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I berättelsen om Olle och havet får du följa Olle och hans släktingar från 1800-talets början till nutid. 
De är bosatta i Långagärde på Sydkoster i norra Bohuslän. Genom att följa en familj på Koster under 
200 år blir det synligt hur samhället har förändrats. De lever på fiske. Vi får följa dem när sillfisket var 
stort och när sillfisket tog slut. När inkomsten inte räckte till blev de tvungna att ge upp Sydkoster för 
att ta arbete i Göteborg. Det blev andra tider i den stora staden med industrier som dominerade och 
arbetsförhållanden och boende som inte var bra. Den röda tråden i texten är havet med dess olika arter, 
överfiskning och nedskräpning. För att förstå hur våra hav har utvecklats så behöver man veta dess his-
toria. Därför får du följa med på en tidsresa som börjar med fisket i Bohuslän, industrialismen, ångma-
skinen, elektriciteten, miljöfrågor till nedskräpning i havet. 

Berättelsen om Olle och hans släktingar består av 12 kapitel som är tänkta att läsas högt en gång i 
veckan. Till varje kapitel finns lektionstips som är kopplade till de sidor du läser. För att fördjupa er mer 
i ämnet hänvisas till webbsidor och litteratur. I texten kan det finnas gammaldags ord eller ord som hör 
till fiske och som inte alla kan. Det är ett medvetet val för att skapa stämning. Uppmuntra barnen att 
fråga efter berättelsen om det är något de inte förstår. Det finns också tips på dramalekar till ett antal 
kapitel. Berättelsen är tänkt som en introduktion till att vilja veta mer om miljöfrågor som berör havet.  
Berättelsen utspelar sig på västkusten i Skagerack och Kattegatt. 

Första delen av tidsresan går tillbaka på fakta från Havsmiljöinstitutets sammanställning om forskning 
under 1800-talet. Historiska fakta har också hämtats från SO-rummet och kompletterats med fakta-
sidor från internet samt intervjuer och radioprogram. Naturvårdsverkets och naturskyddsföreningens 
skrifter, andra böcker, tidskrifter och faktasidor från internet om miljöfrågor, fiske och fiskeredskap, växt 
och djurliv i havet samt om nedskräpning, har använts.

Introduktion till läraren/pedagogen
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Kosteröarna i Bohusläns skärgård  norr om Göteborg.
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Kapitel 1

Olle på Kosteröarna
En gång för länge sedan använde man timglas 
med sand för att mäta tid. Det var innan det 
fanns några klockor. Sanden fick rinna från den 
övre delen av glaset, ner till den undre och det tog 
olika lång tid för olika timglas. Om du har sett ett 
timglas någon gång så vet du att det är smalt på 
mitten och ser likadant ut, om man vänder på det. 
Det påminner om siffran åtta som ser likadan ut 
när man vänder den upp och ner. Nu kommer vi 
att göra en resa bakåt i tiden. Vi vänder på tim-
glaset och låter sanden rinna tillbaka till år 1800. 
Om du vill komma ihåg årtalen under berättelsen 
som följer, så tänk på siffran åtta. Om du bara vill 
lyssna och inte komma ihåg några årtal, så går det 
också bra! 
 Tänk dig nu att vi är hos Olle som bor i 
Långagärde på Kosteröarna i Bohusläns skärgård. 
Han skall just fylla åtta år och är född år 1800. 
Vi besöker honom 1808. Olle är barn i en fis-
karfamilj. Han och hans bröder kommer att lära 
sig att fiska av sin pappa. Hans systrar och hans 
mamma kommer att stanna hemma och ta hand 
om småsyskonen och huset de bor i. De har höns 
och får på gården och det kan nog tänkas att de 
försöker odla någonting på sommaren. Men vad 
gjorde Olle på dagarna innan han var stor nog 
att ge sig ut och fiska. Förr arbetade barnen tidigt 
och det fanns inte skolor för vanliga barn. Så Olle 
är hemma och lagar fiskenät eller fiskegarn som 
de säger i norra Bohuslän där han bodde. 

Olle sitter med sin farfar på bryggan och de håller 
ett stort sillfiskenät mellan sig. De synar om det 
gått hål någonstans. När Olles farfar föddes under 
mitten av 1700-talet hade det fiskats hummer på 
Kosteröarna i flera hundra år. Men så började det 
komma stora stim med sill in till stränder och 
vikar när farfar var barn. Människor strömmade 
ut till kusten för att ta hand om all sill. Många 
var fattiga och sillfisket gav dem arbete och mat. I 
Göteborgs hamn lastades silltunnor på fartyg som 
gick till länder ute i Europa. 
 Sillen hade rensats, saltats och packats i 
silltunnor på olika öar i Bohuslän. Saltet gjorde 
att sillen höll sig länge. Det fanns ju inga kylskåp 
så färsk sill var det inte tal om. Vid rensningen 
kastade man fiskhuvud och fiskben i vattnet. Det 
var mums för måsarna som skränade runt båtarna. 
Sillen som kom i stora stim på hösten stannade 
hela vintern. Fler och fler flyttade till Kosteröarna 
där Olle bor. Det byggdes många nya hus runt 
sundet mellan södra och norra ön. Sundet är ett 
smalt vatten som skiljer södra Koster från norra 
Koster. Här bor Olle och hans familj. Det är far-
far, farmor, mamma, pappa och sju syskon. De bor 
i ett rum och kök, men de har också en fiskebod. 
Den ligger precis vid vattnet. Från boden går en 
träbrygga ut. Vid bryggan brukar en fiskebåt ligga 
förtöjd. Idag används den av Olles pappa.  
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Farfar sillfiskaren 
Olle och farfar sitter på träbryggan i lä för vinden 
med ryggarna mot bodens vägg. Solen värmer 
trots att vintern börjar närma sig. Olle tycker om 
att vara med sin farfar, men idag märker han att 
farfar är bekymrad. Under alla höstar och vintrar 
som farfar har levat har sillen plaskat omkring i 
vattnet runt ön. Farfar berättar för Olle att det 
ibland såg ut som om vattnet kokade. Så mycket 
sill fanns det. Då var sillen lätt att fånga. Fiskarna 
använde nät som de drog in från land och därför 
kallades näten för landvad. - Men ibland behöv-
des det inget nät berättar farfar och skrattar - Det 
fanns så mycket sill att vi kunde ösa upp den 
med hink! Han skrattar igen. - Tänk på vintern, 
då kunde den komma upp ur isvakarna! säger 
han. Det är roligt att minnas sillen. Olles farfar 
har varit sillfiskare i hela sitt liv. Men nu är han 
gammal och sitter helst med Olle på bryggan och 
lagar fiskenäten som kallas landvad.  Olle tittar 
ner på den stora landvaden som de håller mellan 
sig. Maskorna i nätet är täta för de små sillarna 
får ju inte smita ut! Men skulle de få någon nytta 
av näten nu? Både farfar och Olle tycker att de 
sett färre sillar i vattnet de sista åren och den här 
hösten har inte en enda sill synts till. Bäst att laga 
vaden ändå. Fast befolkningen på Kosteröarna 
tror nu att den stora sillperioden som varat ända 
sedan Olles farfar föddes börjar gå mot sitt slut.  
 Så här års brukade det vara liv och rörelse 
på Kosteröarna. Säsongsarbetare som saltade in 
sill och kokade tran ur den feta fisken. Tran var en 
olja som kunde användas både till oljelampor och 
till att smörja läder. Det fanns ju inga täckjackor, 
galonbyxor eller gummistövlar på den här tiden. 
Så jackor och skor av läder fick smörjas in ordent-
ligt för att stå emot det våta havet. Medan Olle 
sitter med farfar på bryggan tänker han på sin vän 
Nils. Nils brukade komma till Kosteröarna varje 
höst och jobba med sin pappa i salteriet. I år har 

han inte synts till och Olle känner att han saknar 
honom. En gång fick de två pojkarna följa med en 
handelsman som kommit till Koster för att köpa 
upp hummer. Handelsmännen kom i stora segel-
fartyg från Belgien och Holland. Farfar hade be-
rättat att det fanns många uppköpare av hummer 
när han var liten. Men redan då farfars egen far 
var ung hade hummerfiskarna märkt att det nog 
togs lite för många humrar ur havet. Fångsterna 
minskade, så handelsmannen som kom den här 
gången var nog den sista uppköparen som besökte 
Koster. 

Hummerfiske 
Kvällen innan pojkarna mötte handelsmannen 
hade de stått vid lastbryggan. De såg hur hum-
merfiskarna förberedde hummertinorna. Tinorna 
var nätburar som skulle sänkas ner i havet. Mat 
som humrarna tycker om hängdes in i burarna 
för att locka in dem. Humrarna som inte anade 
att det var en fälla kröp in i tinorna. De ville få 
tag på åteln, för så kallas maten. Dagen efter låg 
de infångade humrarna i en vattenfylld sump 
vid lastbryggan. Olle och Nils smög fram. - Vill 
ni se ett riktigt segelfartyg pojkar? Det var han-
delsmannen som fått syn på dem. Det ville de 
och tillsammans med handelsmannen och två 
roddkarlar satt de snart i en båt där stora humrar 
krälade i en vattenfylld sump på botten av båten. 
De roddes över till stora hamnen. På långt håll 
såg de ett segelfartyg med master så höga att 
de nådde till himlen. Deras båt kändes så liten 
när den guppade in under segelfartygets skrov. - 
Kom med här! ropade handelsmannen. De följde 
honom småspringandes när han vant tog sig fram 
i myllret av människor på kajen. Många var de 
som samlats bara för att se det stora fartyget som 
angjort Sydkoster. Väl uppe på däck blev pojkarna 
knuffade hit och dit av arbetare som lossade och 
lastade, både säckar och trälårar fyllda med gods. 
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Pojkarna försökte hålla sig ur vägen på däcket 
utan att tappa handelsmannen ur sikte. En brant 
trappa ledde ner i mörkret under båtens däck. När 
ögonen vant sig kunde de se ner i stora vatten-
fyllda bassänger som stod i båtens lastutrymme. 
På botten av de stora bassängerna kröp fullt av 
levande humrar! 
 Olle väcktes plötsligt ur sina dagdrömmar 
av farfar - Ser du Olle! Far din är på väg in! Olles 
pappa hade gått samman med andra fiskare på 
ön i ett fiskelag. De ville få andra sorters fiskar nu 
när sillen tagit slut och lära sig att fiska med krok, 
istället för med nät. Olle hade sett pappa förbere-
da krokar på kvällarna i köket. På varje krok satte 
han en blåmussla som han plockat ur sitt skal. 
Han skulle ut på backefiske längs kusten. Olles 
såg hur hans mamma började sticka på en extra 
tjock tröja att ha vid det nya fisket, nu när vintern 
närmade sig. 
 - Vi är tillbaka ikväll! sa pappa när de gav 
sig av tidigt på morgonen och Olle och farfar gått 
upp extra tidigt för att vinka av dem. Men när 
fiskelaget kom ut längs kusten blåste det och det 
gick höga vågor. Alla mannarna i båten var ovana 
vid de nya långreven med krokar. De kallades 
backor. Vid sillfisket hade de använt landvad som 
roddes ut för att fånga sillstimmet och sedan 
drogs upp från land. Torsken, koljan och vitlingen 
som de ville fiska upp var svåra att hitta. De valde 
att gå längre ut från kusten, ut mot det öppna 
havet.

Väntan 
På den här tiden fanns det inga mobiltelefoner att 
ringa med. När två dagar hade gått och fiskelaget 
inte kommit hem, gick Olles mamma oroligt ner 
till bryggan på kvällen. Men ingen båt syntes till. 
Mörkret föll snabbt och hon gick upp till huset 
igen. Olle och hans syskon hade samlats runt en 
lampa som stod på bordet. Det var en låg skål 
av järn fylld med tran. I skålen låg en veke som 
brann - Nu får vi snart släcka lampan, så vi inte 
slösar bort vår sillolja sa Olles mamma. Olle och 
hans syskon som just lagt ut ett brädspel på bor-
det höll inte med - Vi har just börjat spela! - Nu 
är det min tur! Olles lillebror hugger en träbricka 
från bordet - Nej min! Olles storasyster går inte 
med på fusk - Aj! knuffas inte! Lillebror drar sin 
syster i flätan - Se så barn! Kivas inte, då släcker 
vi säger Olles mamma. Men inte heller hon ville 
släcka lampan som lyste så varmt vid det mör-
ka fönstret. Ute syntes regn på fönsterrutan och 
vågorna hördes piska mot klipporna. Hon satte 
sig vid den öppna spisen. Där satt redan farfar, 
alltid med en träbit i handen, som skulle formas 
med täljkniven. Han täljde långa träspånor som 
han kastade in i elden. Det knäppte och knastrade 
från härden medan Olles mamma drog ut en bit 
ull hon just kardat. Medan hon trampade igång 
spinnrocken tänkte hon på Olles pappa. -Tänk 
om de råkat i sjönöd. Skulle han få användning 
av tröjan hon stickade på? Hon slog snabbt bort 
tankarna. - Klart att de skulle komma hem! 

