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Vandringsutställning
UNDER YTAN – en fotografisk djupdykning
Välkommen på rundvandring bland historiska vrak på Östersjöns botten. Dyk in mellan droppstens-
formationer i mexikanska grottor, gå på upptäcktsfärd i övergivna, vattenfyllda gruvor och se tropiska 
undervattensmiljöer genom William Hembergs fotografier. En utställning som fascinerar alla åldrar.

Utställningen går att boka fr o m hösten 2018.

Utställningen består av

• 31 st fotografier 120 x 80 cm på canvas, varav 14 st från vrak 
i Östersjön, 4 st från gruvdyk i Sverige och 13 från tropiska 
vatten med bl a grottdyk i Mexiko.

• En separat del om Östersjö-dyk med mindre bilder och     
texter ca 200 x100 cm

• 5 st text-vepor + ca 30 textskyltar
(Mer info på följande sidor)

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utställningsyta: Utställningen i sin helhet behöver drygt 50 
löpmeter väggyta, men det går även att visa bara delar av 
utställningen på mindre ytor. 

Hyreskostnad: 15 000 kr exkl moms upp till 2 månader, 
därefter 1500 kr per ytterligare påbörjad vecka. 

Tillkommer: transportkostnad tur och retur.

UNDER YTAN - en fotografisk djupdykning 
är producerad av Kultur Vallentuna 

Foto: William Hemberg
Texter: William & Anette Hemberg
Utställningsproducent: Mia Ståhl Broborg

Mer information och bokning:

Mia Ståhl Broborg
Utställnings- och kulturproducent, Vallentuna Kulturhus
08-587 853 54  
mia.stahl.broborg@vallentuna.se



UNDER YTAN – en fotografisk djupdykning     
Vandringsutställningens delar och några textexempel

DEL 1: ÖSTERSJÖN
Till denna del hör följande 14 st foton på canvas 120 x 80 cm (varav 4 st stående postertavlor med bilder från 
vraken Bodekull 1678, Emmy Haase 1887, Prinz Adelbert 1915 och Aachen 1915)  + 1 introtext vepa + 
14 textskyltar ca 27 x 40 cm + en separat del med text och mindre foton med allmän info om dyk i Östersjön.           

DEL 2: GRUVDYK
Till denna del hör följande 4 st foton på canvas 120 x 80 cm + 4 textskyltar 27 x 40 cm 

Del av en av gruvtexterna:

GRUVDYKNING I SVERIGE – en tidskapsel under ytan 
När gamla gruvor överges blir de ofta vattenfyllda av grundvatten och allt som lämnats kvar 
ligger orört. Det blir som en skattkammare för en dykare. Det finns dock inget djurliv i det mörka 
och kalla men ofta kristallklara vattnet.

Introtext Östersjön på vepa:

ÖSTERSJÖN - en kulturskatt 
Det är få, om ens några, platser i världen där det finns så många välbevarade vrak som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 
20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar, men expertisen anser att det kan finnas fler än 100 000! Det gör att Östersjön kan 
liknas vid ett museum under vatten. Här i utställningen kan du bland annat 
se bilder från 1600-talsvraket Bodekull, fraktfartyg från sent 1800-tal och 
några vrakskepp från första halvan av 1900-talet.



DEL 3: TROPISKA DYK
Betår av underrubrikerna Röda havet, Grottdyk i Mexiko och Jardines de la Reina 
Till denna del hör följande 13 st foton på canvas 120 x 80 cm + 2 introtext vepor + 11 textskyltar  lite varierande storlekar.

DEL 4: Produktionsinfo

Introtext Grottdyk i Mexiko på vepa:

GROTTOR I MEXIKO – ett eldorado för dykare
Yucatánhalvön i Mexiko erbjuder en av världens allra vackraste miljöer för grottdykare. Halvön är en enorm porös kalkstensplatta 
som under miljoner år omväxlande varit vattenfylld och torr. Under de vattenfyllda perioderna har grottgångar bildats och under 
de torrare fantastiska droppstensformationer. Nu är de vattenfyllda igen och ett eldorado för grottdykare. 

Detta har gjort att halvön i stora drag påminner om en schweizerost, vars grottor och gångar hänger ihop genom kilometerlånga 
system och tunnlar. Som dykare har man över 3 000 öppningar till grottsystemen - cenotes 
- att välja mellan. Vattnet är oftast kristallklart. En upplevelse du som dykare sällan
 får vara med om.

Del av skylttext om Jardines de la Reina:

Jardines de la Reina (nationalpark på Kuba)
(....) Vill man fotografera hajar på nära håll har man här sin chans. Vanligtvis lockar dykguiderna till 
sig hajarna genom att gömma en bit fisk på lämplig plats nere på revet. Plötsligt befinner man sig 
mitt i en svärm av hajar som tävlar om att först få tag i godbiten. (.....) Hajen du ser på bilden är en 
Karibisk revhaj.

Mellan öarna finns på vissa ställen mangroveträsk, och där kan man ha turen att stöta på en Ameri-
kansk krokodil. Det är inte att rekommendera att ta sig så här nära en vild krokodil. (....)

Introtext Röda Havet på vepa:

RÖDA HAVET – vårt närmaste korallhav
Röda havet är jordens nordligaste tropiska hav och bland dykare är det bland annat känt för sin förhållandevis höga salthalt 
som gett upphov till ett artrikt ekosystem som bland annat innehåller över 1200 identifierade fiskarter. Den djupaste delen av 
Röda havet är mer än 2200 m. 

Men det är inte bara djurlivet, värmen och de vackra korallerna som lockar dykare hit. Här finns också flera vrak som ligger 
åtkomliga för dykare. Ett av de mer kända är SS Thistlegorm som du kan se bilder från här, ett brittiskt fraktfartyg på väg till 
Kairo när det bombades av tyskt flyg 1941. Här kan man fortfarande se mycket av lasten: motorcyklar, bilar, gevär, bandvag-
nar, flygplansdelar och till och med två lok som nu ligger på var sida om det sjunkna skeppet.
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