar makten efter första världskriget.
 Men det som är intressant med en industristad av den här typen är att den 
hamnar i periferin. När man producerar varor gör man sig beroende av sin 
marknad. Marknaden kommer att styra tänkandet. Ju bättre industrierna går, 
desto mindre makt har man, på sätt och vis. Bankerna lämnar Göteborg. De 
flyttar alla sina huvudkontor till Stockholm. Det är där köpkraften och de eko-
nomiska flödena finns nu.” 
 När jag i efterhand lyssnar på Johans redogörelse inser jag att jag hamnat i 
en sits som jag känner igen. Den påminner om mitt första möte med Anders 
och Berit. Mängden av information gör att jag har fullt upp med att hänga med. 
Jag förblir okritisk under intervjun. Det blir inte bättre av att Johan berömmer 
mig för mitt projekt. Han säger att det finns något lätt och snaskigt över min 
inledning med banken och fonderna. Jag blir smickrad samtidigt som prest-
ationsångesten, som jag förträngt, kryper sig på igen. 

Några veckor senare dimper det ner en inbjudan från Anders och Berit. An-

ders skriver att både Bengt Tengroth och kommunalråd Göran Johansson 

är inbjudna och att jag bör ta med mig kameran. Festen sträcker sig över tre 

hela dagar och har ett fullspäckat schema. Jag tvekar först, men inser att jag 

inte kan tacka nej. Jag är alldeles för nyfiken.  

 De över hundra gästerna är bänkade i Anders och Berits pingstkyrka. 

Salen är knökfull och jag sitter längst bak i ett hörn. Det har bjudits på whis-

ky och stämningen är på topp. På kyrkans scen, som är byggd som en teater-

scen, sitter födelsedagsbarnet med blommor runt halsen. Berit håller i kväl-

lens program och först upp är en Bellmanimitatör. Publiken är lättflörtad 

och imitatören fullkomligen river ner applåder med sina sånger och vitsar. 

 När applåderna lagt sig ställer sig Bengt Tengroth upp. Han säger: ”Min 

hustru Marianne och jag, vi tackar Berit och Anders för att vi blivit inbjudna 

till de här dagarnas firande av Anders högtidsdag och att Ostindiefararen 

kommer till Sundsvall med mera, med mera. Tack så mycket!” Sedan berät-

tar han om sin roll som ordförande i Göteborgs Hamnstyrelse och som VD 

för det bolag som byggt om Norra Älvstranden i Göteborg. Han berättar även 

om hur han blev involverad i Ostindiefararprojektet i mitten av 90-talet. 

Det enda han säger om bråket är: ”Allt det vi sen skulle råka ut för hade ju 

sina sidor.” Han uttrycker egentligen ingen större ånger, ändå finns något 

ärligt i hans tal. Inför oss festdeltagare ger han både Anders och Berit upp-

rättelse. Talet slutar med att Anders och Bengt omfamnar varandra. Sedan 

säger Anders något som i alla fall tar mig på sängen: ”Tack så mycket för allt 

ni har gjort för oss. Jag ska säga så här, att Ostindiefararen Götheborg skulle 

inte segla idag, om vi ska vara ärliga, om inte Bengt hade ställt upp. Även om 

vi liksom inte haft samma åsikter om allting.” Publiken, som förstår under-

driften, skrattar. Även Bengt skrattar. Bengt säger: ”Jasså!” Vilket framkallar 

ännu mer skratt hos publiken. Anders ger honom och Göteborgs komm-

unalråd Göran Johansson, som också är där, varsin flaska älggräsbrännvin. 