Krabba

Torsk Rödspotta
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Kapitel 2

Äntligen i hamn
Minns du hur Olle och hans syskon spelade 
brädspel om kvällen. Vid öppna spisen satt mam-
ma och farfar. De minsta barnen och farmor låg 
och sov i kammaren. Ute tjöt vinden och stora 
vågor sköljde över klipporna. Det blev en stormig 
natt. Alla väntade på pappa som var ute och fiska-
de längs kusten. 
 Det här hände i början av 1800-talet på 
Kosteröarna för mer än tvåhundra år sedan. Un-
der natten hade Olles pappa och hans fiskelag va-
rit tvungna att stanna till på vägen hem. De hade 
ankrat djupt inne i en vik på Nordkoster. Här 
hade de hittat lä för vinden. När stormen tog i 
som värst mitt i natten låg fiskelaget säkert förtöj-
da i viken. De var utmattade och hungriga. Maten 
hade tagit slut och de hade bara vatten kvar att 
dricka. Alla längtade efter att få runda norra ön 
och ta sig in genom det välbekanta sundet där de 
bodde.  
  Olle och farfar satt som vanligt vid fiske-
boden när de plötsligt fick syn på pappas fiskelag. 
En julle med akterspegel kom guppande genom 
sundet. Båten var en säker och god seglare som 
låtit pappa komma hem igen. Snabbt som vinden 
hoppade Olle ner på bryggan. Han såg pap-
pa vinka med mössan i hand och strax kom ett 
tjockt rep flygande genom luften. -  Tar du emot? 
ropade pappa. Olle fick tag på repet och slog vant 
ett dubbelt halvslag runt en av bryggans pålar. 
Farfars steg hördes på bryggan och de hjälptes åt 

att landa fångsten - Oj vilka stora fiskar! Olle var 
van vid småsill. Det här var något helt annat! Fis-
ken hade legat i färskvatten i jullen för att hållas 
levande. Den sprattlade fortfarande. Olle räknade 
ryggfenorna - Hur ser man skillnad på torsk, kolja 
och vitling? Han vände sig till far - Det kan vara 
svårt svarade Olles pappa. De är alla torskfiskar 
med tre fenor på ryggen och skäggtöm under 
hakan! - Men skynda er nu så går vi upp till mor i 
stugan. Han rufsade Olle i håret.

Ostron och torsk
Uppe i huset vid Långagärde samlas hela familjen 
igen runt husets enda bord. Olles mamma halstrar 
den nyfångade fisken över elden medan farfar och 
alla de andra vill veta var fiskelaget varit. - Först 
tog vi kurs mot fastlandet och Strömstad berättar 
pappa. Vi gick längs innerskärgårdens vikar. På 
botten i det strömmande vattnet finns det gott 
om ostron må ni tro. Han vänder sig till Olle - 
De kan skrapas upp från botten och säljas till fint 
folk! Man får inte avbryta när far talar men Olle 
kan inte låta bli - Hur ser de ut, ostronen? De kan 
innehålla pärlor har han hört. Om fint folk äter 
dem, då kanske de glänser som guld tänker Olle 
- De ser ut som en mussla säger pappa. Fast med 
tjockt, grått och gropigt skal! De vill nog bli tagna 
för stenar på botten tror Olles pappa - Och dem 
vill kungen äta? Olle är bestört. - Det vill han 
säkert! Pappa skrattar. Han förstår att farfar suttit 
på bryggan och berättat om hur det var när han 
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var barn på 1700-talet. Då gick det snabba hästt-
ransporter med levande ostron mellan Strömstad 
och kungliga slottet i Stockholm. 
 -Men det var ju inte ostron vi ville ha utan 
torskfisk, så vi tog kurs mot öppet hav fortsätter 
Olles pappa. - Vi rundade Nordkoster och hela 
Skagerack låg framför oss. Vädret var klart och 
sjön var stilla. Men det var svårt att hitta fiskstim-
men, så vi fortsatte längre ut på havet - Ni får nog 
vänta till efter jul innan fisken leker sa farfar.  
 - Så är det nog sa Olles pappa - Men vi 
lade ut långreven i vattnet på prov. På varje tafs 
med krok satt blåmusslor som torsken och koljan 
tycker om. Plötsligt mulnade det på och blåste 
upp till storm. Vi hann dra in långreven innan de 
riktigt stora vågorna kom. Där låg vi och rullade 
i två dagar. Tur att vi hann få fiskarna i sumpen. 
- Det är en behållare med färskvatten i jullen där 
fisken kan överleva förklarar pappa. Olle lyssnar 
spänt. När han blir stor skall han följa med och 
han vill lära sig allt. Han vill bli stor fort. Och det 
blir han. Bara några år senare är Olle en av man-
narna i fiskelaget. Borta är de lugna stunderna 
med farfar på bryggan.

Olle blir fiskare och får två söner
Olle är ute med fiskelaget på koljebackefiske längs 
kusten, från det han fyller fjorton år. Åren går och 
alla blir bättre och bättre på att få stora fångster. 
Vitling, kolja och torsk fiskades upp. Någon gång 
hände det att andra fiskar kom med i fångsten. 
Nere på de sandiga bottnarna simmade plattfiskar. 
De vispade upp sanden när de snabbt bytte ställe. 
Platta som pannkakor hade de skaffat sig sätt att 
bli osynliga på genom att gräva ner sig i sanden. 
Rödspottan, skrubbskäddan och piggvaren. De låg 
helt stilla på botten och lät prickarna på ryggen 
se ut som sanden de gömt sig i. Upp stack bara 
två klotrunda ögon som spanade efter mat och 
fiender.  
 En Piggvar som låg och spanade fick 
plötsligt se det han trodde var en silvrig fisk 
glimma till längre upp i vattnet. Han såg inte att 
det var en blåmussla på en av tafsarna i långrevet. 
Piggvaren som älskade både musslor och små-

fisk kastade sig snabbt upp från botten för att 
sluka den - Mer hann han inte. Plötsligt gick en 
krok genom läppen. Den vassa hullingen stack ut 
mellan de klotrunda ögonen. När fiskelaget drog 
in långreven till båten kunde de med förvåning se 
hur en piggvar sprattlade för sitt liv. Men det var 
förgäves, tillsammans med hundratals koljor och 
torskar kom han att landas på bryggorna i Långa-
gärde.  
 I Långagärde bodde nu Olle som blivit 
tjugofem år. Han hade gift sig med Kristin från 
Nordkoster.  - Kors i taket! hade öborna sagt när 
de gifte sig. - Vi som trodde att Olle hade gift sig 
med havet och inte behövde någon fru! Men de 
hade fel och efter några år fick Olle och Kristin 
två söner som de döpte till Anders och Johan. 
När det var storm och fiskebåten låg och rullade 
på vågorna kunde Olle längta efter familjen så att 
det gjorde ont i bröstet, men när vädret var bra 
och alla var fullt sysselsatta med att dra in kolje-
backorna hann Olle inte tänka så mycket på sin 
familj.  
 Det började löna sig med kustnära fiske 
och mycket kunde säljas med god förtjänst. Åren 
gick och alla i det lilla huset i Långagärde fick 
hjälpa till att skena musselskal och ägna backor i 
köket. De jobbade och slet så mycket de kunde så 
att allt skulle vara klart när fiskelaget skulle ge sig 
ut igen nästa morgon. Sönerna Anders och Johan 
fick börja hjälpa till när de fyllt fem år och med 
åren lärde de sig allt om koljebackefiske. När de 
fyllde fjorton år kom de med i fiskelaget, så som 
deras far Olle gjort innan dem. Olles egen pappa 
stannade nu oftast hemma och hjälpte till med 
backorna i köket. Året var 1838 när Anders och 
Johan för första gången gav sig av i jullen tillsam-
mans med fiskelaget längs kusten. 
 Olles söner var lika varandra som bär och 
de var alltid tillsammans. I många långa år jobba-
de de på med mannarna i fiskelaget. Fast det bästa 
Anders och Johan visste var när vårsolen började 
lysa och vinterfisket med fiskelaget snart skulle 
vara över. Då spanade de mot skyn efter tärna och 
mås. När fisktärnan och fiskmåsen sågs dyka mot 
vattenytan hade makrillen kommit. Den liksom 
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ålen kom simmande från Atlanten och Nordsjöns 
djupare vatten på våren. 

Fiske vid solnedgången 
Dagarna blev längre och längre. Det var ljust 
till sena kvällen. I solnedgången tog Anders och 
Johan en träsnipa ut på öppet vatten. Så gjorde de 
varje sommar och med i båten låg en ryssja. Det 
var ett nät som såg ut som en lång strut och med 
den fångades ål. Anders och Johan visste att ålen 
som legat nedgrävd i bottenslammet under dagen 
skulle komma fram för att äta när mörkret föll. - 
Vi lägger den här! tyckte Johan och så hjälptes de 
åt att rulla ryssjan överbord. Det hördes ett rejält 
plask när den föll i vattnet. Kvar på ytan guppade 
två flöten som dagen därpå skulle visa var de lagt 
ålryssjan. 
 En sydlig vind tog tag i seglen medan An-
ders och Johan i sakta slör seglade mot horison-
ten, där solens röda skiva sjönk. Kvällen var stilla 
förutom små plask i vattnet från makrillen. Den 
simmade i stim nära ytan och jagade sill. Måsfåg-
larna som sågs cirkla i luften ovanför ville gärna 
dyka ner för att få sig en makrill till middag. Med 
hjälp av spön hade Anders och Johan monterat 
flera långlinor efter båten. Blytyngder fick dem att 
gå olika djupt i vattnet. Det kallades för att släp-
dörja och nu skulle de dörja makrill hela kvällen. 

Gammal-Olle 
Sönerna Anders och Johan som varit fjorton år då 
de gått med i fiskelaget fortsatte att vara backefis-
kare i lika många år. Olles pappas som slutat fiska 
när Olles söner gick med i fiskelaget, levde inte 
längre. 
 Det var nu en ljus sommarnatt i mitten av 
1800-talet. Medan Anders och Johan som vanligt 
var ute och dörjde makrill, satt Olle och de andra 
i fiskelaget hemma på träbryggan vid fiskeboden. 
De lagade linorna och tafsarna i långreven. Det 
kunde bli flera hundra krokar som sedan skulle 
agnas med blåmusslor i köket. En på varje tafs. 
De satt utanför sjöbodarna i Långagärde och so-
len värmde skönt. Medan de satt där diskuterade 
de hur fisket gått de senaste åren. 

Olle själv hade nu varit med i fiskelaget så länge 
han kunde minnas. Behövde någon hjälp fanns 
han alltid där. Hur mycket det än blåste och 
regnade på sjön så gav han aldrig upp. Med tiden 
hade han fått en kunskap och en erfarenhet 
som de andra i laget beundrande. En gång när 
stormens vågor gick höga föll en av mannarna 
överbord, men Olle hann fram i tid och kunde 
dra upp honom över relingen. Hade det inte varit 
för Olle så hade han drunknat och uppslukas av 
havets vågor.  
 Gammal-Olle sa man numera om Olle 
och det var alltid med viss respekt i rösten. Han 
hade nu fyllt femtio år. Det var en hög ålder på 
den här tiden. Men Olle kände sig inte gammal. 
Nu satt han och resonerade med de andra på 
bryggan. - Vi får inte upp lika mycket kolja som 
förr sa Gammal-Olle. Han vände sig till Albert i 
fiskelaget, som nickade instämmande. Fångsterna 
längs kusten hade minskat. Både av vitling och 
kolja. Försäljningen gick inte lika bra längre. De 
fick in mindre pengar - Tänk förr kunde stora 
hälleflundror dras upp ur havet fortsatte Gam-
mal-Olle. Hälleflundran som var den största av 
plattfiskarna kunde vara lika stor som mannarna 
själva - Eller rejäla slätrockor! Albert blir ivrig. - 
Det var längesedan jag såg dem nu! Gammal-Ol-
le ser på mannarna runt honom. Han har blivit 
något av en ledargestalt i gruppen och känner sitt 
ansvar. - Jag tror fisken börjar ta slut längs kusten 
säger han tungt till sist. De andra nickar instäm-
mande. Så tar han det svåra beslutet - Jag tror vi 
måste dra oss längre ut till havs!

