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TIO ÅR MED FOKUS PÅ ÖSTERSJÖN
-intervju med Folke Rydén

2007 startade BalticSea2020 det tio år långa projektet Baltic Sea Media Project.  Projektet kommer 
resultera i sju filmer - fem dokumentärfilmer av journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén och 
två naturfilmer av naturfilmaren och naturfotografen Mattias Klum. Folke Rydén har hittills släppt fyra 
av dokumentärfilmerna – ”Alla torskar”, ”Den andra vågen”, ”Vårt grisiga hav” och senast ”Hotet på havet”. 
När vi träffar Folke är han i full fart med att arbeta med sista filmen: ”Baltic Sea: Closure” som kommer ha 
premiär i mitten av 2019. Efter drygt tio år med att skildra de problem och möjligheter Östersjön står inför 
berättar Folke om hur resan har varit och vad han tror om havets framtid.

Sist vi träffade Folke berättade han om filmen ”Hotet på 
Havet” som precis hade haft premiär. Filmen handlar om 
sjöfartens påverkan på Östersjön, ett problem som då inte 
var så omtalat. Idag, tre år senare, har det hänt en helt del.

- Filmen tog upp två aspekter inom sjöfarten, dels utsläpp 
i luften och dels utsläppen i vattnet –  helt enkelt dump-
ning av toalettavfall, så kallat svartvatten. I Sverige fick vi 
väldigt stort genomslag vad gällde just utsläppen av svart-
vatten i havet. Tv-programmet Agenda visade ett längre 
utdrag ur filmen och en intervju med ansvarig minister, 
vilket sedan följdes upp med att Agenda gjorden en egen 
faktagranskning av ministerns uttalande.

Men filmen fick också uppmärksamhet internationellt, den 
visades bland annat i Norge, Finland, Estland och Lettland. 
Folke tror att det allmänna opinionsläget varit bidragande 
till att IMO (International Maritime Organization) antagit 
ett förbud mot utsläpp av svartvatten i Östersjön som 
kommer implementeras för nya fartyg år 2021.

- Vad gäller sjöfartens utsläpp i luften så har det även 
införts regler för att minska koldioxid- och svavelutsläpp. 

Det är ju fantastiskt att det går att förändra saker! Jag 
menar inte att filmen hade någon direkt inverkan förutom 
att belysta problematiken, men det är kul att följa frågan 
och se en positiv utveckling.

Just nu är Folke mitt uppe i arbetet med att filma den 
sista filmen inom mediaprojeket. De tio åren som projektet 
pågått har gått fort, men han tycker att arbetet känns lika 
meningsfullt idag som det gjorde då.
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Kryssare från filmen ”Hotet på Havet”. Foto: FRP.
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-  Filmerna har fått större genomslag än vad jag trodde, 
både vad det gäller politiska åtgärder och beslut. ”Alla 
torskar” bidrog delvis till en opinion för att införa utkast-
förbudet (anm. förbud att kasta tillbaka oönskad fångst i 
havet). ”Vårt grisiga hav” ledde direkt till att kyckling- och 
grisgårdarna i filmen införde åtgärder ganska omedelbart 
för att minska sina utsläpp i Östersjön. ”Den andra vågen”, 
som behandlade miljögifter och hur de överförs från 
mamma till barn, ledde till att en studie med spädbarn 
startades. Så alla filmerna bidrog till något, i större 
utsträckning än vad jag hade kunnat hoppas på. 

Förutom att projektet känns meningsfullt menar Folke att 
det på ett privat plan även gjort att han fått upp ögonen för 
Östersjön. Trots att han är uppvuxen i Stockholmsområdet 
kände han inte någon större koppling till Östersjön förrän 
projektet startade.

- Jag har fått upptäcka en helt ny fantastisk, fascinerande 
och vacker del av vår närmiljö. Det har varit otroligt 
givande. Sen har det varit kul att jobba med de här 
frågorna. Jag och Mattias Klum gjorde en film för några år 
sedan där vi åkte runt hela världen och uppmärksammade 
miljöproblem. Under resan började vi ifrågasätta varför vi 
åkte långt bort för att påpeka för Malaysias regering att de 
inte ska hugga ned regnskogen när vi har problematik i vår 
egen bakgård. Det var en viktig lärdom för mig. 

Mediaprojektet har även skiljt sig åt jämfört med andra 
projekt Folke har arbetat med genom åren. Projektet har 
varit långsiktigt och det har funnits en kontinuitet som 
kanske inte alltid är lätt att få som journalist. Folke tror att 
långsiktigheten delvis har bidragit till filmernas framgång. 

