Oceans

Franska "Oceans" är en grandios film om fiskar och
däggdjur som lever i haven och hur människan på gott
och ont samspelar med livet där. En film som ställer
frågor kring ekologi och vad vi kan göra samt vad vi
läser in i djurs beteende.
Filmhandledningen är framtagen i nära samarbete
med Fredrik Moberg, doktor i marin systemekologi och
verksamhetschef för Albaeco, en fristående organisation som kommunicerar forskning om hållbar utveckling med fokus på naturens betydelse för samhälle och
ekonomi.
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Filmens handling
"Oceans" rymmer ingen direkt kronologisk handling utan
består mer av en serie små "berättelser" som alla illustrerar temat havet som resurs, som fristad för en närmast
ofattbar mängd olika arter men också hotet mot den
balans som - i den bästa av världar - gör att både människa och allehanda djur kan leva sida vid sida i de vida
haven eller längs havens kuster.
En liten kille springer fram till strandkanten. En berättarröst ställer frågan: "Vad är en ocean?" Vi ser ett upprört
hav med vågor som slår mot en klippkust - någonstans i
världen. Havet ger ett kraftfullt intryck, något som inte
tyglas så lätt.
"Under miljarder år bredde livet ut sig på jorden. Men
så gick allt fort." En raket, förmodligen från Cape Canaveral i Florida, USA, stiger mot natthimlen, speglat i en
varans öga. Den nya tiden fångad i blicken hos ett urtida
djur.
Berättarrösten talar vidare om harmoni - om balans i
haven och hur denna idag är satt under ett allt större hot.
Hur sårbart är havet? Lite längre fram i filmen sägs det:
"Havets historia berättar om rasande lopp, om vilda horder" till bilder av delfiner som snabbt simmar och även
hoppar upp ur de stora vågorna.
Ett märkligt och fascinerande fenomen är de fiskar som
simmar runt, runt i en stor klump, likt en organism. Större fiskar har jagat ihop dem och driver upp dem mot ytan
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för att lättare kunna fånga och åta dem. Detta gör att fåglar får syn på dem och likt harpuner dyker ner i havet för
att spetsa dem. Några lyckas, betydligt fler misslyckas och
får simma och flyga upp och göra ett nytt försök. Även en
stor val kommer för att vara med i den stora måltidsjakten.
Filmens berättare säger att en gång föreföll havet gränslöst, det verkade finnas outsinliga rikedomar och människan anade inte gränserna. Det var fritt att ta för sig. Men
sen dess har nya kuster och nya kontinenter upptäckts
och vi har fått allt mer kraftfull teknik för att hitta och
fånga fisk. Dock är mycket ännu okänt för människan,
påminner berättaren. Och nu dyker filmen så att säga ner
i de mörka djupen och vi får möta många märkliga djur
med egenartade utseenden. Några ser ut som levande stenar, andra är zebraliknande fiskar och sjöborrar. Vi får se
en stor fisk som ser ut att dammsuga havets botten i sin
jakt på något ätbart på havets "underbara ängar".
Uppe på ytan igen ser vi hur sköldpaddsungar föds, kryper ur sina skal dolda i sanden nära havet. De söker sig
ner mot vattnet - men livet är en ständig kamp för överlevnad - när fåglar dyker ner och fångar flera av dem.
"Mellan arterna finns nödvändiga relationer. Den
minsta kan vara oumbärlig för den största", säger filmens
berättare. Vi ser bland annat fiskar som simmar ut och in i
munnen på andra större fiskar där de får hållas för att äta
parasiter. Allt samspelar.
Så tar oss filmen vidare till andra vatten och scener. Vi
får se unika bilder när krabbor likt stora arméer går (på
ljudbandet är det nästan som en marschtakt) rakt mot
varandra och formligen klättrar upp på varandra. Bilderna är tagna från reven söder om Australien, vilket inte
sägs i filmen. Den enda gång speakerrösten berättar var vi
befinner oss är när det talas om en migration över havens
vidder mot "kallare och näringsrika vatten." Vi ser hur fiskar fångas in i stora nät, vi ser valar harpuneras, vi ser hur
en haj får sina fenor avklippta och därpå hjälplöst sprattlande sjunker mot botten. Chockerande starka bilder men det skall sägas på en gång att dessa bilder på hajen
är rent digitalt animerade, alltså framställda i dator. Precis som det står i eftertexterna kom inga djur till skada till
följd av själva inspelningen.
Och scenen med sälen som simmar omkring i starkt