Ostron
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Vid mitten av 1800-talet fanns det både knubbsäl och gråsäl i Skagerack. De liknade varandra men 
gråsälen var dubbelt så stor som knubbsälen. 
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Kapitel 3

Från backefiske till storsjöfiske
Minns du lille Olle som en gång satt med sin 
farfar på träbryggan utanför fiskeboden i början 
av 1800-talet. Nu hade han hunnit fylla femtio år 
och kallades för Gammal-Olle. Han satt med sitt 
fiskelag på samma brygga som han suttit med sin 
farfar en gång. Sönerna Anders och Johan hade 
gett sig ut i solnedgången för att fiska makrill. De 
hade inte tid att sitta på bryggan när nätterna var 
ljusa och långa. Fiskelaget som satt på bryggan 
pratade om hälleflundran och slätrockan som 
syntes förr. Fångsterna av kolja, vitling och torsk 
längs kusten hade minskat. Fiskelaget skulle nu 
bli tvungna att byta fiskevatten och dra sig längre 
ut till havs.  
 Kosteröarna där Gammal-Olle bodde lig-
ger mitt i norra Skageracks salta och strömmande 
havsvatten. Nära gränsen mot Norge. Det är en 
bit av Nordsjön som är en del av det stora världs-
havet Atlanten. I Nordsjön finns oändligt många 
växter, djur och fiskarter. Tång, koraller, hummer 
och krabba trivs på de hårda bottnarna. Mjuka 
bottnar finns på olika djup, från kustens vikar 
och långt ut till havs. Varje djup har sin egen växt 
och djurvärld med arter som klarar sig bara just 
där. - Har ni hört talas om Långafiske? sa Albert 
i fiskelaget. Gammal-Olle sken upp - Storsjöfiske 
menar du? Det är ingen dum ide! - Om vi använ-
der större krokar kan vi gå långt ut i Nordsjön! 
sa någon - Och dra upp de riktigt stora botten-
fiskarna! sa en annan. Långan är just en sådan 

stor bottenfisk, som blir en meter, ja kanske två 
meter lång. Hon simmar över de hårda bottnarna 
på flera hundra meters djup. Långan är en glupsk 
rovfisk som äter krabbor, sjöstjärnor och bläckfisk 
och gärna de andra fiskarna som är mindre än 
henne själv. 
 Nordsjön som omger Norges och Dan-
marks kuster sträcker sig ända bort till England. 
Längs Norges södra kust går en djup ränna på 
havets botten. Här väller vatten upp från de djupa 
oceanbottnarna i Atlanten. Det är fyllt av näring 
som växter och djur i havet behöver och här fanns 
det gott om fisk. Hit sökte sig många fiskelag. 
Gammal-Olle och mannarna i laget satt kvar på 
bryggan till långt in på natten. De var uppspelta 
av sin nya idé. Tänk om de också skulle försö-
ka sig på storsjöfiske och gå ut till den norska 
djuprännan?

Knubbsäl och gråsäl
Plötsligt hördes ett stojande i den ljusa sommar-
natten. Det var Anders och Johan. De var arga 
och upprörda och ljudet av deras röster färdades 
snabbt över vattnet. De var långt ute i havsban-
det. Tidigare hade de satt ut nät längs botten. Nu 
passade de på att vittja dem på vägen hem från 
makrillfisket. När de kom fram till näten var de 
sönderrivna och fisken försvunnen. - Sälen har 
varit här och ätit upp fångsten! De tittade besvi-
ket på varandra. Det hände gång på gång. Sälen 
kom simmande i vattnet och såg inte nätet utan 
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bara fisken. När den skulle grabba fisken med sina 
labbar rev den sönder nätet. Det hade till och med 
hänt att den fastnat själv i nätet utan att komma 
loss. 
 Vid mitten av 1800-talet fanns det både 
knubbsäl och gråsäl i Skagerack. De liknade 
varandra men gråsälen var dubbelt så stor som 
knubbsälen. Knubbsälen höll sig nära kusten 
medan gråsälen drog sig längre ut i havsbandet 
- Det är säkert gråsälen! ropade Johan argt. - Så 
dumma vi var som satte näten så nära holmarna. 
Där brukar den ju ligga och sola! Anders ryckte 
i nätet och drog upp det från botten - Titta här! 
Det är plattfisken som är borta och all torsk är 
kvar! - Då är det gråsäl! Johan blev ännu argare. 
Knubbsälen älskade torsk. Om plattfiskarna var 
försvunna måste gråsälen ha varit framme. Brö-
derna var inte de enda på ön som tyckte att sälar-
na förstörde fisket och nu bestämde de sig för att 
gå med i öns jaktlag. Gråsälen som levde i flock 
och gärna födde sina ungar på havsisen var lättast 
att jaga.  Knubbsälen var inte lika lätt att få tag på. 
Den är en skicklig simmare som föder sin unge 
på sommaren. Efter bara några timmar kan den 
lilla kuten simma iväg med sin mamma. Gråsäls-
honorna däremot lägger sig tillsammans på isen i 
stora grupper när de skall föda sina kutar. Under 
säljakten smög jägarna fram utan att gråsälarna 
såg det. Sälhonorna hade lagt sig på isen för att få 
vara ifred medan de små kutarna diade den feta 
bröstmjölken. Ungen behövde växa sig stor och 
stark. Bara några veckor senare skulle mamman 
och ungen lämna isen och simma åt varsitt håll. 
Men Anders och Johan hade bestämt sig. Nästa 
vinter när gråsälen samlades i flockar på isen då 
skulle de vara med i jaktlaget. - Det fanns alldeles 
för många gråsälar! De skulle smyga sig på gråsä-
len tillsammans med de andra jägarna. De skulle 
vara klädda i helt vita kläder, så de inte syntes mot 
den vita snön som låg på isen.

Långagärde får en hemindustri 
Vid den här tiden började industrialiseringen av 
Sverige. Vad kan nu det vara? För att få reda på 
lite mer kommer vi att besöka det lilla huset i 

Långagärde där Gammal-Olle och hans familj 
bor. Där har sönerna Anders och Johan nu gift 
sig med Elin och Jenny och fått egna barn. Gam-
mal-Olle, som inte alls kände sig gammal började 
ligga ute på storsjöfiske i Nordsjön hela vintrarna. 
Hans fru Kristin tyckte det var ensamt utan Olle 
och hon gladde sig åt att Anders och Johan fått 
varsin liten flicka. Kristin vyssade de små töser-
na till söms. Gammelmor, som Olles mamma 
kallades, lärde nu Elin och Jenny att karda och 
spinna. Att karda var att kamma ull som klippts 
av fåren på gården. Ullen blev till ett tjockt moln 
som kunde spinnas till garn på en spinnrock. Om 
kvällarna satt gammelmor och spann vid öppna 
spisen. Hon fick Elin och Jenny att känna sig 
välkomna i det lilla huset som nu byggts ut till två 
rum och kök.  

 I det nya rummet hade Elin och Jenny 
startat en liten hemindustri för att spinna och 
karda ull som sedan skulle vävas till ylletyger i 
en vävstol. Men det var inte bara ull från de egna 
fåren som användes. En köpman från fastlandet 
kom med stora lass av ny ull som kardades, spanns 
och vävdes. När tyget var klart kom köpmannen 
tillbaka och lämnade ännu mera ull. Han betalade 
för de färdiga tygerna, tog dem med sig och sålde 
dem vidare. Med sin hemindustri tjänade Elin 
och Jenny lite extra pengar under vintern då det 
inte gick att odla. Det var vanligt att ha en hem-
industri på den här tiden. När köpmannen gick 
från huset i Långagärde tänkte han att han skulle 
behöva få fram mer tyg. Det var många som ville 
köpa tyg. Och alla ville ha fint vävda tyger. Han 
gick mellan stugorna och samlade in de färdiga 
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tygerna. Alla var inte lika duktiga som Elin och 
Jenny. Hos några hämtade han tyger som var 
sneda och vinda. Köpmannen märkte också att 
det inte fanns tillräckligt många som vävde och 
på sommaren när åkern odlades stod vävstolarna 
stilla. 

Textilfabriker startas  
Så småningom räckte inte hemindustrin till. När 
den verkliga industrialiseringen av Sverige började 
under mitten av 1800-talet samlade köpmännen 
de anställda i stora byggnader som kallades fabri-
ker. Man arbetade inte längre i hemmen. För att 
göra tyg satt alla de som arbetade med att väva, 
spinna och karda tillsammans i fabrikerna som 
växte fram. I hemindustrin hade de som spann 
och vävde ägt sina egna spinnrockar och vävsto-
lar. Nu var det fabrikens ägare som ägde både 
huset de satt i och arbetsredskapen. Alla skulle 
arbeta lika länge. Ingen skulle plötsligt kunna 
sluta arbeta för att börja odla på sin åker eller gå 
ut för att sköta sina djur på gården. Köpmannen 
tog kontroll både över arbetstiden, de som arbe-
tade och det som såldes. På det här sättet fanns 
det tyger att sälja hela året och alla tyger liknade 
varandra. Fabrikerna byggdes ofta i städerna dit 
många människor från landsbygden flyttade för 
att få arbete. 
 England som ligger på andra sidan Nord-
sjön hade startat fabriker hundra år tidigare 
än Sverige och många av fabrikerna vävde tyg. 
Tygerna lastades på stora segelfartyg som seglades 
över Nordsjön. De lade till vid Stenpiren i Gö-
teborg som fått riktiga kajer för stora fartyg. På 
den nya piren av sten lastades och lossades varor 
och det var alltid liv och rörelse. I England och 
Skottland hade träbåtar och träskepp byggts i alla 
tider. Skogen som vuxit där hade huggits ner för 
länge sedan. Men i Sverige fanns det mycket skog. 
Segelfartygen från England och Skottland fylldes 
därför med trävirke när de skulle gå tillbaka över 
Nordsjön.  
 Runt Göteborg hade det under lång tid 
funnits en tjock stadsmur av sten för att skydda 
staden. Nu hade den rivits och nedanför Sten-

piren där den tjocka muren legat växte ett nytt 
hamnområde upp. Det är det området som kallas 
för Skeppsbron idag. Här låg ingenjör Alexander 
Keillers mekaniska verkstad. På långt håll hördes 
buller från verkstaden. Det var ånghammaren som 
dunkade. Ur höga skorstenar bolmade svart sotig 
rök upp mot himlen. Ingenjör Keiller var en af-
färsman från Skottland som tidigare handlat med 
trävaror och segeldukar. Till honom kunde man 
gå och få hjälp om man ville starta en fabrik. Inne 
på hans kontor ritades förslag och i hans verkstad 
tillverkades kranar, pumpar, sågar och pressar. Ja 
alla möjliga maskiner som man kunde behöva om 
man ville starta en fabrik. Och det var det många 
som ville på den här tiden! 