Dagen efter åker alla gäster in till Sundsvall för att ta emot Ostindiefara-

ren. Det är varmt och solen gassar. Jag strosar runt på kajen och fotograferar 

människor som kisar mot horisonten. När båten väl siktas äntrar två lo-

kalkändisar den provisoriska scenen. Scenen pryds av en röd banderoll 

med texten ”Sundsvall Norrlands Huvudstad”. Både Anders och Göran Jo-

hansson blir uppbjudna på scenen. Göran berättar att Anders gjort mycket 

för båten, men tillägger att det varit mycket tjöt under årens lopp. Anders 

beskrivs av den kvinnliga konferencieren som en galning, en driftig entre-

prenör som får ”the wheel spinning”. Hon säger också att båten är Anders 
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säger han till oss. Efter nutidshistorian, som han hoppar över, säger han att 

Sundsvall ville ha tillbaka Anders, och att detta lett till att Anders flyttat från 

Göteborg upp till byn Liden. Det faktum att Anders och Berit flyttade på 

grund av bråket med Göteborgs politiker verkar i stunden inte bekomma 

någon. Skådespelaren avslutar framträdandet. ”Det är med stor vördnad och 

tacksamhet som jag står här som tillförordnad superkargör. Jag ber att få 

tacka dig, kära Anders Wästfelt, för ditt gedigna arbete och den underbara 

idén att återbygga vårt vackra skepp Götheborg! Tack så hemskt mycket.”

 På kvällen ska gästerna fortsätta festen på Casino Cosmopol och dagen 

efter ska Anders äntligen få segla med sin båt. Men själv är jag nöjd och efter 

rundturen på båten säger jag hejdå till Anders och Berit. På bussen konstat-

erar jag för mig själv att vinden ännu en gång har vänt. Samtidigt har jag en 

krypande känsla av att jag missat något avgörande. Efter att ha utkämpat 

en bitter maktkamp i över tio år om rätten till Ostindiefararen, har de nu 

förenats i vänskap. När de var fiender var det enkelt att  skapa sig en bild 

som gick att förstå. Det var berättelsen om den lilla människan som käm-

pade mot staten och de stora företagen. Anders och Berit var de goda och 

Tengroth, Bengtsson och Göteborgs stad var de onda. 

 Frågorna hopar sig i mitt huvud. Hur har detta gått till? Är det så enkelt 

att nu när stiftelsen är såld vågar man släppa in Anders och Berit i projektet 

igen? Men betyder det verkligen att de blivit vänner? Allt kanske bara var 

en teater som spelades upp för Sundsvalls publik? Långt bort från Göte-

borg. Kanske spelade Anders och Berit med för att en gång till få känna sig 

som förr i tiden? Då det var de som drev Ostindiefararprojektet tillsam-

mans med sina vänner och bekanta. Spelade de med för att äntligen få segla 

med båten efter så många år av väntan? Var Bengt och Göran tvungna att 

komma upp till Sundsvall för att inte Anders och Berit skulle ta hem hela 

showen på sin hemmaplan? Under festen hann jag aldrig riktigt prata med 

dem, så efter sommaren ringer jag upp Anders för att fråga hur det känns så 

här i efterhand. Han och Berit håller just på att bära in höstens potatis till 

näst vackraste kvinna, efter Berit. Sedan ändrar hon sig och säger att båten är 

Anders bebis. Men hon säger aldrig vad det egentligen är Anders har gjort för 

båten. På något sätt är det underförstått. Anders överrumplar konferencier-

erna genom att bjuda in Berit och några andra från festen till allsång. Han säger 

att sången är till Göran Johansson, Bengt Tengroth och alla de andra som 

byggt båten. En dragspelare håller takten och Anders hejar på publiken som 

en allsångsledare. Han ser omåttligt nöjd ut när låten kommer igång. ”En 

gång jag seglar i hamn. En gång är du i min famn. En gång berättas min vän 

sagan om den som kommer igen. En gång i drömmarnas land vandrar vi två 

hand i hand. En gång min älskling kooommer jag hem till dig.” Efter sången 

överlämnar Anders en bok till Ostindiefararens kapten. Anders säger att den 

är till skeppsbiblioteket. Boken handlar om porslinslasten från den gamla 

Ostindiefararen. Den är skriven av Berit, professor Bo Gyllensvärd och den 

nu avlidne professor Jörgen Weibull. Jag tänker att det här är en markering 

från Anders och Berit. Nästan som en konceptuell konstnärlig aktion. Ett 

sätt att skriva in sig i båtens historia, både bildligt och bokstavligt talat. 