förorenade vatten med slängda kundvagnar och med oljeraffinaderier i bakgrunden är faktiskt också arrangerad,
allt utspelar sig i en bassäng. Så klipper vi över till pojken
vi såg på stranden i filmens inledning. Nu går han runt på
ett museum med sin farfar eller morfar (det är en av filmens regissörer Jacques Perrin, vi ser) och berättar rösten
säger "Utdöd, utdöd" och vi ser en rad uppstoppade vattenlevande djur, arter som dukat under i sin kamp för
överlevnad. Hur många arter är hotade? Vår likgiltighet
står i kontrast till viljan att skydda livet i haven.
"Det finns så mycket kvar att upptäcka", säger speakerrösten. "En sorts försoning. En dröm om harmoni" och bilderna när dykaren simmar sida vid sida med en haj är en
lika vacker som symbolisk bild av människa och djur i
harmoni och ömsesidig respekt för varandra. "Vi hjälps åt
när det stormar (bilder på båtar som stampar fram i ett
vrenskat hav) - kan vi inte på samma sätt skydda oceanerna?"
Men i Antarktis är det "som i tidernas gryning"; det är
förhållandevis rent, det är friskt och kallt. Vi ser bilder av
en sälhona och hennes kut i en vak, hur hon lockar ner
kuten i havet. "På andra sidan jorden - till synes samma
orördhet." I Arktis ser vi en isbjörn - och vi vet ju att
isbjörnen är hotad på grund av att isen smälter. Vi ser en
valrosshona ömt kela med sin avkomma. Det är lätt att
associera till vår egen art.
"De hotade arternas skrin kommer att förbli ohörda",
säger speakerrösten; "Måste vi leva i en artificiell värld
med gigantiska akvarier - en blek återspegling av en förlorad mångfald."
Så avslutar filmen med orden: "Det är bara på jorden
som liv existerar vad vi vet. Det finns ingen reservplanet.
Vi måste dela med oss med djuren. I mångfalden ligger
vår möjlighet att överleva. Vild - fri!"

Så gjordes filmen
Under sammanlagt sex år genomfördes inte mindre än 70
expeditioner på 50 olika platser i runt om i världen - alla
under havsytan. Tolv produktionsteam har lyckats fånga
över 100 olika djurarter. Flera av dem i situationer och
miljöer som tidigare inte varit möjliga att filma. Teamet
hade ett nära samarbete med forskare och fick helt enkelt
uppfinna ny teknik och avancerad utrustning för att
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lyckas fånga det omöjliga på bioduken. Flera av miljöerna
är helt unika.
Ett exempel är när vi så att säga får simma bredvid delfiner som susar fram i full fart. Filmarna behövde göra en
speciell torpedkamera för att ha en chans att hinna med
delfinerna.
• Scenen med hajen som fiskarna har skurit av fenorna på
och som hjälplös sjunker till botten är ju mycket illusoriskt gjord. Det kan ju också vara en lärdom att man inte
alltid ska lita på de bilder man ser - de kan vara manipulerade. Blev eleverna berörda? Såg det verkligt ut?

Samspelet djur - människa
Som "juvelen i vår Herres hage" har människan i alla tider
sökt bemästra och dra nytta av naturen och alla dess djuroch växtarter. Tidigt domesticerades vargen/hunden liksom boskap av olika slag. Naturen rymde ett sådant överflöd på vilt att människan inte behövde ta så stor hänsyn
till natur eller djur, det var bara att hugga in för dem som
hade möjlighet. Att det sedan kom att rymma ett klassperspektiv är en annan fråga. Med åren blev balansen mer
utsatt i takt med en på senare tid närmast explosionsartat
växande befolkning och på många håll skenande konsumtion.
Det finns många exempel på hur människan i modern
tid sökt bemästra naturen. Ett är jakten på fåglar i Kina
under Mao. Jakten var så pass framgångsrik att det ledde
till en invasion av flugor och skadeinsekter, balansen stördes. Allt hänger ihop. Tar man bort något i näringskedjan
så påverkas ofta hela kedjan.
Östersjön är inte sällan föremål för tidningsrubriker
som handlar om ekologi och att vårt lilla innanhav är
känsligt till följd av att det inte finns så stor artdiversitet.
Översatt; mängden olika arter är relativt liten vilket gör
ekosystemet mer sårbart för påverkan av överfiske, olika
gifter och annan stress. Om en art slås ut av någon anledning är det med andra ord inte säkert att det finns någon
annan art som kan fylla dess funktion i systemet.
Sen finns den etiska sidan av saken. I det hinduistiska
Indien (världens kanske mest vegetariska folk?) behandlas alla djur med respekt, vissa såsom kon är heliga. Och
en god hindu börjar dagen med att mata djuren som lever
i grannskapet. I Sverige har vi en ibland ganska så infekte-

