KVINNORNA
OCH HAVET
På en ö utanför Sydkoreas sydspets finns drygt 2 500 ”haenyeo” – havskvinnor.
Medelåldern är 60 år och de lever av vad havet ger genom ett utdöende hantverk,
Magasin 365 har besökt några av de dykande mormödrarna på Jeju.
TEXT MALIN HEFVELIN FOTO LINDA ROMPPALA
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et är femdagarsmarknad i Jeju och
stämningen är hög. På ett stort
övertäckt område bjuder man ut
varor av alla de slag, allt från nyskördade grönsaker och doftande snabbmat
till husdjur, kläder och köksutrustning. I ett
stånd köper jag en enkel, traditionell kniv med
trähandtag. Den kostar bara 5 000 won, drygt 40
kronor. Bladet är hamrat och skaftet ligger fint i
handen, jag tänker att det blir en kul souvenir att
ha med sig hem.
Några dagar senare senare sitter jag på betonggolvet i ett litet stenhus på Jejus östra kust och ser
på när 78-åriga Hoag Sam Sun använder en exakt
likadan kniv för att dela på de sylvassa sjöborrarna
hon nyss plockat upp från havsbotten. Handtaget
är mörkbrunt av många års användning och bladet har slipats om många gånger. Jag pekar på kniven och hon håller upp den, låter eggen reflektera
solljuset från fönstret.
– En bra kniv, ler hon.
Vi har fått möjlighet att träffa en grupp haenyeo,
kvinnliga dykare som liksom sina mödrar och
mormödrar skördar skaldjur för hand från
havets botten. Haenyeo använder inga andningshjälpmedel men kan dyka ända ned till arton
meters djup. Traditionen med haenyeo upptogs av
Unesco 2016 som immateriellt kulturarv.
BÖRJADE SOM SJUÅRING

När vi först anländer till hamnen i Goseong-ri är
de precis på väg upp ur vattnet efter flera timmars
dykning, i slitna våtdräkter och med cyklopet
uppskjutet i pannan. På ryggen hänger nätpåsar
fyllda med dagens fångst. De bjuder med oss in
i sitt hus vid hamnen där Chang demonstrerar
sin utrustning med vattnet droppande från
våtdräkten. Runt midjan har hon knutit ett enkelt
bälte med blyvikter av olika storlekar. Där hänger
också en liten harpun för att spetsa fisk med och
ett par krokar som hon använder för att fånga
bläckfisk och stora snäckor. Hon visar hur hon
stoppat lera i öronen för att slippa få in vatten.
Våtdräkter krängs av överkroppar och knyts
runt midjan innan kvinnorna sätter sig i en ring
på golvet för att rensa sin fångst samtidigt som de
pratar med oss.
Små fiskar, sjöborrar, havsgurkor, snäckor
och ruskor med grönskimrande tång töms ut i
plastbaljor. Hoag Sam Sun har hittat tre abalone,
havsöronmusslor, i dag. Den här vilda sorten är
eftertraktad av restaurangerna på ön och hon får
nästan 80 kronor styck för dem, en god dagslön.
Även havssniglar ger goda inkomster. De säljs
framför allt till Japan via statligt kontrollerade
fiskexportörer. Kvinnorna sitter på huk med
knäna högt medan de arbetar. Mina ben klarar tre
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minuter i samma ställning innan jag måste dra till
mig en pall.
I dag är Jeju Sydkoreas främsta turistdestination
med sina vita ständer, vajande palmer och frodiga
mandarinodlingar. Ön kallas ofta för Asiens
Hawaii. Men innan jordbruksmaskiner gjorde
det möjligt att odla i öns ofruktbara vulkanjord
och turismen skapade arbetsmöjligheter var Jeju
en av de tuffaste platserna att leva på i Sydkorea.
Traditionen med de dykande kvinnorna går flera
hundra år tillbaka i tiden. På 1800-talet gick
männen till havs för att bemanna krigsfartyg

Dagens fångst av
sjöborrar rensas i
skjulet vid stranden.

Vi dyker varma dagar, kalla
dagar och blåsiga dagar.
och blev borta länge, om de alls kom tillbaka.
Familjerna behövde mat på bordet och skatten
skulle betalas i form av pengar eller torkad
abalone, så dykningen blev en syssla för dem
som var kvar hemma. Yrket gick sedan i arv från
mor till dotter, och i slutet av 1960-talet var över
tjugo procent av öns vuxna kvinnliga befolkning
professionella dykare och stod för merparten av de
totala fångstintäkterna.
Oho Eui Ja som i dag är 81 år började dyka när
hon var 7 år.
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hoppar över oss. Men de lockar till sig hajar, och
de är farliga.
Jag undrar hur länge de tänkt hålla på med det
krävande arbetet.
– Jag tänker i alla fall fortsätta tills jag är 80,
säger Chang som nyss fyllt 75. Det gör de flesta
haenyeo här. Vi blir inte beroende av våra barn
som de flesta koreaner. Vi kvinnor kan försörja oss
själva, även när vi är gamla.
På frågan om de ser Jeju som ett matriarkaliskt
samhälle svarar de jakande.
– Kvinnor dyker, sedan kommer de hem och
sköter gården. Männen kan bara sköta gården.
Men det är inte så att kvinnorna ärver gården, de
ärver bara haenyeo-yrket.
Jag förstår mellan raderna att de inte tycker att
männen alla gånger är till så stor hjälp när det
kommer till det praktiska.
ARBETAR ÅRET RUNT