Att karda var att kamma ull som klippts av fåren 
på gården. Ullen blev till ett tjockt moln som kunde 
spinnas till garn på en spinnrock.
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På 1800-talet fanns det gott om blåvalar i nästan alla hav. Valjägare som var ute på havet för att jaga rät-
val och grönlandsval vände genast om när de fick se en blåval. Alla ville fånga blåvalen som var den största 
av alla valar. 
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Kapitel 4

Ingenjör Keillers mekaniska verkstad 
och ångmaskinen 
Minns du ingenjör Keiller som hade en mekanisk 
verkstad och gjuteri på Skeppsbron i Göteborg. 
Här bolmade svart rök ur skorstenarna dagen 
lång. Röken kom från vallugnen inne i verkstaden. 
Smederna som jobbade med långa tänger värmde 
och glödgade järnet i ugnen. Järnet gick sedan att 
forma med ånghammaren. Det var ett varmt och 
tungt arbete. Ingenjör Keiller var en allvarlig rund 
liten man, med hett temperament. Han kunde 
både skälla ut och slå sina arbetare när han inte 
tyckte att de arbetade tillräckligt hårt. I ångham-
marsmedjan och plåtslagarverkstaden tillverkades 
maskiner som behövdes för att starta nya fabriker. 
Den viktigaste maskinen av alla var ångmaskinen. 
Med en ångpanna som värmdes av ved eller kol. 
Ångan från pannan såg till att ångmaskinens star-
ka motorer gick runt. De som arbetade i fabriken 
fick slita hårt och Keillers mekaniska verkstad 
blev känd över hela Sverige. På 1850-talet sålde 
verkstaden ångmaskiner, ångpannor och ångsågar.
 Norrland som hade mycket skog, köpte 
ångsågar. Kraften från vattenhjul i forsar hade ti-
digare hjälpt till att såga timmerstockarna. Så var 
det med många små industrier, innan industriali-
seringen började. En kvarn som malde mjöl av säd 
från åkern, fick också den kraft från ett vatten-
hjul, som stod i en fors. Ofta frös forsen till is om 
vintern. Industrier som hade en ångmaskin och 
ett sågverk som hade en ångsåg, behövde inte stå 

vid en vattenström. En ångmaskin kunde placeras 
var som helst och den stannade inte på vintern. 
Ångmaskinen hjälpte till i de nya fabrikerna som 
växte fram under 1800-talet så att kranar, pum-
par, pressar och sågar inte stannade utan gick året 
runt. Ja, kanske dygnet runt. 
 I alla tider hade människor rott eller seglat 
för att ta sig fram och det var fortfarande med 
segelfartyg som varor fraktades. Men snart skulle 
ångmaskinen se till så att seglen som drevs med 
hjälp av vinden inte behövdes längre. Ångmaski-
nens starka motor kunde sättas på fartyg så de 
gick snabbare framåt. Mot slutet av 1800-talet 
kom det fler och fler ångbåtar. Ångmaskinen 
kunde också sättas på vagnar så de inte behövde 
dras av hästar. Istället började ånglok dra järn-
vägsvagnar. Under slutet av 1800-talet byggdes 
det järnvägar över hela Sveriges land. 

Färgning av garn 
I Långagärde på Kosteröarna gjordes fortfaran-
de allting för hand med vävstolen, spinnrocken 
och ullkardorna. Men vad var det som hände på 
gården hemma i Långagärde. Det bolmade rök 
från grytor som kokade och det såg nästan ut som 
om ingenjör Keiller var i farten. Tittar man noga 
ser man att det är två flickor som färgar garn. Det 
är döttrarna till Anders och Johan. De heter Anna 
och Klara. Sist vi hörde talas om dem blev de vys-
sade till sömns av sin farmor Kristin. Nu står de 
och rör i puttrande grytor på berget. De doppar 
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garnhärvor i grytorna. Garnet har spunnits av 
ullen från vita och grå får. Under grytorna brin-
ner eldar och ångande moln far upp mot himlen. 
Flickorna har skrapat tuschlav från berget som nu 
kokas tillsammans med garnet och ger det vackert 
lila och röda toner. Sötvattnet som behövdes för 
att koka och skölja garnet fick de från en källa på 
ön. Flickorna som båda är tolv år gamla konkar 
och bär på vatten från källan till gården. Av den 
färgade ullen vävdes sedan de vackraste rutmöns-
ter i vävstolen tillsammans med det grå och vita 
ullgarnet. 
 Sin farfar Gammal-Olle såg de sällan 
till medan de växte upp. Gammal-Olle var en av 
tvåtusen storsjöfiskare i norra Nordsjön. Fiskela-
get var ute vid den norska djuprännan där ocea-
nernas näringsrika vatten väller fram. Här fanns 
gott om torsk och kolja, men också hälleflundror 
och rockor i vattnen. Men det var den stora bot-
tenfisken långan som nu var viktigast. När fiske-
laget lämnade kusten för att gå ut på Nordsjön 
hade de märkt att slätrockan och hälleflundran 
minskat vid kusterna. De liksom långan växte 
långsamt. Fiskades de här stora fiskarna upp för 
snabbt hann de inte leka och lägga sin rom som 
blev till fiskyngel och småfiskar. Detta visste inte 
fiskelaget om när de satt på träbryggan i Långa-
gärde och bestämde sig för att bli storsjöfiskare. 
Efter tio år ute på Nordsjön började de märka att 
de fick färre och färre fiskar på sina krokar. De 
skaffade sig bättre båtar för att kunna gå längre ut 
på havet och behålla de stora fångsterna. Mycket 

av fisken de fick upp kunde säljas i Göteborg och 
torsken och koljan kunde fraktas med den nya 
järnvägen längs med Danmarks kust ner till Tysk-
land.

Blåvalen och valfiske 
De gånger Gammal-Olle var hemma satt han 
med sin familj runt öppna spisen på kvällen. Det 
var högtidsstunder. Alla lyssnade till berättelserna 
från Nordsjöns stora vatten. Nu var det Gam-
mal-Olle som var farfar i huset och han fick sitta 
i den bästa stolen, gungstolen, som köpts in till 
gammelmor då hon levde. Barnbarnen Anna och 
Klara satt på varsitt knä medan gungstolen sakta 
vaggade fram och tillbaka. Allas ögon vilade på 
eldsflammorna som sprakade i den öppna spisen 
då de lyssnade till Gammal-Olle. Han berättade 
om de stora vattensprutande grå klipporna som 
kunde dyka upp bakom nästa våg när fiskelaget 
låg ute på sjön och rullade. Det visade sig att 
det var inga klippor utan tjugo till trettio meter 
stora blåvalar, som kom upp till vattenytan för 
att andas. - Blåvalen är den största av alla valar 
sa Gammal-Olle - Större än både rätvalen och 
grönlandsvalen som jagas för att göra valolja. Han 
lät gungstolens medar stanna och satt helt stilla 
medan han mindes en blåval som dykt upp mitt 
framför fiskelagets båt en gång. Gammal-Olle 
hade sett rakt in i blåvalens öga. Valjägarna var 
inte långt borta. Det var en blick och ett möte 
han aldrig skulle glömma. 
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På 1800-talet fanns det gott om blåvalar i nästan 
alla hav. Valjägare som var ute på havet för att jaga 
rätval och grönlandsval vände genast om när de 
fick se en blåval. Alla ville fånga blåvalen som var 
den största av alla valar. Anders och Johan som 
satt med vid elden tänkte på jakten av gråsäl. Av 
sälens feta späck hade man alltid gjort tran pre-
cis som man gjorde av den feta sillen när Gam-
mal-Olle var liten. 
 Ibland hjälpte Anders och Johan till i 
trankokeriet på ön. Tranoljan som gjordes i koke-
riet användes för att göra tvål och lampolja, ja till 
och med husfärg. Det var en viktig vara och staten 
gav skottpengar för varje skjuten säl. Likadant 
var det med valarna. De jagades för att man ville 
använda det feta späcket att göra valolja av. Valolja 
var ett viktigt bränsle. Varje gång Gammal-Olle 
kom hem fick Anna och Klara höra hur jakten på 
valarna ökade mer och mer. Norge som hade en 
lång kust och Amerika på andra sidan den stora 
Atlanten var de länder som jagade mest. Valoljan 
blev till ljus i alla nya fabriker som byggdes vid 
den här tiden. - Det är en masslakt som gör att 
valarna håller på att utrotas! sa Gammal-Olle 
upprört. 

Från segelfartyg till fiskekuttrar  
Åren gick och år 1880 fanns det så mycket norsk 
valolja att köpa att sälen inte behövde jagas mer. 
Just som detta hände hade sillen börjat komma 
in till stränder och vikar igen. Anders och Johan 
började med sillfiske på vintern istället för säljakt. 
I fiskeboden hittade de landvaden som använts av 
Gammal-Olles pappa och farfar. Anders och Jo-

han som alltid tyckt om att fiska med nät lyckades 
laga dem. Från land kunde de dra in stora fångster 
med sill tillsammans med vadlaget de ingick i. 
Men för att fånga sillen längre ut i vattnet an-
vände Anders och Johan drivgarn. Det var ett nät 
som fick driva löst i havet. Med flöten i överkant 
och sänken i underkant. 
 Gammal-Olle som var ovanligt frisk och 
stark för sin ålder höll fortfarande på med stor-
sjöfiske i Nordsjöns vatten. När långan tog slut 
i ett fiskevatten fortsatte fiskelaget längre ut till 
havs. England som börjat använda ångdrivna 
fiskefartyg sålde segelfartygen de haft tidigare. 
Fiskekuttrar kallades de och de köptes av många i 
Bohuslän. Med en fiskekutter lämnade fiskelaget 
norska rännan och gick ända upp till vattnen runt 
Shetlandsöarna som ligger norr om Skottland. 
Här fanns det tätt med långa i vattnet. Gam-
mal-Olle och Albert var nu äldst i fiskelaget. En 
dag sa Gammal-Olle till Albert - Vi får bättre 
och bättre båtar och kan gå längre och längre ut 
på havet när långan tar slut på ett ställe - Ja sa 
Albert, men har du tänkt på att det blir fler och 
fler fiskebåtar på havet. - Så fångsterna minskar 
trots att vi går längre ut sa Gammal-Olle. Han 
blev fundersam - Kan det vara så att om vi fiskar 
för mycket på en gång hinner inte fisken växa till 
sig och få fiskyngel som blir till småfiskar. - Om 
fler och fler fiskar med större och snabbare båtar 
kommer fisken att ta slut en vacker dag sa Albert. 
Både Gammal-Olle och Albert älskade havet och 
livet där. De ville inte att fiskarna skulle försvinna. 
Efter att ha levt ett långt fiskarliv bestämde de sig 
båda att gå i land för gott. 

Säl
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Kapitel 5

Fiskenät av hampa och ullfärgning 
med tuschlav
Minns du hur Gammal-Olle och Albert gick 
iland för gott efter ett långt liv till sjöss. De hade 
förstått det som många fiskare började förstå vid 
slutet av 1800-talet. Att om man fiskar för mycket 
på en gång hinner inte fisken föröka sig. Nu be-
stämde staten att man inte fick störa fiskarna när 
de lekte och lade sin rom. Den skulle befruktas 
och bli till fiskyngel som inte fick fiskas upp innan 
de blivit vuxna. 
 I England hade det kommit ångbåtstrå-
lare under slutet av 1800-talet. Trål är ett stort 
strutformigt nät som släpas efter ett fartyg. Nätet 
går nära botten för att fånga torsk, plattfisk och 
idag även havskräfta och räka. Vid den här tiden 
fick trålare inte användas i svenska vatten. Gam-
mal-Olle och Albert tyckte det var bra. De trodde 
att trålen fick med sig för mycket små fiskar och 
andra djur som det inte var meningen att fiska 
upp.  
 Anders och Johan som börjat med sillfiske 
lagade de gamla fiskenäten som kallas landvad, 
från Gammal-Olles farfars tid. Men de gjorde 
också nya nät. På gården i Långagärde odlades 
växterna hampa och lin. Av dem spanns tunt garn 
som de gjorde fiskenät av. Allt som tillverkades på 
den här tiden var gjort av växt eller djurmaterial. 
Det kom från naturen. Så var det med tuschla-
ven som Anna och Klara färgade fårens ull med. 
De provade också att färga med björkens gröna 

löv och fick gula och gröna färgtoner på garnet. 
Klara och Annas färgade garner blev vida kän-
da. Tillsammans hade de sitt lilla hemfärgeri på 
gården. Färgeriet fick med tiden tak, väggar och 
en skorsten som förde ut röken från de bolmande 
grytorna.  
 Anna och Klara växte upp och när de blev 
stora gifte de sig med sillfiskarna Hans och Per 
från Nordkoster. Anna blev genast mamma. Hon 
fick en flicka vartannat år medan sillen började gå 
till vid kusten igen. Snart satt hennes sju döttrar i 
Långagärde och spolade garn på spolar. Garnvin-
dorna snurrade medan flickorna vevade på spol-
maskinerna. Sedan sattes spolarna i vävens skyttel 
och gav vackra rutmönster i vävstolarna. Där satt 
Elin och Jenny och vävde. Gammal-Olle satte sig 
allt oftare i sin gungstol vid öppna spisen. Runt 
honom samlades Annas små flickor. Men Klara 
fick inga barn. 