rad debatt kring djurhushållning. Allt från tokiga bönder
som vanvårdar djur till gris- och hönsindustrin där djuren
far illa av att i ekonomins heliga namn trängas samman
på ovärdigt små ytor.
• Det går att se på naturen som offer och det går att se på
naturen som inspiration. Hur tycker eleverna att filmen
speglar vår relation till naturen/havet? Ska vi skydda
naturen från eller för människan?
• Etologi kallas den vetenskap som handlar om hur och
varför djuren beter sig som de gör. Vad är nedärvt och vad
är inlärt? Vi läser gärna in mänskliga känslor och beteenden i de bilder vi ser av hur fiskarna beter sig. Och de gulliga djuren, de storögda, är de som hålls fram mest. Det
mest kända exemplet är kanske delfinen som ser ut som
om den ler. Vilket förstås inte är fallet, det är något vi
läser in och på så sätt inbillar oss att delfinen har det bra
där i delfinariet med att hoppa och kasta upp bollar. Men
fick den inte strömming så gav den nog sjutton i bollen.
Eller? Samtidigt gör denna vår förmåga att vi kan känna
empati och därför behandla djuren med större värdighet
och rentav engagera oss i olika projekt med syfte att
skydda vissa arter mot hotet om utrotning. Diskutera.
• Biomimetik (eller biomimicry) handlar om en teknik
som härmar naturens egen teknik för vissa situationer och
effekter. I svunna tider sökte människan efterlikna fåglar i
sina försök att kunna flyga. Ett mer lyckat exempel är
kardborrebandet som direkt hämtats från växtriket.
Vaxskiktet på lotusblomman söker vi härma för att göra
husfasader glattare och mer motståndskraftig mot nedsmutsning. Människan har studerat värmeväxling utifrån
termitstackarnas konstruktion och valarnas fenor är föremål för studier kring turbinblad. Fantisera fritt kring olika
fenomen i fauna och flora och hur vi kan låta oss inspireras av dem för att designa och tillverka mer miljösmarta
produkter.
• Forska kring biologisk mångfald. FN har en konvention
om biologisk mångfald som syftar såväl till på ett hållbart
och rättvist sätt nyttja vad naturen ger som till att även
säkerställa att många arter överlever.
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från en av filmerna i “Star Wars”-serien eller “Sagan om
ringen”.
När sedan kameran zoomar ut och visar att det är en
närmast ofattbar mängd krabbor som kravlar på och över
varandra så är det ganska svårt att tro att det här är på
riktigt. Är detta också en dataanimering? Men, även om
det är unika bilder vi ser så är det sant.
Krabbdrabbningen är något som forskare hört talas om
under många år men som har varit svårt att verifiera och
dokumentera. Några forskare i Australien (bilderna är filmade utanför Australiens sydkust) som ägnat många år åt
att försöka bevittna den här händelsen lyckades till sist
och de kontaktade "Oceans" filmteam som året därpå
kunde återvända till den här platsen och filma denna
märkliga företeelse.
Forskarna sägs inte vara helt på det klara med varför
krabborna gör så här men säger att det dels har att göra
med att krabborna byter skal. Under tiden som de är "skallösa" så är de också oskyddade och därför hjälper krabborna till att skydda varandra under den tid som skalbytet
är igång. Det som ser ut som ett krigsslag är alltså förmodligen raka motsatsen, ett hjälpsamt skydd. Forskarna tror
också att krabborna fortplantar sig i den här "högen".
• Vad tänkte eleverna när de såg bilderna? Tänkte de på
krig? Fick de några bilder av andra filmer?

Fredrik Moberg

Äta eller ätas?
Livet på jorden, liksom i haven, präglas av jakten på föda.
Vissa är vegetarianer, de äter vegetabilisk föda. Andra är
köttätare. Och "Oceans" visar på bägge sorterna. Dels den
betande fisken som liksom "dammsuger" botten efter
alger. Men desto fler scener på fiskar som äter andra vattenlevande djur. Ibland efter våldsam kamp. Darwin beskrev hela denna kamp för överlevnad som en del av evolutionen, det vill säga den process som är en vital del av
arternas utveckling.
Debatten i Sverige har ofta handlat om att djuren - inom
matindustrin - ska behandlas värdigt och med respekt.
Många inom olika djurrättsorganisationer menar att så
inte riktigt sker och de iscensätter därför olika manifestationer för att uppmärksamma vad de menar är missförhållanden.
• Survival of the fittest, alltså hur de mest välanpassade
överlever. Hur reagerar vi när vi ser det i verkligheten? Vi
äter - de flesta av oss, vill säga - kött från fiskar och däggdjur, men vi tycker inte om att se hur de dödas. Fiskpinnen alienerar oss så att säga från verkligheten. Vad är det
ett utslag av? Allt är väl bara fråga om samspel, balans i
naturen? Resonera utifrån någon av alla de scener i filmen som just skildrar hur vissa äter andra.
• Fånga upp några exempel på olika aktioner till skydd
för djurens rätt. Har de fungerat? Sympatiserar eleverna
med dem? Motivera.