Utrustningen ses
över och våtdräkterna
hängs på tork. Ännu
en arbetsdag för Jejus
dykande kvinnor är
över.

– I början fick jag mest samla in sjögräs som
vi torkade på stenhällarna vid stranden. Lite i
taget fick jag dyka mer och mer, och till slut var
jag en haenyeo. Då dök jag tillsammans med min
mamma och hennes kolleger som lärde oss unga
var man kunde hitta abalone, och var det inte var
någon idé att leta.
Haenyeo använder inte syrgastankar men
kan ändå stanna länge under vattenytan. De
använder sig av en unik andningsteknik som
lärs ut från mor till dotter och kallas sumbisori. När de kommer upp till ytan andas de ut

Ibland måste vi kämpa mot
havet, ibland hjälper havet oss.
med ett visslande ljud, som också fungerar som
kommunikationsmedel i den ibland grova sjön
och låter de andra dykarna veta var man befinner
sig. De använder ett skarpt verktyg för att hacka
loss snäckor, abalone och andra skaldjur från
skrevor på havsbotten. I en rund flytring med ett
nät hängande under samlar de sedan fångsten.
Det är inget ofarligt yrke, varje år förolyckas
några kvinnor när de arbetar under vattnet.
– Vi är rädda för delfiner, berättar Chang. De
är inte farliga i sig även om det är jobbigt när de
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Dykarna följer en sträng hierarki. De som
kan dyka djupast leder gruppen. Unga dykare
med mycket uthållighet lämnar det grunda
vattnet till de äldre eller svagare kvinnorna.
De olika dykområdena drivs av bykooperativ
som kallas otchon gae. Det finns hundratals
sådana kooperativ på ön, och varje by har ett
strikt avgränsat område där bara de får fiska.
Regler kring prissättning, fångstmetoder och
tillåtna säsonger sätts också gemensamt av de
olika kooperativen för att skydda det marina
ekosystemet och göra det långsiktigt hållbart.
För att förhindra utfiskning har man infört
restriktioner, som till exempel storleksgränser på
fiskar och musslor.
– Det hade vi inte tidigare, så många arter
försvann nästan, berättar Chang. Förr fanns det
hur mycket abalone som helst, nu finns det bara
några få. Men det har också med föroreningen av
havet att göra.
Chang har arbetat som dykare sedan hon
var 15 år, precis som sin mamma och mormor
före henne. Hon berättar att när männen var ute
på vecko-långa fisketurer var någon i familjen
tvungen att se till att det kom mat på bordet. Och
eftersom ris inte växer på den lavatäckta ön fick
kvinnorna dyka efter bläckfisk, havsöron, musslor
och tång.
– Det var svårt ekonomiskt, vi var tvungna att
bli haenyeo om vi skulle få en bra make.
Jag frågar om hon fick det.
– Ja, en riktigt bra man fick jag, skrattar hon.
Men han dog för tjugo år sedan.
Byns haenyeo dyker året om, oavsett väder. Förr
dök de i mjuka bomullskläder, då kunde de inte
vara i vattnet längre än en halvtimme. I dag har
alla haenyeos våtdräkter och kan stanna längre
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Förr i tiden dök haenyeo i
bomullskläder. I dag har de
våtdräkter och cyklop, men
utrustningen och redskapen är
fortfarande enkla.
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Dagens fångst är
bärgad. Haenyeo
dyker året runt, men
anpassar arbetet efter
väder och vind.
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i det kalla havet. Ofta är arbetsdagarna i vattnet
bortåt sex eller sju timmar.
– Vi dyker varma dagar, kalla dagar och blåsiga
dagar. Men vi dyker på olika sätt beroende på
vädret. Ibland måste vi kämpa mot havet, ibland
hjälper havet oss. Varje säsong skiljer sig från de
andra, och vi måste alltid ha uppsikt när vi dyker
och avgöra rätt tid för att dyka när det blåser till
exempel, förklarar Chang.
De berättar att en riktigt skicklig dykare kan
dyka så djupt som ned till arton meter och hålla
andan i över tre minuter. Jag drar ett djupt andetag
och kniper med fingrarna runt näsan, men måste
ge upp efter en halv minut. De skrattar åt mig.
– Det är ok. Vi har övat sedan vi var barn!
Sydkorea generellt präglas av snabb utveckling.
Sedan 1998 har landet upplevt en nästan overklig
ekonomisk tillväxt och är i dag världens elfte
största ekonomi. Men i och med den snabba
utvecklingen har man också lämnat mycket av
de gamla traditionerna bakom sig. Jeju är en
av få platser i landet där en hel del av landets
kultur- och naturarv har bevarats. Här finns
magnifika stränder, fantastiska kustvandringar
och Unesco-arvsmärkta vulkaner liksom utmärkt
mat och spännande museer, lätt tillgängliga
för besökare. Hela ön är också listad som ett av
världens sju nya naturliga underverk, tillsammans