 På kvällen åker vi in till Liden och äter en trerättersmeny på Hotell Li-

den.27 Framåt småtimmarna ser jag hur Bengt, Anders och Berit omfamnar 

varandra i en gruppkram. Någon av gästerna uppmanar mig att ta ett kort, 

och jag hinner precis få upp kameran och tar ett kort innan de släpper taget 

om varandra.

Festen är inne på sin tredje dag och vi har åkt in till Sundsvall igen, den 

här gången för att gå ombord på båten. Men först lyssnar vi på ett hyll-

ningstal till Anders på kajen. Mannen som talar representerar SOIC AB och 

är utklädd i 1700-talskläder med peruk och blågula glansiga byxor och en 

frackliknande jacka. Han går igenom dykningens historia från Aristoteles till 

Jacques Cousteau i ganska yviga drag. Sedan återger han Anders Wästfelts 

personliga dykarhistoria fram till det att Anders tar initiativet att bygga Os-

tindiefararen Götheborg III. ”Resten är nutidshistoria mina kära vänner”, 
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har bytt innebörd. Välfärden ska nu finnas till för den som vågar hoppa och 
inte för den som faller. Den som klarar att välja rätt, och som kan lära och lära 
om, blir attraktiv på arbetsmarknaden. Den som inte klarar det hamnar utanför. 
Det är inte heller all kunskap och all kreativitet som premieras, utan främst den 
kunskap och den kreativitet som kan omsättas i kapitalismens hjul. Samtidigt 
blir idén om folkhemmet, hur falskt den än klingar, det man säljer Sverige med 
utomlands. Begreppet nationbranding blir allt vanligare.29 
 Jag tänker att det är i denna kontext som Ostindiefararen tas över av Göte-
borgs stad och seglas till Kina. En flytande reklampelare för Göteborgs och 
Sveriges näringsliv.

I Ord & Bilds temanummer om vatten från 2007 skriver forskaren Karl Palmås 
om hamnstadens flöden. Han beskriver, ungefär som Johan Öberg och Gunnar 
Falkemark, hur staden ställer om från hamn och handelsstad till industristad, 
och senare eventstad. Palmås ser de negativa effekterna av dessa flödesändrin-
gar: hur stadens mellanrum och oliktänkare försvinner i och med stadens om-
strukturering. Hur Göteborg organiseras runt de få stora företag och politiska 
partier som växer fram under andra halvan av 1900-talet. Han exemplifierar 
med Ostindiefararen. Båten förenar företag, politiker och till och med kungen i 
samförstånd. Samtidigt tystnar kritiken.30 
 Jag inser att texten jag skriver också produceras i den kontexten. Jag tittar 
upp på min kökslampa. En 70-talslampa som jag köpt för 70 kronor av min 
kompis Staffan. Den består av en itusågad ihålig röd kula av plast. Små kedjor 
håller ihop de två delarna. I mitten sitter glödlampan vars ljus reflekteras och 
färgar rummet rött. Jag vänder mig om och tittar på stringhyllan från 60-talet 
som jag ärvt av min mormor. Lampan och hyllan är de objekt som jag alltid tyckt 
passat bra in i mitt kök. Framför mina skrivtrötta ögon ser jag hur folkhems-
nostalgins estetik krupit in i mitt hem. Det oroar mig. 

Wästergården, men han stannar upp och pustar ut. Han vill gärna byta några 

ord. Festen beskriver han som en märklig upplevelse, samtidigt som han 

tror att Tengroths och Johanssons agerande var ärligt menat. Han tillägger: 

”När fan blir gammal blir han rel-igiös. Historien går inte att skriva om men 

det var dags att sluta fred nu.” Jag vill svara Anders att historien alltid kan 

skrivas om, men han avbryter mig med frågor om mitt skrivande. Han tipsar 

mig: ”Skriv som du brukar. Det är alldeles för många som tar ut svängarna 

alldeles för mycket.” I bakgrunden hör jag hur Berit säger: ”Lyssna inte på 

honom. Han har aldrig förstått sig på skönlitteratur.” Anders skrattar sitt 

smittande skratt och fortsätter: ”Se bara framåt och jobba inte ihjäl dig.” Jag 

hinner säga tack detsamma innan vi lägger på. 