Krabbslag?
I en scen i "Oceans" ser vi hur massor av krabbor rör sig
emot varandra. Genom regissörernas pålagda musik och
sätt att filma uppfattar vi i publiken det lätt som ett stundande krigsslag. Tankarna går lätt till andra spelfilmer
och åtminstone några börjar nog tänka på någon episod

• Forska kring vad det finns för andra djur, i hav eller på
land, som ibland också svärmar och myllrar i stora högar
eller grupper?

Treenighet - delfiner, fiskar, fåglar
En av alla fascinerande scener i "Oceans" visar hur ett stim
av små fiskar simmar runt, runt i en stor boll. Under "fiskbollen" ser vi hur delfiner simmar och tycks tvinga bollen
upp mot ytan där fiskarna sedan attackeras av havsfåglar
som dyker ner och snappar upp små munsbitar - eller
kanske i förhållande till deras storlek, hela middagar.
• Låt eleverna spekulera kring varför fiskarna simmar i
stim och varför de gör en "fiskboll".
"Fiskbollen" består av sardiner som i stora stim lämnar
sina kalla lekvatten utanför Sydafrika i jakt på mat. Det
har vattnets rovfiskar förstått och följer efter i jakt på lättillgänglig mat. Fiskarna, sardinerna, försöker då skydda
sig genom att bilda dessa gigantiska fiskbollar (bait balls
kallas de på engelska). Dessa "bollar" kan bli 25 meter i
diameter.
• Kan ni hitta andra fenomen där ett djurs beteende (eller
en växts) har skapat speciella mönster hos andra djur och
växter. Och där man skyddar sig genom att vara många
eller på annat sätt?
• 25 meter i diameter är ganska mycket. Undersök hur
stor en sardin är och försök sedan räkna ut hur många sardiner som kan gömma sig i en sådan stor fiskboll.
• Fåglarna som dyker ner i havet är antagligen en slags
Sula. Vad är det för fågel?
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Havets geografi

Länkar

Haven täcker över 70 procent av jordens yta. De stora
världshaven brukar benämnas oceaner och mindre hav
brukar kallas bihav (som t ex Östersjön). Den största delen av haven finns på de stora djup dit inte solljuset når
ner, där vattnet är strax över nollpunkten och trycket så
stort att det är få djur som kan leva där.
Havens medeldjup är nämligen 3 800 meter.

http://www.smhi.se/tema/Havsmiljo
www.havet.nu
www.ur.se/blaplaneten
www.wwf.se/vrt-arbete/hav-kust/1133322-hav-och-kuststartsida

• Vilka är de stora världshaven? Hur många berg kan ni
nämna som är högre än havets medeldjup? Och vilket är
det största djup vi känner till i världshaven och i Östersjön?
Filmarna som gjort "Oceans" har med avsikt valt att inte
berätta vilka arter vi ser och i vilken del av världen vi
befinner oss men några arter vi ser är:
o Vitval
o Späckhuggare
o Klumpfisk
o Dugong
o Sjöleopard
o Svärdfisk
o Valross
o Narval
o Asiatisk sheepsheadwrasse (en sorts gylta)
o Puckelhuvad papegojfisk
o Djävulsrocka
o Stingrocka
o Hammarhaj
o Pfeffers flamboyanta bläckfisk
o Muräna

Produktionsuppgifter
Land: Frankrike, Schweiz, Spanien 2009
Originalets titel: Océans
Producent: Nicolas Mauvernay, Jacques Perrin & Romain Le Grand
Manus: Jacques Cluzaud, Laurent Debas & Stéphane Durand
Regi: Jacques Perrin& Jacques Cluzaud
Foto: Luc Drion, Philippe Ros & Luciano Tovoli
Produktionsdesign: Jean Rabasse
Medverkande
Svensk berättarröst: Henrik Ekman
Tekniska uppgifter
Speltid: 100 minuter
Format: Scope 2,35:1
Ljud: Dolby Digital
Censur: Från 7 år
Svensk premiär: 1 oktober 2010
Distribution
Atlantic Film, Box 21123, 100 31 Stockholm, Besöksadress: Norra
Stationsgatan 93, tel 08 30 52 30, info@atlanticfilm.se,
www.atlanticfilm.se

• Undersök var i världen man kan hitta dessa arter och
rita upp er egen världskarta och pricka in vilka djur som
lever var och få en bild av vart filmarna har varit.
• Dela upp klassen i olika forskarlag som får i uppgift att
visa bilder och beskriva dessa djur.

Redaktion: Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminstitutet, december 2010
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