Råoljan ”det svarta guldet”
Ända sedan Gammal-Olle föddes i början av 
1800-talet hade det blivit fler och fler människor i 
Sverige. När Gammal-Olles farfar var liten under 
mitten av 1700-talet bodde det femtio personer 
på Kosteröarna. Vid 1900-talets början som vi är 
framme vid nu bodde det hela femhundra perso-
ner på Koster. De flesta i Sverige bodde på landet 
och arbetade i jordbruket och många var fattiga. 
Så var det även i norra Bohuslän. I den stora sta-
den Göteborg hade sillfiskarna mer 
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pengar. De skaffade sig fiskebåtar med tändkule-
motorer. Med de nya motorerna gick de längre ut 
till havs. De följde sillstimmen som började dra 
sig ut från kusten. De ringade in sillen med stora 
nät som snörptes åt i botten. Snörpvadar kallades 
näten. Dessa vadar gav stora fångster som östes 
upp i båtarna. Med järnvägen som fanns över 
hela Sveriges land kunde sillen komma ut till den 
fattiga och hungriga befolkningen. Nöden var 
ofta svår och många munnar behövde mättas både 
i Europa och i Sverige. Järnvägen tog med sig den 
svenska sillen ner till Tyskland och ångbåtarna 
tog den till England.  
 Minns du hur valoljan gjorde att sälen 
inte behövde jagas längre vid slutet av 1800-talet. 
Nu hade man i Amerika på andra sidan Atlanten 
hittat en svart tjock olja i marken. Genom att 
borra en bit ner gick det att pumpa upp liter efter 
liter råolja. Den oljan kunde nu användas istället 
för valolja som inte behövdes längre. Oljan som 
kallades det svarta guldet, pumpades upp i stora 
mängder från marken och den lastades i oljefat. 
Den blev ett viktigt bränsle och den användes i 
de nya tändkulemotorerna på fiskebåtarna, den 
användes i sågverken, i pumparna, i tröskverken 
för säd och i traktorerna.  
 När sillperioden började gå mot sitt slut 
år 1900 hände något märkligt. Magen på Klara 
började växa. Klara som inte trodde att hon kunde 

få några barn hade satsat all sin kraft på att färga 
garn och hjälpa Anna med hennes sju flickor. 
Men nu skulle hon själv snart föda. Mycket hände 
i Långagärde vid denna tid. Sillen kom inte in 
till kusten i lika stora mängder som förut och det 
började bli svårt att sälja det som tillverkades i 
Elins och Jennys vävstolar. Under hela den sista 
sillperioden hade det kommit fler och fler textil-
fabriker i städerna. Hemindustrin i Långagärde 
var känd för sina fina arbeten och vackra färger 
på garnet. Men alla nya fabriker i städerna som 
spann, vävde och färgade kunde tillverka och sälja 
billigare. - Vad ska vi göra? sa Elin och Jenny till 
Anders och Johan - Kan vi vara kvar på Koster?

Lill-Olle kommer till världen och 
julen firas
År 1900 började gå mot sitt slut och julen när-
made sig. Under hösten hade Klara fött en liten 
pojke. Han var så liten tyckte Klara - Skulle han 
klara sig? Så fort hon ammat honom lade hon 
honom på Gammal-Olles bröst. Gammal-Olle 
som var en stor och reslig karl trots att han i år 
fyllt hundra år, log stilla. Han böjde sig ner över 
den lilla pojken som låg och sov på hans bröst, 
medan gungstolens medar vaggade dem båda. Då 
och då kom Annas flickor springandes för att titta 
på underverket som så mirakulöst kommit till 
världen - Lill-Olle kallade de honom. 
 Hemma hos Gammal-Olle var det tra-
dition till jul att äta av långan som fiskats upp i 
Nordsjön. Ett vanligt sätt att konservera mat förr 
var att torka eller salta den. Den stora fisken lång-
an hade torkats på träställningar ute på gården i 
Långagärde. Två veckor före jul lades långan i lut 
och vatten för att bli mjuk. Den blev till lutfisk 
att ätas till julen. Jultvätten och julbaket förbered-
des och snart var det dags att börja stöpa juleljus. 
Julafton närmade sig. Men en viktig förberedelse 
var kvar. Det var julbadet. 
 I Långagärde tvättade man hela kroppen i 
ett varmt bad en gång om året. Och det var inför 
julen. Det fanns ju inget rinnande vatten eller 
badrum på den här tiden. Så vatten togs från söt-
vattenkällan på ön, som Anna och Klara använde 

 Tuschlav att färga ullen med.
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när de färgade garn. Vattnet värmdes och hälldes 
i ett stort badkar. Gammal-Olle brukade doppa 
sig först, men den här gången gick det inte att få 
honom ur gungstolen där han satt med Lill-Olle i 
famnen. - Lill-Olle är ändå för liten att bada och 
han behöver någon som passar honom sa Gam-
mal-Olle bestämt där han satt i sin stol vid öppna 
spisen. Hans hustru Kristin var död sedan många 
år. Nu var det Anders och Johan som var äldst i 
huset och de doppade sig först i det varma vattnet 
som gjorts iordning. Sedan fortsatte man att bada 
och tvätta sig i tur och ordning ner till de yngsta 
barnbarnen. När julbadet var avklarat var alla redo 
att fira jul.

Kusin Esters brev
På julaftonskvällen samlades hela familjen runt 
lutfisken som stod på bordet. Plötsligt reste sig 
Anna och Klara och tog till orda. - Vi har fått ett 
brev med julhälsningar från kusin Ester i Gö-
teborg sa Anna - Ja, det vill säga vi har fått två 
brev sa Klara. Anna skruvade på sig - Ja, ett av 
breven kom till oss redan 1885 var hon tvungen 
att erkänna - Kusin Ester skrev den gången, att 
hon tyckte, att vi skulle komma dit! Klara kunde 
inte dölja sin upphetsning. Hon fortsatte - Ku-
sin Ester är delägare i Gamlestadens Fabriker i 
Göteborg. När hon skrev första brevet 1885 var 
de femhundra arbetare i fabriken som både spann 
och färgade garn! Klara hade bra gärna velat åka 
den gången. Men Anna hade övertalat Klara om 
att det skulle vara en dum idé att ge sig av. Anna 
tog till orda igen - På den tiden gick sillfisket bra 
och vi sålde mycket av tygerna vi vävde. Men nu 
är det helt annorlunda. Klara avbröt Anna - När 
vi fick det första brevet berättade kusin Ester att 
fabriken just börjat tillverka fiskenät och särskilt 
sillvadar! Anna tittade på sin familj. - Vi har fått 
ett nytt brev fortsatte hon och tog darrande upp 
ett kuvert ur kjolsfickan. Klara lutade sig över 
brevpappret som Anna vecklade upp. Ingen av 
dem hade läst brevet ännu. Anna hade bara sprät-
tat upp kuvertet. Nu läste hon högt för alla runt 
bordet. 

- Kära ni på Kosteröarna!  

Vi skriver nu år 1900 och Gamlestadens Fabriker har 
blivit aktiebolag sedan 1891. Tusen personer arbetar 
vid de stora spinnmaskinerna och automatiska väv-
stolarna. De spinner och väver av den nya bomullen 
som odlas i den amerikanska södern på andra sidan 
Atlanten. Hampa och lin är helt ute! Även fisknäten 
görs av bomull! Fabriken växer och söker nya arbeta-
re!  

Hälsningar från kusin Ester. 

- De gör fiskenät! utropade Klara. Alla runt 
bordet tittade på varandra. Göteborg. Ingen av 
dem hade varit så långt borta. Spinnmaskiner 
och automatiska vävstolar, det lät stort och lite 
farligt. Anders och Johan som var de styvaste att 
göra fiskenät på hela Koster undrade över den 
nya bomullen. Medan de sänkte sina huvuden 
över lutfisken åt de alla under tystnad. Sillen kom 
inte in i vikarna längre och de kunde inte sälja 
sina tyger. Kanske skulle de bli tvungna att lämna 
Långagärde.
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Vinga fyr utanför Göteborg.
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Kapitel 6

Lill-Olle och gammal-Olle undersöker 
havsbotten 
Minns du hur Gammal-Olle och familjen i 
Långagärde fick brev från kusin Ester i Göteborg. 
Hon var delägare i en fabrik i Göteborg och er-
bjöd nu sina släktingar att komma dit och arbeta. 
Sillen började ta slut längs kusten och tygerna de 
vävde var svåra att sälja. Det var inget lätt beslut 
för familjen. 
 Lill-Olle var nyfödd och låg på Gam-
mal-Olles bröst. Han var en klen liten krabat som 
behövde mycket närhet och värme. Det kunde 
Gammal-Olle ge och Lill-Olle växte upp på 
Gammal-Olles knän framför öppna spisen. När 
Lill-Olle blev lite större började han röra sig runt 
i rummet, men släppte aldrig Gammal-Olle ur 
sikte.  
 Efter ett tag vågade sig Lill-Olle ner till 
bryggan tillsammans med Gammal-Olle. Lill-Ol-
le lade sig på magen och tittade ner i det klara 
vattnet. Tångskogen vajade mellan bryggans pålar. 
Blågyltan pilade ut och in mellan blåstångens 
grenar. Havsanemonerna sträckte ut sina tentakler 
från bryggpålarna och längre ner växte sjöpungar 
i stora kolonier. Lill-Olle kunde ligga länge och 
se ner i vattnet. Det roligaste var att se sjöstjär-
nor och sjöborrar gå på jakt i tångskogen. Ju mer 
Lill-Olle tittade ner desto fler smådjur såg han. 
Tillsammans drog Gammal-Olle och Lill-Olle 
upp en ruska av blåstång och fick se märlor och 

vattengråsuggor krypa fram ur bladen och ut på 
bryggan. 
 Gammal-Olle som aldrig riktigt haft 
tid att titta efter på botten tyckte att det var lika 
spännande som Lill-Olle. När Lill-Olle blev stör-
re tog de en segeltur in mot Strömstad. De korsa-
de Kosterfjorden och kom in bland stora öar och 
sund. På den platta sandbotten växte vidsträckta 
ängar av ålgräs. Ålgräset hade långa smala gröna 
blad som vajade i takt med vågorna. De stannade 
båten och lade sig att titta ner i vattnet båda två. 
Bland ålgräset liksom i tångskogen syntes märlor 
och vattengråsuggor. De såg hoppkräftor, pung-
räkor och tångräkor som fångades av småfiskar. 
Småfiskarna trivdes i ålgräset där de kunde växa 
till sig. Här kom de undan de större fiskarna som 
ville äta upp dem. 

Familjen lämnar Långagärde
När hösten närmade sig lämnade både kräftdjuren 
och småfiskarna innerskärgården för att ge sig ut 
på djupare vatten. Den här hösten fyllde Lill-Olle 
åtta år och familjen i Långagärde hade bestämt 
sig för att lämna Kosteröarna och bege sig till 
Göteborg. Alla mannarna i fiskelaget hade gått 
iland för gott och familjen kunde ta deras fiske-
kutter när de gav sig iväg. Gammal-Olle kände 
sig för gammal för att åka. Då ville Lill-Olle 
också stanna. Nu stod de båda på bryggan i Lån-
gagärde och såg hur fiskekuttern gav sig av ge-
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nom det smala sundet mellan norra och södra ön. 
Lill-Olle höll Gammal-Olle hårt i handen. Det 
var en vacker höstdag och solen värmde. Snart 
såg inte Lill-Olle de vinkande händerna från sina 
kusiner längre. Nu försvann också den vita näs-
duken som mamma Klara viftat med sedan hon 
först snutit sig flera gånger. Det hade varit omöj-
ligt att få med Lill-Olle i båten. Han hade kastat 
sig upp till Gammal-Olle på bryggan när de 
skulle åka. Lill-Olles äldre kusin Marta hade lovat 
att stanna i Långagärde för att ta hand om dem. 
Först då hade Klara vågat släppa taget om sin son. 
Att skilja honom från Gammal-Olle hade varit 
omöjligt. - Nu sätter vi oss i min eka och ror över 
till Nordkoster! sa Gammal-Olle när fiskekuttern 
var utom synhåll - En sådan här klar och vacker 
dag kan vi se långt ut i havsbandet!  
 På norra ön tog de sig upp för en klip-
pig stig och stannade andfådda högt uppe på 
en bergsknalle. Här låg två gamla fyrtorn, sedan 
länge släckta - Nu är vi en bra bit över havet! sa 
Gammal-Olle och andades in den friska luften. 
Han såg ut över havsbandet. - Det har blivit 
många fler fartyg medan jag levat och större har 
de blivit sa han efter en stund. - När vi höll på 
med det kustnära fisket i början av 1800-talet 
hände det ofta att fartyg gick på grund. Han ser 
på Lill-Olle - Söder om Kosteröarna har många 
fartyg förlist. Nu har det byggts en fyr som varnar 
för grundområdena där. Det har byggts många 
nya fyrar nu! - En på Väderöarna, en på Hållö och 
en på Måseskär! 