Johan knyter ihop sin berättelse: ”När sedan den postindustriella epoken in-
träder har man inte riktigt koll på världen eller på vad man ska göra. Staden har 
ju indirekt styrts av styrelser och politiker i Stockholm. Man har sysslat med att 
leverera till världsmarknaden, men man har inte haft någon marknadsförings-
idé eller identitetspolitisk idé som kan användas när den kognitiva kapitalis-
men eller den kreativa ekonomin blir viktig. Då sätter man igång alla de här 
försöken. Global forum, Ostindiefararen och så vidare. Ett slags förtvivlat försök 
att orientera sig i det globala. Men man har kanske förlorat orienteringsförmå-
gan. Man ser till exempel aldrig att det globala finns i Göteborg. Att det finns i 
Hammarkullen. Att vi har enorma internationella nätverk i våra förorter som vi 
inte vill kännas vid. Att begåvningen kanske finns där. Att stadens framtid finns 
där. Istället åker man på de här resorna till Shanghai. Man skapar systerstäder28, 
Volvo ocean race, Norra Älvstranden och Södra Älvstranden. Det är den stads-
utvecklingen som Bengt Tengroth inleder.” 
 Jenny Andersson hävdar att Socialdemokraterna ser det framväxande kun-
skapssamhället under 90-talet som ett ypperligt tillfälle att återlansera det sven-
ska folkhemmet. Nya högskolor startas och olika kunskapsprojekt sätts igång 
av stat och näringsliv. Ledorden blir kreativitet, entreprenörskap, ”friheten att 
välja”, individualism, nätverkande och det livslånga lärandet. Men egentligen är 
det bara en folkhemsnostalgi som produceras, menar Andersson. Folkhemmet 
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Bengt undrar, på andra sidan linjen, vad jag är ute efter? Vart vill jag komma? 

Jag försöker förklara. ”Jo, jag skulle vilja höra din berättelse.” Jag är vag. Jag 

inser att ingen av de jag tidigare intervjuat någonsin frågat mig vart jag vill 

komma. Jag försöker förklara att jag jobbar processbaserat. Bengt låter sig 

inte lockas. Vi kommer in på konflikten och han säger tydligt att han inte vill 

älta det som hänt. Han undrar vilka jag tidigare intervjuat. Jag konstaterar 

motvilligt att det egentligen bara är Anders och Berit som jag pratat med.31 

Han undrar varför jag vänder mig till honom när det finns så många att prata 

med. ”Det är en mycket mer komplex historia än bara Anders och Berit och 

Bengt”, säger han.  ”Om det är konflikten du vill förstå så är det ett helt 

forskningsprojekt”, tillägger han. Jag håller med och försöker förklara att jag 

är intresserad av just det personliga mötet med samhället (men vad menar 

jag med det?). Och att skälet till att jag väljer att kontakta honom nu är hans 

nyvunna vänskap med Anders och Berit. Det borde borga för samtal tänker 

jag. 

 Jag märker att Bengt blir glad. Han säger att han upplever förra somm-

arens möte med Anders och Berit som ett ömsesidigt och ärligt möte. Jag 

berättar att jag inte riktigt förstår hur de blivit vänner igen efter så mycket 

bråk. Han poängterar att de var vänner innan konflikten och att de då drog 

åt samma håll. Han nämner även att Anders och Berit visste att det var han 

som låg bakom båtens resa till Sundsvall.  Dessutom tycker han att det var 

olyckligt att de medvetet glömdes bort när båten åkte till Kina. Till slut säger 

Bengt att han kan tänka sig att ta en fika med mig. Det är nästan som om 

han tycker synd om mig. Jag kan ringa honom om två veckor, säger han. Nu 

ska han till Norge en vecka.   

