
Helt oväntat anländer sju koffertar och ett par trälårar till Ontologiska Museet 
i Stockholm. Den anonyma donationen innehåller anteckningar och dagböcker, 
fotografiska negativ på glasplåtar, ett besynnerligt kranium och intorkade 
doftspår.

Dagböckerna visar sig vara skrivna av Beata Gardelius, paleontolog vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Fotografierna och teckningarna är gjorda av 
Inga-Lisa Blomgren, amanuens vid Geologiska institutionen i Uppsala.  
Forskningsmaterialet är inget annat än häpnadsväckande.

I september 1897 försvinner Beata Gardelius och Inga-Lisa Blomgren under 
expeditionen till Siljansringen. De båda kvinnornas öde har fram tills nu 
förblivit okänt.

Boken Aquanauts – Expeditionen till Siljansringen publiceras i samband med 
utställningen Aquanauts: Expeditionen, som visas på Kulturhuset Stadsteatern 
mellan december 2021 och mars 2022. Baserad på paleontologen Beata 
Gardelius och geologen Inga-Lisa Blomgrens dagboksanteckningar från förra 
sekelskiftet berättar den historien om upptäckten av de mystiska varelserna 
Homo Aquatis.
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Genom teckningar, fotografier och personliga dagboksanteckningar från 
expeditionen till Siljansringen bjuds läsaren in i en fascinerande värld i 
gränslandet mellan fakta och fiktion. Här återges berättelsen om upptäckten av 
den fascinerande livsform som expeditionen stötte på: de vackra, androgyna 
och snäckbeklädda humanoiderna Homo Aquatis.
 
Pompe Hedengren, som är konstnärlig ledare för Aquanauts, säger: ”Det här 
är en upplevelse för alla sinnen och om forskarnas nya rön stämmer så är de 
inget annat än häpnadsväckande! Här får vi möta berättelsen och komma in i 
ett parallellt universum som kanske har existerat. En drömsk värld där livet är 
både gränslöst och respektfullt.”
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