En utmaning i arbetet, där långsiktighet varit nyckeln, har 
varit att skapa förtroende hos de olika aktörerna vi möter i 

filmerna, berättar Folke. Exempelvis i ”Alla torskar” så 
presenteras samtliga tre aktörer i fiskefrågan: yrkesfisk-
arna, vetenskapsmännen och politikerna. Att hitta 
personer från de tre yrkesgrupperna som ville ställa upp i 
filmen var inte lätt.

- Yrkesfiskarna upplever ofta att de inte får sin röst hörd 
i media eller att deras åsikt vinklas fel vilket gjorde att de 
helst inte vill delta. Vetenskapsmännen tycker att frågan 
är för komplex och förenklas för mycket i medierna och 
undviker oss av den anledningen. Och politikerna vill inte 
ta i frågan med tång. Så de ville inte heller ställa upp. 

Tid var avgörande. Folke och hans team var tålmodiga och 
fortsatte föra diskussioner med de olika aktörerna och 
med tiden skapades förtroende. Att ha tid är också 
avgörande i ett annat avseende.  

- Nyligen åkte vi ut och filmade säl, vi hade ett fönster på 
två dagar då is- och väderförhållandena tillät att vi kunde 
nå filmplatsen. Vi har väntat på det i flera år och nu kom 
chansen, otroligt häftigt!

Folke Rydén. Foto: FRP.
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Text: Madeleine Holst, BalticSea2020

Filmningen av sälen är till den sista filmen inom media-
projektet – ”Baltic Sea: Closure”. 

- Vi återvänder till personerna och miljöerna som vi har 
besökt i de tidigare filmerna för att se vad som har hänt. 
Vi ska ut med samma fisketrålare som vi filmade för tio år 
sedan, nu är det en annan skeppare som tagit över, men 
han fiskar i samma vatten med samma båt. Och vi ska 
träffa Cecilia, mamman som födde Alfred, och alla de 
andra kvinnorna som deltog i filmen ”Den andra vågen”. 
Vi ska besöka kyckling- och grisgårdarna som har fått 
avloppsrening och även återbesöka fartygsproblematiken. 
Vi är mitt uppe i filmningen nu!

Efter att ha jobbat med dokumentärfilmer om Östersjön 
i drygt tio år så är frågan om Östersjöns framtid nästan 
oundviklig. Kommer havet må bättre, eller ser det dystert 
ut? Folke tror och hoppas att de nio länderna som omger 
Östersjön kommer hitta ett sätt att samarbeta för att lösa 
de utmaningar innanhavet står inför. Vi är redan på väg 
dit, men i framtiden hoppas Folke att Östersjön kommer 
kunna fungera som en förebild för hur länder tillsammans 
kan lösa miljöutmaningar.

- Kan vi hitta konstruktioner som löser exempelvis torsk-
frågan eller övergödningen då kan det användas för att 
visa på hur man kan samarbetar och förenas.

Folke tror även att det vi kan påverka kommer bli bättre, 
såsom utsläpp av miljögifter, övergödande ämnen och 
utsläpp från fartyg. 

- Det tar tid, men medvetenheten och viljan hos med-
borgare ökar hela tiden och åtgärder genomförs. Där är jag 
väldigt hoppfull! Men man måste hålla två saker i huvudet 
samtidigt – det blir delvis bättre men det betyder inte att 
allt är bra och det kan uppstå nya problem också.

Klimatförändringen är något Folke tror kommer få stora 
konsekvenser för Östersjön. Vi kommer få ett annorlunda 
hav, men exakt hur det kommer te sig är väldigt svårt att 
sia om.

Trots att mediaprojektet avslutas 2019 så kommer inte 
Folke överge Östersjön. 

- Arbetet som pågått mer än tio åren har lett till att jag får 
åka runt och föreläsa om Östersjön. Det finns en väldigt 
stor efterfrågan om att höra min och Mattias Klums 
historia - varför vi valde att göra det här projektet, vad som 
hänt sedan projektets start och hur Östersjön mår. Det tror 
jag kommer fortsätta. Sen har det blivit massor av spin-
offs. Vi har ju gjort filmer som inte är kopplade till 
mediaprojektet men handlar om miljö, exempelvis har 
vi gjort en film om plaster i havet och en om hur p-piller 
påverkar fiskbestånd i en Kanadensisk sjö.

Vi tror och hoppas att vi kommer se mer av Folke i 
Östersjösammanhang. För en sak är säker, hans enga-
gemang för innanhavet är minst lika starkt nu som för tio 
år sedan. 

Redan nu kan du se trailern till filmen ”Baltic Sea: Closure”! Du hittar den på
 www.balticsea2020.org/alla-projekt/information. Här finns även samtliga filmer som Folke producerat inom media-
projektet.

Är du lärare? Då kan du beställa filmerna med tillhörande studiematerial kostnadsfritt på www.utbudet.se

Mer information om mediaprojektet hittar du på www.ourbalticsea.com

Bild från trailen till filmen ”Baltic Sea: Closure”. 