Det händer att jag får det hedervärda uppdraget att visa Högskolan för fotografi 
för besökande gymnasieklasser. Jag möter eleverna och läraren i entrén och se-
dan går jag en sväng med dem i lokalerna. Jag pekar på maskiner, förklarar vad 
de olika utrymmena är till för och skämtar om mögellukten från kylskåpen eller 
de tomma urdruckna vinflaskorna som ibland står i köket. 

Ett	  Modernt	  Äventyr	  del	  5,	  2009/2010

Jag tar vagnen till Järntorget. Blir hungrig och köper kaffe och bulle på Press-

byrån. Sedan tar jag färjan till Eriksberg. Tänker slå mig ned i solen och läsa 

kurslitteratur. Men först tar jag en promenad på kajen fram till Hotell 11. Det 

är en gammal industribyggnad som under 90-talet byggdes om till hotell 

och konferensanläggning. Byggnaden har behållit sitt tegelröda skal men 

inte mycket mer. Anders har berättat för mig att hotellet var ett av Bengt 

Tengroths projekt. Det var också platsen för Ostindiefararstiftelsens tidiga 

möten. 

 Jag traskar in i lobbyn. Personen bakom disken frågar mig om jag vill 

ha någon hjälp. Jag hör mig själv säga: ”Jag kollar bara, jag har hört talas 

om Hotell 11 men ska snart gå.” Det blir en lite obekväm stämning och jag 

letar efter något att rikta min uppmärksamhet mot. Jag hittar ett ställ med 

reklam och flyers som jag låtsas intressera mig för en stund, innan jag går ut 

igen. När jag väl sätter mig ned, i höstsolen på bryggan utanför, ser jag Bengt 

Tengroth i ögonvrån. Det är han. Han är klädd på samma sätt som på festen. 

Beigt och propert. 

 Jag får ett infall och följer efter honom in på en Älvsnabbenfärja. En skäg-

gig man kommer fram och pratar med honom. Mannen har blivit kär på 

gamla dagar och vill skaffa lägenhet åt sig och sin kärlek. Bengt lyssnar. När 

de är klara skyndar jag mig fram. Jag berättar att jag är kompis med Anders 

och Berit och säger att jag var på festen i somras. Han ser förvånad ut men 

finner sig snabbt. Vi småpratar om festen och Ostindiefararen. Till slut får 

jag fram det jag vill fråga. Skulle Bengt vilja berätta sin version av saken för 

mig? Jag är lite osäker på om han förstår vad jag vill, men han ger mig sitt 

nummer och ber mig ringa. Sedan ursäktar han sig och gör något som jag 

aldrig sett en civil person göra innan. Han öppnar dörren upp till styrhytten 

på båten, kliver in och försvinner upp för trapporna.
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mentarisk. Flera berättelser löper parallellt och fler röster kommer till tals. Teo-
retiska referenser blandas med vardagliga betraktelser och texten rör sig mellan 
olika nivåer. Kanske går det att dra nytta av detta i framtida utställningar.

Jag ringer Bengt en andra gång. Jag känner mig lite sjuk och har bestämt mig 

för att skjuta på mötet. Bengt säger till mig att han och Anders och Berit inte 

har någon löpande kontakt för stunden. Men han menar att det historiska 

är över. Glädjen över sommarens fest är inte lika påtaglig den här gången. 

Bengt vill att jag skickar min text så att han kan läsa den. Han ger mig sin 

mailadress. Jag ber honom att läsa hela texten innan han bestämmer sig för 

vad han tycker. Han säger att han inte är ovan att läsa varken det ena eller det 

andra. Innan vi lägger på säger han ”Krya på dig”. Nästa dag skickar jag mina 

filmer i ett brunt kuvert och dagen därefter skickar jag min text i ett mail. 

 Jag tänker på vad jag ska säga till Bengt. Finns det något sätt vi kan mötas 

på? Jag försöker läsa på om Göteborg och vill ställa adekvata frågor, men det 

är svårt. Att fråga honom om Göteborgsandans vara eller icke vara, eller om 

hans uppväxt, känns nästan oförskämt. Så, vad vill jag Bengt om jag inte vill 

vara oförskämd? 