Fyrarnas lanternor visar vägen
Lill-Olle ser på fyrtornen där de står. Han und-
rar varför de inte lyser längre och får veta att de 
låg för lågt över vattenytan då de byggdes. Vid 
god sikt togs de för stjärnor och vid dålig sikt, 
med låga moln, gick de inte att se berättar Gam-
mal-Olle. Det blev många skeppsbrott. Plötsligt 
märker Lill-Olle att Gammal-Olle är långt ute 
på havet i en annan tid - På natten när mörkret 
låg tätt, då var det fyrarnas eldar som lyste upp 
fartygens väg säger han drömskt - När dimman 
steg och kapten knappt kunde se handen framför 
sig. Då användes både klockspel och kanoner på 
fyrarna för att fartygen skulle veta var de låg. - 
Nuförtiden används mistlurar!  avbryter Lill-Olle 
med bestämd röst och mist det betyder dimma på 
engelska!  
 Gammal-Olle vaknar upp - Hur kan 
du veta det? Han är imponerad. - Vet väl alla! 
Lill-Olle rycker på axlarna och sparkar till en sten 
i närheten. Han stämmer upp en ramsa som han 
lärt sig av Gammal-Olle - Vårt fartyg är starkt! 
Det allting tål! Hälleflundra, kolja, rocka och ål! … 
Längre kommer han inte. Gammal-Olle knuffar 
honom lätt på axeln - Där är de ju! De ser fiske-
kuttern guppa som en liten barkbåt långt ute på 
havet. Lill-Olle vinkar stort med båda händerna - 
De ser oss inte! klagar han. - Nu skulle vi ha haft 
en mistlur här! säger Gammal-Olle.  
 - De måste förbi fyrarna vid Hållö och 
Måseskär, om de ska till Göteborg säger Lill-Ol-
le. Han vänder sig till Gammal-Olle - Vad heter 
nästa fyr? Pater Noster säger Gammal-Olle och 
då når de Kattegatts vatten. I Kattegatt väller 
bräckt vatten från Östersjön fram genom Öre-
sund. Det blandar sig med de saltare strömmarna 
från Skagerack. - Öresund? Lill-Olle ser frågande 
ut. - Om man seglar genom hela Kattegatt då 
kommer man till Kullens fyr på Kullahalvön. Här 
börjar Öresund och kan du tänka dig här finns 
hotell och pensionat för rika sommargäster som 
badar i havet! Gammal-Olle skakar på huvudet. 
Han badar aldrig i havet. Kan man inte simma 
är risken att drunkna stor. Ingen av fiskarbefolk-
ningen på Koster skulle gå i frivilligt. Blåstång
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Med lots in till en hamn
Samtidigt navigerade familjen från Långagärde 
förbi fyrarna vid Hållö, Måseskär och Pater Nos-
ter. Men så långt som till Kullens fyr och Mölle 
badort i Skåne seglade inte fiskekuttern. Anders 
och Johan turades om att vara kapten. Fram emot 
andra kvällens segling låg dimman tjock över 
havet. Men så klarnade himlen upp när natten 
föll och fyrarnas lanternor visade dem vägen. 
Strax innan gryningen den tredje dagen siktade 
de Vinga fyr utanför Göteborg. Fyren var murad 
i mörk sten och reste sig hög och mäktig framför 
dem. Ett vitt sken med två täta blänk varje halv 
minut slog emot dem i halvmörkret.  
 Familjen skulle nu behöva lotsning för att 
ta sig in till en hamn. Segelfartyg som ville in till 
en hamn ankrade upp utanför skärgården i Gö-
teborg och visade med flaggor att de ville ha lots. 
Lotsen var en yrkesman som hjälpte kaptenen på 
båten att hitta rätt bland kobbar och skär, så att 
båten inte gick på grund. Familjen ankrade upp 
en bit utanför Vinga fyr och hissade en blå och 
gul-randig flagga som visade att de ville ha hjälp 
av en lots. När de legat ankrade en stund fick de 
se en båt komma emot dem. En båtsman rodde 
nu ut lotsen på Vinga till fiskekuttern. Lotsen 
klev ombord för att hjälpa Anders och Johan att 
hitta vägen in till en hamn. Familjen ville in till 
Långedrags hamn i västra Göteborg och de bytte 
till en röd-vit flagga. Den visade att de hade lots-
ning. Medan solen letade sig upp över horison-
ten tog de sig genom farleden norr om Brännö, 
Asperö och Rivö.

Saltholmen och Långedrag 
som badorter
I Långedrag fanns sedan länge en badort, som 
det fanns i Mölle vid Kullens fyr. Många badorter 
hade vuxit upp längs västkusten. Både norr och 
söder om Göteborg. Vid Saltholmen nära Lång-
edrag låg ett nytt badhus. Det hade både varma 
och kalla bad och stod färdigt 1908.  Det var 
samma år som familjen tog sig in mot Långedrags 
hamn med sin fiskekutter. Från bryggorna vid 

kallbadhuset kunde kallbadarna hoppa i det salta 
kalla vattnet i havet. Nu lotsades familjen förbi 
bryggorna. Förundrat såg de en man i randiga 
underkläder som gjorde underliga rörelser på 
bryggan. Fast det var visst inte underkläder han 
hade på sig. Det var något som kallades baddräkt, 
berättade lotsen. Mannen gjorde armhävningar i 
rask takt och övergick sedan till snabba knäböj-
ningar. Familjen hade aldrig sett något liknande. 
Ingen kunde ta ögonen från mannen i sin randiga 
dräkt som gjorde morgongymnastik i det tidiga 
gryningsljuset. 
 Solen steg över Långedrags hamn där 
familjen lämnade båten. De baxade sina koffertar 
och korgar med tillhörigheter ut ur fiskekuttern. 
Tidigare hade det gått ångbåt på Göta Älv ut till 
Långedrag. Men nu hade det kommit en helt ny 
spårvagn som kunde ta dem in till Brunnsparken. 
De hittade spårvagns-hållplatsen och lyckades få 
upp all packning på spårvagnen.  När konduktö-
ren kom kostade biljetten 10 öre per person. Med 
ett plingande tog sig vagnen skakande in mot 
staden. 

Ålgräs
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Automatiska vävstolar som drevs av en ångmaskin.
Vävstol med växtfärgat garn.
Garnspolar i olika färger.
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Kapitel 7

Gamlestadens Fabriker
Minns du hur familjen från Långagärde tog sig 
över hela Skagerack. De kom in i Kattegatts vat-
ten och nådde fyren vid Vinga utanför Göteborg. 
De fick hjälp av en lots in till en hamn i Långe-
drag där de lämnade sin fiskekutter. De var trötta 
efter den guppiga färden på havet men lyckades 
hitta den nya spårvagnen in mot Göteborg. De 
lutade sig över packningen medan spårvagnen 
skakande tog dem in mot den stora staden. Vid 
Brunnsparken mötte kusin Esters kusk upp med 
häst och vagn. De körde vidare mot Gamlesta-
den. De skulle inte behöva bo i arbetarbostäderna 
inne på Gamlestadens Fabrikers område, det hade 
kusin Ester lovat. Eftersom de var släkt fick de en 
bättre bostad och på kvällen installerades de sig i 
den nya lägenheten. 
 Morgonen därpå tog de sig i samlad 
tropp till kusin Esters kontor som låg inne på 
fabriksområdet. De hade fått en bostad långt 
ifrån fabriken och det var tur. När de närmade sig 
Gamlestadens Fabriker hördes ett dånande ljud 
från alla maskiner. Marken vibrerade under deras 
fötter när de kom gåendes på gatan. De tittade 
på varandra - Vad hade de gett sig in på? Anders 
och Johan gick först tätt följda av Elin och Jen-
ny. Sedan kom Klara, Per, Hans och Anna, med 
sex av sina döttrar. De äldsta döttrarna som följt 
med var nu gifta. Deras män som blivit arbetslösa 
sillfiskare hade kommit med till Göteborg. Älds-

ta dottern Sofia var gravid och hon höll om sin 
mage. Hon kände en stark oro inom sig.  
 Den höga röda fabriksbyggnaden tornade 
upp sig framför dem. Familjen tog sig upp för 
stentrapporna i byggnaden. Klara och Anna fick 
nu ta täten. De var bäst på att läsa. De hade fått 
gå i varannandagsskola som barn - Här är det 
viskade Klara och stannade till inför en hög brun 
trädörr med sniderier. KONTOR stod det med 
svarta bokstäver ovanför dörren. Anna knackade 
försiktigt. 

På kusin Esters kontor
- Stig på! hördes en röst bakom dörren. Klara 
öppnade och männen tog av sig sina möss-
sor medan de klev över tröskeln till det väldiga 
rummet. Längst fram bakom ett stort skrivbord 
satt deras kusin Ester. - Se goddag allesammans! 
Så många ni är! Välkomna! Kusin Ester gjorde ett 
snabbt överslag i huvudet och kom fram till arton 
personer med barnet i magen på Sofia. Det var 
fler än hon tänkt sig, men hon rörde inte en min. 
- Goddag! svarade familjen tyst medan kvinnor-
na neg och männen bockade. Som sig bör inför 
överheten. - Vi tackar ödmjukast för erbjudandet 
sa Anna som var den som var mest framåt. - Ja vi 
skall se vad vi kan ordna för arbete åt er sa Es-
ter och tittade ner i sina papper. - Fisknät gör vi 
knappt några längre, så där kan vi nog inte anstäl-
la några. Färgeriet har fått dra ner på sin 

Automatiska vävstolar som drevs av en ångmaskin.
Vävstol med växtfärgat garn.
Garnspolar i olika färger.
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verksamhet, men vi behöver många i spinneriet 
och väveriet. Anders och Johan hade svårt att 
dölja sin besvikelse, Klara likaså. - Ni är sjutton 
personer. Vi har bara plats för tolv personer sa 
kusin Ester.  - Äldre, hon nickade mot Anders, 
Johan, Elin och Jenny, kan vi ingenting erbjuda. 
Likaså unga frun här. Ester nickade åt Sofia och 
hennes stora mage. Ester trodde inte att de äldsta 
skulle kunna arbeta i den höga takt som krävdes. 
Inte heller Sofia som var gravid skulle orka det 
tunga arbetet när hon väntade barn. Ester hade 
i alla fall lyckats ge tolv av sina släktingar arbete. 
Sedan hade hon inte tid mer. Det stod en lång rad 
av arbetare med mössan i hand utanför kontoret. 
 Familjen tog sig ut i den mörka korrido-
ren igen. Imorgon skulle fyra av dem infinna sig 
i spinneriet och fem av dem i väveriet. Sofia drog 
en lättnadens suck för att hon sluppit undan. Elin 
och Jenny tänkte på alla de små barn som säkert 
skulle komma nu när tre av Annas flickor gift sig. 
Nu kunde de ta hand om småbarnen hemma i 
lägenheten om dagarna istället. Anders och Johan 
som inte var vana att ligga på latsidan började 
genast planera för en egen fiskenätstillverkning 
att sälja på torget. 

Spinnerskor och väverskor
Åren gick och mycket riktigt fick Sofias yngre 
systrar, de som gift sig, barn de också. Det var tur 
att de fått en rymlig bostad av kusin Ester. Det 
var de tacksamma för. Men hur hon kunnat ge 
dem ett så slitsamt arbete hade de svårt att förstå. 
Förklaringen kanske var att hon sällan själv satte 
sin fot i fabriken.  
 Anna och Klara hade hoppats på jobb i 
färgeriet. Nu arbetade de i spinneriet tillsammans 
med sina män Hans och Per. Till spinneriet kom 
bomull hårt packad i balar. Bomullsbalarna skulle 
öppnas och kardas i en stor bred kardmaskin. 
Här arbetade Hans och Per. De passade sig noga 
för den stora maskinen när de stoppade in bom-
ullen. Det var lätt att klämma sönder fingrarna. 
Klara och Anna arbetade vid slubbmaskinen 
som sträckte bomullen till smalare och smalare 
band som skulle in i spinnmaskinen. Arbetet var 

dammigt och varmt utan raster. Maskinerna fick 
inte stanna och var fanns toaletten? Jo det var ett 
utedass på fabriksområdet men att gå ifrån sin 
maskin kunde man inte. Hemma i Långagärde 
hade de turats om med olika sysslor och de hade 
själva kunnat bestämma när de ville sluta och när 
de ville börja arbeta. 
 De äldre av Annas döttrar och deras män 
var nu väverskor och vävare i väveriet. De yngsta 
av Annas döttrar, Elsa, Greta och Astrid, sexton, 
fjorton och tolv år gamla fick börja som hantlang-
are. Från spinneriet hämtade de stora rullar med 
bomullsgarn. De spolade garnet på spolar och 
såg till att spolarna kom fram till väverskan i tid. 
Spolarna sattes i en skyttel som kastades av väv-
maskinen fram och tillbaka så tyget växte fram. I 
lokalerna var det varmt, fuktigt och bullrigt.  Det 
höga ljudet från maskinerna dunkande så det gick 
inte att prata. Alla som jobbade lärde sig snart att 
läsa på varandras läppar. Elsa, Greta och Astrid 
såg också till att det var rent runt maskinerna. För 
mycket damm kunde göra att de stannade. Ma-
skinerna blev varma när de gick och hantlangarna 
fick smörja maskinens alla delar så att det inte 
skulle slå gnistor. Då kunde det börja brinna. 