med bland annat Taffelberget i Kapstaden och
Amazonasfloden i Sydamerika.
Kör man bil på Jeju ser man haenyeo överallt.
I havet vid lysande orange flytbojar mellan
dyken, på stranden i svarta våtdräkter eller på
fyrhjulingar och lastbilsflak på väg hem med
dagens fångst. Det finns också mängder av statyer
runt ön som hyllar dessa havets farmödrar som
försett sina familjer med mat även i svåra tider.
Jag frågar om det någonsin funnits några manliga haenyeo. De skrattar och poängterar att det är
ju kvinnornas jobb. Men sedan berättar de om en
man från Seoul som kom och lärde sig yrket och
dök tillsammans med dem.
– Han var duktig! Men efter några år träffade
han en kvinna och flyttade tillbaka till Seoul.
FÅ VILL BLI HAENYEO

Jeju tillhör inte någon av världens blå zoner, de
geografiska platser där människor lever mätbart
längre som på Okinawa eller den grekiska
ön Ikaria. Men dessa kvinnor ser så oerhört
hälsosamma och pigga ut trots sin höga ålder
att jag blir nyfiken på om det finns någon lokal
hemlighet. De skrattar och pekar menande på sina
rynkor, men nickar sedan instämmande. Chang är
övertygad om att arbetet håller dem friska.
– Det, och att vi äter färsk fisk, skaldjur och tång
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varje dag. Det är den bästa maten man kan äta,
direkt från havet, säger hon.
Jag undrar hur de ser på framtiden för haenyeo.
– En haenyeo samlar in andra sorters skaldjur,
fiskar och sjögrässorter än vad industriella fiskare
kan göra, så vi behöver inte vara oroliga att
konkurreras ut av storskaligt fiske, berättar de.
Men alla är överens om att det stora problemet
är att få kvinnor vill bli haenyeo nu för tiden.
– Förut dök alla kvinnorna i vår by, berättar
Oho Eui Ja. Men det är inte längre så. Kvinnor vill
andra saker i dag. De vill arbeta på hotell och restauranger. Jag försökte lära mina döttrar att dyka
men nu bor de i Seoul och arbetar på kontor. De
tycker att dykningen är svår och farlig.
SMAKAR HAV SALT OCH SÖTT

Sedan några år tillbaka finns det dock ett program
som utbildar unga kvinnor till haenyeo för att inte
förlora denna viktiga del av Jeju-traditionen. Man
har också öppnat ett haenyeomuseum på Jeju där
besökare kan lära sig mer om yrket.
Vi sitter länge och pratar medan de arbetar.
Chang delar stickiga sjöborrar mitt itu med
ett snabbt handgrepp, gröper ut det mjuka
innanmätet med en sked och lägger i en burk. När
hon är färdig med sitt arbete tar hon en bit sjögräs,
lägger på en klick av innanmätet från en sjöborre
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och viftar framför näsan på mig.
– Gapa, gestikulerar hon. Hon är ju trots allt
ett kulturarv så jag lyder, och hon trycker in hela
paketet i min mun. Det smakar hav och gräs, salt
och sött med några sandkorn och en svagt bitter
ton från sjögräset. Det känns som om jag tagit en
tugga av Jeju självt.

Sjöborrens innanmäte
gröps ur med ett vant
handgrepp. Den är
en av många delikatesser som haenyeo
skördar i havet
utanför Jeju.

JEJU
Jeju är Sydkoreas största ö. Här bor 650 000
invånare och ön besöks av drygt 15 miljoner turister
varje år, varav ungefär sjuttio procent är koreaner.
Jeju var ett eget kungadöme fram till 1400-talet
då det införlivades i Korea. Ön är tre gånger så stor
som Phuket i Thailand, men har en sjättedel så
många turister.

RESA HIT
Finnair flyger snabbaste vägen till Seoul via
Helsingfors.
Från Seoul tar det en knapp timme att flyga till Jeju
med inrikesflyg, till exempel Korean Air. Sträckan
Seoul–Jeju är världens mest trafikerade flygsträcka.

BÄSTA TID ATT ÅKA
Jeju har ett milt klimat och kan vara ganska kallt
under vintermånaderna, även om det sällan blir
mindre än nollgradigt. Bästa tid att åka för sol och
bad är juni till september.
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