 Om han bara kunde bjuda in mig till sig och berätta hur han ser på saker 

och ting. Hur han såg på byggandet av båten och hur han upplevde festen. 

Hur han ser på staden och dess förvandlingar. Om han kan förstå den kritik 

som byggandet av Norra Älvstranden fått utstå? Hur han resonerar runt Söd-

ra Älvstranden och Älvstrandsmodellen. Vad han själv anser om Göteborgs 

strävan efter att närma sig Kina. Men varför skulle han anförtro mig detta? 

Det räcker inte att mitt syfte är att skriva en text på universitetet. Jag inser att 

det inte finns några oskyldiga frågor i detta sammanhang. 

Läser man på Wikipedia får man veta att Bengt bland annat är känd för att 

han förekommer i progglåten Strejken på Arendal av gruppen Knutna Nävar. 

Jag hittar låten på YouTube och lyssnar på den. Jag får rysningar. En bland-

Sedan berättar jag om kandidatutbildningen i generella drag. Jag försöker 
förklara att det främst är en konstnärlig utbildning. I nästa mening brukar jag 
säga att det är ett intresse för fotografi som håller ihop utbildningen. Det är 
aldrig någon som frågar vad fotografi egentligen är. Om någon skulle fråga så 
skulle jag svara att det ibland känns som att utbildningens hemliga syfte är att 
man ska ställa denna fråga samtidigt som man trycker på kamerans avtryckare. 
Det kan vara därför jag valt att skriva så mycket. 
 Sedan brukar jag visa lite egna bilder. Men jag har helt slutat prata om Ost-
indiefararprojektet. Under kort tid och utan möjlighet att läsa stycken ur texten 
fungerar det sällan. Jag har även noterat att läraren, som följt med klassen, ofta 
försöker byta spår om jag mot alla odds lyckas komma igång med min berät-
telse. Då ställer hon eller han av någon anledning ofta teknik- eller kompos-
itionsfrågor. Andra gånger riktar läraren uppmärksamheten mot sig själv ge-
nom att berätta om sina egna upplevelser av båten. Jag tappar då alltid farten 
och min berättelse framstår mer som en futtig konspirationsteori än något an-
nat. Därför brukar jag istället visa ett projekt som jag påbörjade innan skolan. 
Det består bland annat av porträtt av personer och bilder av interiörer i den by 
i Ångermanland där min pappa växte upp. De bilderna fungerar bättre i min 
powerpointpresentation.
 Kan det vara sammanhanget och upplägget som kortsluter situationen? Är 
det just det faktum att studiebesöket är på Högskolan för fotografi? Blir fokus-
eringen på just fotografi kvävande när det gäller mitt projekt? De bilder jag tagit 
under mitt arbete med båten verkar kräva sin text. Samtidigt har jag insett att 
jag är dålig på att förmedla texten om jag inte får läsa den högt.   

Jag brukar ställas inför liknande problem när jag ska ställa ut mitt arbete i gal-
lerirummet. Galleriet är skolans främsta presentationsyta, vid sidan av studen-
ters egna hemsidor. Jag blir sällan helt nöjd med mina utställningar. Den enda 
gången jag tyckt att det fungerat var när jag läste delar av texten på ett café inför 
publik. Kontakten med publiken var på något sätt avgörande. Den uppluckrade 
gränsen mellan berättarrösten och historien som upprättas i texten understryks 
när den läses högt. Det slår mig att jag borde utnyttja detta mer. Går denna nya 
text att omsätta på liknande sätt? Den här texten är både längre och mer frag-
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skolan som hette Privat Offentligt. Upplägget byggde på att läraren visade konst 
som han tyckte passade in på temat. Samtidigt jobbade vi med egna projekt 
som vi diskuterade i klassen. Ibland kom även gästlärare på besök. Jag kommer 
ihåg hur Karl Johan Stigmark, huvudläraren, vägledde oss utan att egentligen 
visa några egna åsikter. Han hade dessutom en otrolig förmåga att aldrig svara 
på ställda frågor. Samtalen öppnade upp mina tankar. Det var som om han hade 
en tombola av utsagor i sitt huvud. Nya och gamla formuleringar och associat-
ionsbanor varvades om vartannat.
 Det var nog till viss del hans förhållningssätt som fick mig att staka ut en 
berättelse som kunde skrivas ned och berättas från a till ö. Att jag sedan fort-
satte med detta genom otaliga kurser med andra lärare och andra handledare 
blir svårare att förstå ju mer jag tänker på det. Jag höll fast vid, och byggde på, 
samma berättelse trots att jag bytte lärare och handledare otaliga gånger. Men 
det finns något självförverkligande över projektet som stämmer bra överens 
med utbildningens inställning. Även med den ekonomiska samhällsutvecklin-
gen i stort. Jag producerar kunskap med mig själv och min berättelse som insats. 

