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The speech was written to celebrate the achievements gained during our first six years as a
new marine department. Due to the Corona pandemic restrictions, the festival was canceled,
and the speech was submitted through e-mail in March 2022.

Dear colleagues, it is with great pleasure that I open the celebration of the department of
marine science's sixth anniversary. Today we can rejoice in what has been achieved during
our first six years as a joint marine department and reflect on what awaits in the future.
The night passed, and the dawn came, and they sailed constantly.
This is a famous sentence in Homer Odysseus', where Odysseus sailed home for ten years
under many dangers and obstacles. This story has been interpreted and rewritten in many
ways. It stands as a symbol and a starting point for a large part of our culture created through
literature, art, and philosophy. It is mainly the very structure of excursion and returns that
develop in philosophy. The first step is, belonging, the beginning, in the already familiar, in
what we recognize ourselves in and start when we encounter something new, different, and
exciting. The second step is the excursion itself, to leave home, the familiar, and open up to
new experiences, "to put oneself at risk," to, as in the play, forget oneself and open up to
other interpretations that lead to a new understanding. Returning home, the third step, is
essential in an educational process. It is not "putting oneself at risk" but returning home that
is the essence of education.
Six years ago, we started an excursion to bring biology, geology, chemistry, oceanography,
and marine cultural conservation into a new marine department. Also where the University of
Gothenburg invested in interdisciplinary research and education, communication and
collaboration through the formation of the Sea and Society, and active participation in the
Swedish Institute for the Marine Environment. We left the habitual thinking, changed houses,
colleagues, and expectations, and began to meet each other by traveling between Gothenburg,
Kristineberg, Tjärnö, and later through zoom. The excursion was not without risk, and we
have faced many threats and challenges. Many of us have put everything at stake. Perhaps the
worst thing has been all the fuss around our new research vessel, but with practical wisdom,
we now have a new ship ready for departure.
The night passed, and the dawn came, and they sailed constantly.
After six years with contributions from many skilled colleagues, we have returned home and
which we celebrate today. Per and Henrik's pragmatic and robust leadership has made this
possible with all of us who have sailed the ship home. And without an efficient and skilled
administration, we could have run aground several times. Now we are here with new
colleagues and students, a new experience of collaborating in a large department, two unique
marine stations, a modern research vessel, several new innovative measuring instruments, and

soon a new house on Medicinarberget. We have come afloat, but everything is new and
changed.
The oceans are exposed to many severe threats. The rapid population growth and
unsustainable technological development have put intense pressure on the sea. Many threats
interact, where humans are at the center with excellent knowledge and a pirate mentality.
Human behavior and mentality will be decisive for the development of the oceans. Here we
have significant challenges developing new relations with the sea and contributing to research
and teaching. Many of the threats are recognized at the highest political level, so the
conditions for exciting challenges are today strong, and the University of Gothenburg is well
prepared to address these. So congratulations to the Department of Marine Sciences and its
outgoing management for six successful years. We can now look forward to a new excursion
with inspiring tasks and significant risks.
The night passed, and the dawn came, and they sailed constantly.

Tal för att fira Institutionen för marina vetenskaper 6-årsjubileum.
Kära kollegor det är med stort nöje jag öppnar detta firande av marina institutionens 6 års jubileum.

Idag kan vi glädjas över vad som uppnåtts under våra första 6 år som gemensam marin
institution och fundera över vad som väntar framöver.
Natten gick och gryningen kom och de seglade ständigt.
Så formulerar sig Homeros om Odysses hemfärd från Troja där han under 10 år seglar hemåt
under många faror och hinder.
Denna historia har tolkats och omskrivits på många sätt. Den står som en symbol och en
startpunkt för en stor del av vår kultur som skapats genom litteratur, konst och filosofi. I
filosofin är det främst själva strukturen av utfärd och återkomst som kommit att utvecklas.
Första steget är, hemhörigheten, början, i det redan bekanta, i det vi känner igen oss i och
som vi utgår från när vi möter något nytt, annorlunda och spännande. Andra steget är själva
utfärden, att lämna hemmet, det bekanta och invanda, och öppna sig för nya erfarenheter dvs
”att sätta sig på spel”, att som i leken glömma sig själv och öppna sig för andra tolkningar
som leder till en ny förståelse. Men i tredje steget själva återkomsten, att återvända till det
hem vi for ut ifrån och då komma till ett nytt hem med nya erfarenheter. Hemkomsten, tredje
steget dvs själva återkomsten till hemmet är det väsentliga momentet i en bildningsprocess.
Det är inte ”att sätta sig på spel”, utan hemkomsten som utgör bildningens väsen
För 6 år sedan startade vi en utfärd där marin forskning och utbildning inom biologi, geologi,
kemi, oceanografi och marin kulturvård fördes samman. Men också där Göteborgs universitet
satsade på tvärvetenskaplig forskning och utbildning, kommunikation och samverkan genom
bildandet av Hav och Samhälle, samt aktivt deltagande i Havsmiljöinstitutet. Vi lämnade det
invanda tänket, bytte hus, kollegor och förväntningar, och började möta varandra genom att
resa mellan Göteborg, Kristineberg, Tjärnö och zoom. Utfärden var inte utan risk och vi har
mött många hot och utmaningar. Kanske det värsta ändock har varit allt strul runt vårt nya

forskningsfartyg men med praktisk visdom har vi nu ett nytt fartyg som ligger klar för utfärd.
Många av oss har verkligen satt allt på spel.
Natten gick och gryningen kom och de seglade ständigt.
Efter 6 år med bidrag från många skickliga kollegor har vi kommit hem och som vi firar idag.
Starkt och pragmatiskt ledarskap från Per och Henrik har möjliggjort detta tillsammans med
alla vi andra som rott skutan hem. Och utan en effektiv och skicklig administration hade vi
kunnat gå på många grund. Nu står vi här med flera nya kollegor och studerande, ny
erfarenhet av att samverka i en stor institution, två unika marina stationer, ett modernt
forskningsfartyg, flera nya innovativa mätinstrument och snart ett nytt hus på
medicinarberget. Vi har kommit hem men allt är nytt och förändrat.
Haven är utsatta för många och svåra hot. Mycket förändrades efter andra världskriget då
kraftig expansion skedde inom många områden som idag hotar jorden och havens gränser.
Den kraftiga befolkningsutvecklingen och icke hållbar teknisk utveckling har satt haven på
svåra prov med hårt fisketryck, klimatförändringar, försurning, övergödning, förgiftning,
plast i havet, minskad biodiversitet, växande kuststäder och olika typer av exploatering.
Haven är inte utsatta för endast ett hot utan många hot samverkar där människan står i
centrum med stor kunskap men också med pirat mentalitet, tanklöshet och ibland med
omsorgsmentalitet. Människans beteende är just det som kommer vara avgörande för havens
utveckling. Här har vi en fantastisk chans att forska och undervisa. Mycket av hoten är uppe
på högsta politiska nivå så förutsättningarna för spännande utmaningar saknas inte. Så grattis
Göteborgs universitet, marina institutionen och dess avgående ledning för 6 framgångsrika år
som grundlagt att vi kan se fram emot en ny utfärd med mycket spännande uppgifter och
stora risker.
Natten gick och gryningen kom, och de seglade ständigt