Textilfabriken – en farlig arbetsplats 
Åren gick och Elsa, Greta och Astrid blev mer 
och mer upprörda. De beslöt att inte skaffa några 
barn om deras öde skulle bli en dammig varm och 
bullrig fabrik som till slut gjorde arbetarna döva. 
Inne i fabriken var det nästan trettio grader varmt 
för att bomullen inte skulle förstöras. Från taket 
sprutades en fuktig dimma som skulle se till att 
bomullen inte torkade.  Elsa, Greta och Astrid 
fick gå hem i kläder som var blöta av svett mitt i 
smällkalla vintern. De kom hem våta, kalla och 
huttrande av köld. Musklerna värkte efter den 
långa arbetsdagen.  
 Åren gick och en dag när Elsa, Greta och 
Astrid gick över fabrikens gård blev de stoppade 
av några arbetare som de kände igen från spinne-
riet. De undrade om de var med i fackföreningen 
- Vi slåss för bättre arbetstider och bättre arbets-
miljö sa de. Elsa, Greta och Astrid som nu börjat 
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jobba som väverskor blev genast intresserade. En 
av väverskorna de kände hade fastnat med sin blus 
i en stor rem som satt på sidan av vävmaskinen. 
Från remmen gick en stång upp till ett kugghjul 
i taket. Kugghjulet drevs av en ångmaskin. Rem-
men gick inte att stanna och hela armen på väver-
skan hade skadats. En annan väverska hade fått 
en skyttel på sig. Den hade lossnat från vävstolen 
och kommit farande i luften. Skytteln hade träffat 
nära ögat och rivit upp ett sår. Som tur var fick 
väverskan behålla synen. - Vi vill gå med direkt! 
sa Elsa, Greta och Astrid i en mun - Så här kan vi 
inte ha det! 

Elektriciteten kommer 
Vi är nu framme på 1920-talet och saker började 
förändras till det bättre i fabriken. Arbetsdagen 
som varat i tio timmar blev åtta timmar. Olyckor 
började rapporteras och maskinerna blev säkrare. 
När familjen från Långagärde kom till Göteborg 
och Gamlestaden fanns det elektriskt ljus i gat-
lamporna. Nu var det fabrikens tur att få elektrici-
tet till de mekaniska vävstolarna. Vattnet som föll 
i forsar och vattenfall kunde ge elektrisk ström. 
Det vita kolet kallades elektriciteten. Inga farliga 
remmar som gick runt med hjälp av en ångmaskin 
behövdes längre. Elektriciteten innebar en stor 
förändring för människorna och samhället. Störst 

var nog förändringen i hemmen. Lamporna som 
kom gjorde att man kunde läsa och arbeta efter 
mörkrets inbrott. Idag finns elektriciteten nästan 
överallt, i tv och radioapparater och alla hushålls-
maskiner. Det har blivit självklart att ha tillgång 
till el dygnet runt. Så var det inte för hundra år 
sedan.  
 Elsa, Greta och Astrid var nöjda med att 
ha gått med i fackföreningen. Men de började bli 
oroliga för de snoriga och bleka barnen som de 
såg på bakgårdarna till arbetarnas bostäder, inne 
på fabriksområdet. Här bodde man trångt och 
solen nådde inte in i rummen. Det var dragit och 
kallt och många blev sjuka. Elsa, Greta och Astrid 
som inte hade några egna barn fick tid att tänka 
på andras barn. En dag fick de höra talas om en 
läkare som hjälpte klena barn som bodde i stan så 
att de kunde komma ut till sol och bad på landet. 
Det var Doktor Allard som ordnade badresor för 
barn med föräldrar som arbetade hela sommaren 
och inte hade någon semester. Barn med rikare 
föräldrar kunde vara i sina sommarhus vid havet. 
Det var många barn som ville och behövde kom-
ma ut till sol, bad och lek vid havet. Snart var det 
inte bara klena barn utan alla barn i staden med 
arbetande föräldrar som fick komma ut till havet. 
De kom från alla delar av Göteborg!

Kontoret på fabriken.
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Kapitel 8

Doktor Allard och badbarnen 
Minns du hur familjen från Långagärde började 
arbeta i Gamlestadens Fabriker och hur barnen till 
arbetarna i fabriken fick för lite sol på sommaren? 
I husen där barnen bodde kunde det vara trångt 
och mörkt och ibland var det svårt att hålla rent. 
Det fanns inga badrum och ofta saknades rinnan-
de vatten och avlopp. Om man höll sig ren och 
fick bra mat var det lättare att hålla sig frisk. Det 
visste Doktor Allard och han kunde hjälpa de barn 
som annars inte skulle haft råd att komma ut till 
havet på sommaren. Vid havet fick barnen sol, bad, 
frisk luft och mjölk som var nyttigt. Föräldrarna 
arbetade långa dagar och hade ingen semester.  
 Vid den här tiden fanns det många fabri-
ker i Göteborg. I Gamlestaden fanns inte bara 
Gamlestadens Fabriker utan även en stor fabrik 
som hette Svenska Kullagerfabriken och kallades 
för ”Kulan” av göteborgarna. Det var den största 
fabriken i Göteborg med flera tusen arbetare. Här 
tillverkades kullager som kunde användas i ma-
skiner. Från början var det en ingenjör på Gam-
lestadens Fabriker som utvecklat kullagret för att 
få vävstolarna att fungera. Idag används denna 
uppfinning över hela världen.  
 Den näst största fabriken i Göteborg var 
Götaverken. Ingenjör Keiller som hade en meka-
nisk verkstad på Skeppsbron, hade börjat bygga 
båtar redan på 1800-talet. Han köpte mark på 
Hisingen och här låg nu det stora båtvarvet Göta-

verken. Fabriken hade flera tusen arbetare anställ-
da och det var ett av flera båtvarv i Göteborg. Så 
det fanns många arbetarfamiljer och många barn 
till arbetare som ville åka med badtåget till Askim 
och Marholmen. Det gick från Slottsskogen varje 
dag hela sommaren.  
 Fler än tusen barn samlades på morgonen 
vid det gamla stationshuset på Linnéplatsen för att 
åka med Säröbanan som tåget kallades. De stod i 
ett långt led och fyllde järnvägsvagnarna en efter 
en. De hade med sig egen matsäck, badkläder och 
en mugg. Annas dotter Sofia som varit gravid när 
familjen kommit till Gamlestaden fick fyra barn. 
De yngsta var tvillingarna Hedvig och Henning. 
De sprang och lekte med barnen på fabriksområ-
det och på andra bakgårdar. När de fick höra talas 
om badresorna ville de genast med. Hedvig och 
Henning var nu två förväntansfulla åttaåringar 
som stod med i ledet bland de andra badbarnen 
som ville ut till havet. På tåget var det trångt och 
från stationen i Askim fick barnen promenera en 
halvtimme för att komma till de långa bryggorna 
vid Marholmen. 

Gratis mjölk och simskola
Henning och Hedvig sprang genast fram till bad-
hytterna för att byta om till badkläder. När de var 
ombytta slog Henning en kullerbytta i pur glädje 
på den stora stranden och Hedvig började genast 
öva sig att stå på händer. Bollar kom fram och gav 
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fart och spring i benen till alla barn. Efter några 
timmar satte sig Hedvig och Henning och pus-
tade ut vid några rosenbuskar – Nu är jag törstig! 
sa Henning. Knappt hade han sagt det förrän en 
klocka klingade och barnen ställde upp sig på 
led. Det var dags för mellanmål. Till matsäcken 
fick de gratis mjölk. Alla höll fram plåtmuggarna 
som de haft med hemifrån. Hedvig och Henning 
började bli nervösa. Idag väntade första lektionen 
i simskolan. Från de andra barnen visste de att 
man började med torrsim. Snart satt de tillsam-
mans med tjugo andra nybörjarelever på stranden 
nere vid bryggorna. Framför dem stod gymnas-
tikläraren och instruerade. - ”Böj, vinkla, trampa 
runt!”… sa han taktfast. Det tog ett tag att förstå 
hur benen skulle böjas, fötterna vinklas och hur 
det stora bentaget skulle trampas runt i luften. 
Med tiden blev det både bentag och armtag i de 
svallande böljorna i havet. Gymnastikläraren gick 
bredvid på bryggan med en lång stång. Barnen 
trädde in armen i en ring på stången medan de 
simmade. Hedvig och Henning kämpade på med 
hakan över vattenytan för att inte få kallsupar. 

När sommaren var slut kunde de och flera hundra 
stolta barn ta emot sina simkunnighetsdiplom. 
 När Hedvig och Henning blev större 
tillhörde de ungdomarna som hjälpte gymnas-
tikläraren vid bryggorna. Det kom nya barn med 
badtåget som stannade i Askim och alla ville de 
lära sig simma. Götaverken växte till världens 
största Skeppsvarv. Här byggdes örlogsfartyg 
till den militära flottan och tankfartyg som hade 
flytande last. Götaverken fick fler och fler anställ-
da med barn som ville till havet och på 1930-talet 
kom simborgarmärket som alla ville ta. Under 
soliga sommardagar gick Hedvig och Henning 
runt på stranden med varsin låda på magen efter 
simundervisningen. I lådan låg glasspinnar från 
Mjölkcentralens glassbolag Puck. När mjölk var 
så nyttigt måste ju glass gjord på mjölkfett också 
vara det, tänkte de och blev duktiga försäljare! 
Nu hade arbetarna i Göteborg fått det bättre 
med hjälp av fackföreningarna och vid slutet av 
1930-talet hade det kommit en lag om rätt till två 
veckors semester. Snart var det inte bara barn som 
kom och köpte glass, utan även deras föräldrar!

Götaverken
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Semester och glass 
När flera fabriker som tillverkade glass slogs sig 
samman till det nya Glace-Bolaget GB i början 
av 1940-talet beslöt sig Hedvig för att öppna en 
egen glasskiosk på Marholmen. Ute i Europa 
hade ett stort krig brutit ut och Sverige gjorde allt 
för att hålla sig utanför. Men också Sverige påver-
kades och Hedvigs glass var inte lika fet och god 
som innan kriget. Varorna i glassen hade blivit 
ransonerade. Att äta glass var någonting helt nytt 
för svenska folket och försäljningen gick bra ändå. 
Den glass som sålde bäst var Puckstång. När 
kriget var över fick alla arbetare i Göteborg tre 
veckors semester och Hedvigs försäljning av glass, 
som nu var lita fet och god som innan, ökade mer 
och mer. Lite ledigt på sommaren kan alla behö-
va och Hedvig och Henning som nu var vuxna 
såg till att släkten från Långagärde, som bodde 
i Gamlestaden, fick komma ut till Askimsviken 
och Marholmen, några veckor på sommaren. 
Hedvigs mamma Sofia, som arbetat som väverska 
i Gamlestadens Fabriker när barnen blivit stör-
re skulle nu gå i pension. Hon var den äldsta av 
Annas döttrar och Anna själv tro det eller ej hade 
blivit 100 år! Året var nu 1950 och Hedvig ville 
ställa till med ett stort 100-årskalas för sin gamla 
mormor och samtidigt fira att hennes mamma 
skulle gå i pension. Att äta glass var en lyx i Sveri-
ge och Hedvig bestämde sig för att alla som kom 
på festen skulle få gratis puckstång. Hon kände 
sig mycket nöjd med sitt beslut. Det gjorde även 
hennes söner Anders och Johan. De älskade puck-
stång. Anders tog alltid jordgubbssmak och Johan 
tog alltid vanilj. Hedvig log när hon såg sina söner 
njuta av glassen i solen. Hon hade döpt dem efter 
sin mormor Sofias far och hans bror. De som tagit 