I SKF:s 50-årsbok från 1957 lyder första meningen i förordet: ”En utländsk kul-
lagerman har en gång kallat SKF:s historia för ’ett modernt äventyr’”.32 
 Samma formulering som Swedbank använde för att sälja fonder till mig un-
gefär 50 år senare.35 De ord som jag lånat till titlar på mina filmer och texter. 
Ord från de företag som nu är huvudsponsorer till Ostindiefararen Götheborg 
III. 
 Att industrialismens utveckling kunde vara synonymt med det moderna 
äventyret kan jag gå med på. Men att privatpersoners besparingar ska vara del 
av samma riskfyllda äventyr vill jag fortfarande inte riktig förstå.  

ning av igenkänning och förskräckelse sprider sig i min kropp. Sångaren 

nämner Bengt en gång. Jag sjunger med för att känna hur det känns. 

 ”Konkurrensen är hård, hur ska vi sälja våra skepp? sa direktörerna på 

varvets kontor. Vi får bygga så billigt och lönsamt det går. Och du Bengt 

Tengroth du ska öka vår vinst och sänka lönerna på Arendal. Men några per-

soner som får bra betalt som kallar sig för jobbartalesmän, de som slipper 

svettas på ett verkstadsgolv, tänkte ut hur lönesänkningen skulle ske. Sos-

sarna på Arendal. De sa att månadslön var bra för oss, men lönen gick ned. 

Vi blir värderade som djur. Strejken blev ett fiasko sa sossarna och log. Sen så 

började de att rensa ut. De sparkade elva som försvarat sin lön...”.

Jag ringer Bengt igen. Han trycker av mig. Men sen ringer han upp. Det blev 

fel när han skulle ta luren, säger han. Han vill inte vara med. Han har tagit 

till sig materialet och förstått det och vill inte komma med vidare kommen-

tarer. Jag säger att jag respekterar det och hoppas att han ska ha det bra i 

fortsättningen. Han hör min besvikelse och säger ”du ska inte tro att jag inte 

gett materialet uppmärksamhet för det har jag.” Vi avslutar samtalet med 

artighetsfraser. Jag är både lättad och besviken. 

En annan fråga som jag funderar på när jag sammanställer mitt material är: hur 
har det här egentligen gått till? Hur har det här projektet fått fortgå under fyra 
av mina fem studieår på skolan? Varför är det ingen som satt stopp för mig eller 
fått mig på andra tankar? 
 Under mina fem år av utbildning och ett år av uppehåll har mycket hänt. 
Skolan har gått från en mer klassisk konstutbildning med längre projekt och 
en huvudlärare per årskurs till en modulutbildning. Tack vare Bolognaproces-
sen och en ivrig skolledning kan man nu välja och vraka mellan en mängd olika 
kurser. Dessutom har skolan öppnats upp för utomstående studenter som går 
fristående kurser. En utveckling på både gott och ont. För mig har det bland 
annat inneburit att jag kunnat jobba som lärare på skolans förberedande kurser.
 Men åter till projektet. De första trevande spadtagen tog jag under en kurs på 
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