
Havets son, 1949 

Handlingen 

I en liten by i Nordnorge kommer pastor Hagen en oväderskväll med ett tragiskt 
budskap till fru Sigrid Bakken. Hennes man och äldste son har omkommit under fiske 
i Lofoten.  

Hon går in till sin yngste son, Rolf, och sätter sig vid hans säng. Dig får havet aldrig 
ta, säger hon.  

Det är tio år senare, upplyser filmens berättare.  

Rolf går hemma, som hans mor önskar. Att han i mångas ögon är en landkrabba och 
morsgris och att han får utstå smädelser, kan han värja sig emot. Men han längtar 
ändå ut till fisket, som ger folket i bygden dess bärgning. Det skulle vara ett arbete 
med mening.  

Rolf firar sin 21-årsdag med kalas. Handelsman Nielsen håller tal och erbjuder Rolf 
plats i sin handelsbod. Rolf känner det som om man försöker fjättra honom och rusar 
ut, bort från sina gäster. Han söker sig till Harald Björhus, som inom kort ska gå till 
Lofoten med sin båt och som behöver ytterligare två man. Rolf ansluter sig till 
besättningen.  

Sigrid har svårt att acceptera att Rolf ger sig iväg på fiske. Något lite lyckas hon dock 
döva sin oro genom att be trotjänaren Jockum ansluta sig till besättningen, och han 
är inte svårövertalad. Han har 32 Lofoten-år bakom sig och längtar ut. En amputerad 
fot har i många år tvingat honom att stanna i land, men när Sigrid nu lovar köpa 
honom en reservprotes, är han genast beredd att följa med ut.  

Fiskeflottan samlas i Svolvær. Torsken har gått till, och fångsterna blir goda.  

Rolf har tur också i hamn. I Svolvær lär han känna Solveig Moen, som är servitris på 
Hotell Lofoten. Han blir genast hett förälskad, medan hon håller känslorna tillbaka. 
En tidigare bekantskap med en man har bränt henne.  

En dag under fisket blåser det upp till storm. Männen på båtarna svävar i livsfara. 
Solveig går ner till hamnen och väntar oroligt på Rolf.  

Rolf och hans kamrater återvänder välbehållna, men en båt från deras hemby har 
gått under.  

Sedan Solveig blivit säker på sin kärlek till Rolf, följer hon med honom hem efter 
fiskesäsongens slut. Av Sigrid tas hon emot med illa undertryckt aversion.  

Trots Sigrids motvilja gifter sig Solveig och Rolf, och det står inte länge på förrän 
Solveig är havande. Nedkomsten väntas under fiskesäsongen.  



Rolf säger till Harald Björhus att han inte kan följa med till Lofoten den här gången. 
Men till Sigrids förtrytelse ber Solveig honom att inte svika Harald. Vid födseln kan 
han ändå inte hjälpa till.  

Torsken finns inte utanför Svolvær i år, det får Harald och hans besättning bittert 
erfara. När radionyheterna meddelar stora fångster utanför Reine, blir det i stället 
kapplöpning dit.  

En dag i de nya vattnen, som givit god fångst, blåser det upp till hård storm. Haralds 
båt är illa utsatt.  

Samtidigt föder Solveig en son. Och Sigrid blir inför barnet som en ny människa. Hon 
talar varmt till Solveig. Hon är lycklig, säger hon.  

Pastor Hagen knackar på dörren och stiger in. Skräck sprider sig i kvinnornas 
ansikten. Kommer han med dödsbud från Lofoten -- precis som för tio år sedan? Nej, 
han vill bara se den nyfödde.  

Välbehållen i hamn får Rolf meddelande om att han har blivit far.  

En tid senare stävar båten hemåt med den stolte fadern. Han återförenas med 
familjen som väntar på stranden. 

 