familjen i fiskekuttern hela vägen från Långagär-
de ända ner till Göteborg. 
 Att öppna en glasskiosk hade varit smart 
av affärskvinnan Hedvig. År 1955 slog glassen 
igenom stort i hela Sverige. En dag med vackert 
väder kunde Hedvig sälja flera hundra glasspin-
nar. Fler och fler i samhället fick det allt bättre. 
Många kunde köpa en egen bil och åka vart de 
ville. I Göteborg arbetade tusentals personer med 
att tillverka bilar på den nya Volvofabriken i Tors-
landa som öppnade i början av 1960-talet. Volvo 
betyder jag rullar och att rulla ensam eller med 
sin familj eller vänner blev det nya. Tåget som 
hette Säröbanan och som badbarnen hade åkt 
med slutade gå. Badbarnen var inte lika många 
nu som då Hedvig var liten. Det kom fortfarande 
badbarn, men nu åkte de buss. Campinggästerna 
som kom med sina tält körde bil. Bensinen som 
var bränslet i bilarna och bussarna kom från oljan, 
det svarta guldet. Det var den värdefulla råoljan 
som pumpades upp i många länder på jorden och 
fraktades med tankbåtar över havet som gjorde 
livet bekvämt och enkelt. 
 Under 1960-talet slutade det att spinnas 
och vävas i Gamlestadens Fabriker. När väveriet 
och spinneriet i Gamlestaden stängdes började 
släkten från Långagärde att arbeta på Götaverk-
en. Båtvarvet som startat hundra år tidigare hade 
nu byggt sexhundra fartyg. Det var segelfartyg, 
krigsfartyg, handelsfartyg, tankbåtar, pråmar och 
passagerarbåtar. Här började Hedvigs söner An-
ders och Johan att arbeta. De blev pappor och fick 
egna barn och de tjänade så mycket pengar att de 
kunde försörja en hel familj. Så Anders fru Ma-
rianne och Johans fru Anita var hemmafruar. På 
sommaren åkte allesammans ut till Askimsviken 
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och Marholmen. Vid Hedvigs glasskiosk låg nu 
en campingplats och ett område med kolonistu-
gor. Det var mycket liv och rörelse runt kiosken. 
En transistorradio stod alltid på och Hedvig 
kunde berätta om de senaste nyheterna ute i värl-
den för den som köpte glass. Nu fanns det många 
sorter att välja på och de olika glasspinnarna hade 
sin egen maskot på omslagspappret. Puckglassen 
hade alltid haft en Joker som symbol. 1965 fick 
badgästerna se GB-clownen för första gången. 
Hans glada ansikte satt på omslagspappret till 
en glass som hette Pajaspinne. Anders och Johan 
provsmakade varsin och slickade njutningsfullt i 
sig kolaglassen överdragen med hallonis. 

Plastmuggar, plasttallrikar 
och nylonnät
På 1970-talet köpte Hedvigs söner varsin liten 
kolonistuga vid Askimsviken som de åkte till 
på semestern. Johan och hans fru Anita tog sin 
nya bil till sin kolonistuga. Anders och hans fru 
Marianne åkte buss med sina barn. De hette Lotti 
och Berra. Lotti och Berra blev duktiga simmare 
och de lärde sig bröstsim och ryggsim, dykning 
och livräddning. En dag var det dags att ta brons-
magistern. Ett av de svåraste simmärkena. Medan 
simträningen pågick dukade mamma Marianne 
upp saft och bullar på en rutig duk i solen. Lot-
ti och Berra kom huttrande upp från badet och 
sträckte sig efter sina saftmuggar. Nu användes 
inte muggar av plåt längre. Marianne hade en 
splitter ny utflyktsväska av hårdplast. Till den 
hörde muggar och tallrikar, också de av hårdplast. 
Plasten var lätt att bära, gick inte sönder och hade 
glada färger. Även plasten var gjord av den värde-
fulla råoljan som fraktades av tankbåtar på havet.  
 Marianne som var hemmafru satt tillsam-
mans med de andra hemmafruarna på stranden. 
När barnen försvunnit tog de upp sina stickningar 
och lutade sig mot klipphällen. Marianne höll ut-
kik mot en kobbe längre ut. Här skulle Lotti och 
Berra göra ett hopp från en hög trampolin. Mari-
anne höll tummarna medan hon spanade efter sin 

man Anders. Hon såg sig runt på klipporna. Stod 
han inte här med sitt kastspö någonstans. Men 
Anders var med sin bror Johan i småbåtsham-
nen. De redde ut nylonnäten som de plockat upp 
från bottnen kvällen innan. Fiskenäten av bomull 
fanns inte längre. Nylon var en sorts plast och det 
var plastbojar som guppade på ytan för att visa 
var näten sänkts ner på kvällen. De hade fått både 
torsk och vitling. Men någon plattfisk hade inte 
synts till. När de fått ordning på näten lindade de 
dörjen för makrillen. - Anders och Johan är märk-
ligt lika min mormors far och hans bror sa deras 
mamma Hedvig. De fiskade alltid tillsammans.  
Inte långt från hamnen plockade barnen blå-
musslor nära stranden. De tog bort det ena skalet 
på musslan och band ett snöre runt det andra. I 
det skalet satt musslan kvar och snart låg den på 
bottnen och lockade till sig krabbor. - Vips drog 
barnen upp snöret och krabban hamnade i en 
hink tillsammans med andra skatter från havet. 
Det kunde vara sjöstjärnor eller vackra stenar. 
 Plötsligt hörde Marianne upprörda röster 
från kiosken. - Ett tankfartyg har gått på grund 
och det läcker ut massor av tjock råolja i havet! sa 
någon - Oljan kommer att klibba ihop fjäderdräk-
ten hos fåglarna! sa en annan. - De kommer att 
försöka tvätta sig rena, men de kom mer troligen 
sakta att dö! sa en tredje. Alla diskuterade det som 
hänt medan de lyssnade på radion som berättade 
om ett stort tankfartyg som gått på grund. 
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Kapitel 9

Vad gömmer sig under ytan? 
Minns du hur Göteborg växte som arbetarstad. 
Bilar, fartyg och kullager tillverkades i fabrikerna. 
Gamlestadens Fabriker stängde sin tillverkning 
och textilfabriker började flytta utomlands på 
1960-talet. Både fabriker för tyger som vävdes 
och kläder som syddes. Plast var det nya materi-
alet nu som alla tyckte var fantastiskt. Det var lätt 
att bära, gick inte sönder och hade glada färger. 
Fler och fler saker började göras av hård eller 
mjukplast. Plasten var gjord av råolja och naturga-
ser från oljan. Den ersatte materialen som använts 
tidigare.  
 Nu hade ett stort tankfartyg med råolja 
gått på grund. Tankfartygen gick ofta med last 
ena vägen och med tomma lasttankar på hemre-
sorna. För att ligga tillräckligt djupt i vattnet på 
vägen hem fylldes de tomma tankarna med något 
som kallades barlastvatten. Det hände också att 
kaptenerna lät rengöra tankarna ute till sjöss och 
stora mängder olja flöt då ut på havet och in till 
stränderna. 
 Nyheterna om tankfartyget som gått på 
grund lade sig. De tjockaste delarna av oljan som 
läckt ut sjönk ner på botten och låg kvar länge. 
De tunnare delarna av oljan som hamnade på 
vattenytan avdunstade medan tjockare olja på 
vattenytan spolades upp på stränderna. Den bröts 
inte ner på många år. Havet är stort och hittills 
hade människorna trott att det var oändligt. Om 
de sänkte ner saker i djupet av havet, så försvann 

de, tänkte dom. På ytan såg havet lika blått och 
fint ut som förut. Men nu började mer och mer 
skräp hittas på stränder och i klippskrevor. Det 
kunde ligga där efter någon som haft picknick. 
Men ofta hade det flutit i land när någon kastat 
det från sin båt - Det försvinner! tänkte den som 
kastade. Men det gjorde det inte. Det kunde vara 
mjölkkartonger, glasflaskor, konservburkar och 
kapsyler och något som var helt nytt, plastburkar!
 Nu kom det många nya saker i plast, det 
kunde vara plastflaskor, plasttallrikar och plastpå-
sar. Man skulle bara använda sakerna en gång och 
sedan slänga dem i papperskorgen. Vid Hedvigs 
kiosk växte högarna med skräp och hon fick sätta 
ut en extra papperskorg. Innan hade det mest 
varit glasspinnar, smörgåspapper och ett och an-
nat kolapapper, kanske någon glasflaska som gått 
sönder och slagits in för att ingen skulle skada sig 
på glassplittret. Den stora skillnaden med plasten 
mot de gamla materialen som använts, var att 
naturen inte kände igen plasten. Råmaterialet i 
plasten hade inte ingått i naturens kretslopp förut 
och den gick inte att bryta ner. Om plastskräp 
släpptes ut i havet flöt det omkring. Det blev till 
mindre och mindre bitar, men det försvann inte. 

Lotti tar över campingen 
Efter simskolan sprang Lotti som var barn-
barn till Hedvig, iväg till kiosken och hjälpte 
till att sälja glass. Ett stort glassbolag som hette 
Trollhätteglass och som funnits lika länge som 
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Hedvig varit glassförsäljare slogs nu ihop med 
Glace-Bolaget GB. De hade haft en glasspinne 
som hette 88:an och nu blev den GB:s glass. Som 
åttaåring stod Lotti på stranden sommaren 1973 
och levererade 88:an till nyfikna badgäster. Sedan 
fortsatte hon att hjälpa till varje sommar och som 
tonåring kunde hon ibland ta hand om kiosken 
ensam. Samtidigt som skolan började på hösten 
stängde Hedvig kiosken och det var tur för Lotti, 
för hennes pappa hade nog inte låtit henne missa 
några läxor för att sälja glass - Lotti har läshuvud! 
sa hennes pappa alltid och Lotti blev den första i 
släkten från Långagärde som började studera vid 
universitetet. På somrarna under 1980-talet fort-
satte hon att jobba hos Hedvig. Utanför kiosken 
stod GB-clownen och vajade i vinden. Han stod 
numera överallt i Sverige, utanför kiosker, tobaks-
affärer och bensinstationer, överallt där det såldes 
glass. Så en vacker dag i slutet av sommaren 1988, 
sa Hedvig plötsligt - Nu är jag för gammal! - Jag 
har bestämt mig för att gå i pension! Lotti fick en 
klump i magen. Det var här hon hörde hemma 
och under pappa Anders och mamma Mariannes 
vilda protester tog hon det svåra beslutet att hop-
pa av universitetet. Till campingen på Marholmen 
kom det fler och fler husvagnar och de som bodde 
i dem stannade länge. Nu bestämde sig Lotti och 
Stefan, Lottis sambo, för att köpa hela campingen 
vid Marholmen och Askimsbadet och ta hand 
om in- och utcheckning av nya campinggäster, 
bygga en ny affär med kiosk och nya duschar med 
toaletter för gästerna.  
 Stefan och Lotti fick en liten flicka som 
de kallade för Moa. Eftersom de hade fullt upp 
med alla campinggäster på sommaren, satt Moa 
ofta med Hedvig och sin morfar Anders på en 
filt i skuggan under några träd. Framför dem 
låg Askimsviken där vindsurfare kommit ut på 
vågorna. Moa ville höra hur det var vid Askimsvi-
ken förr och om badbarnen som kom ut med 
Säröbanan i tusental för att lära sig simma. När 
Hedvig berättat klart ville Moa höra fler histori-
er. - Berätta om midsommar! bad Moa där de satt 
på filten. Hedvig och morfar Anders hade många 
fina minnen av danserna runt midsommarstången 

och av alla blommor och björklöv som plockades 
när den skulle kläs. - Berätta om dansbanan, sa 
Moa när hon blev lite större. Morfar Anders och 
mormor Marianne som var föräldrar till Moas 
mamma Lotti brukade gå och dansa på dansba-
nan på lördagskvällarna under 1960-talet. Anders 
mamma Hedvig hade suttit bredvid dansbanan 
och gungat barnvagnen där Lotti låg. Moa tyckte 
det var roligt att hennes egen mamma varit så 
liten.  
 Moa växte upp och när hon blev tonåring 
gick hon ofta ner till hamnen och hängde med 
andra tonåringar som kommit med sina campan-
de föräldrar. De bildade tjejgäng som stod och 
fnittrade, medan de spanade på killar. Det var de 
blonda brunbrända pojkarna uppifrån Strömstad 
som var de mest spännande. En eftermiddag när 
tjejerna som vanligt stod och hängde fick Moa 
se ett ljust huvud som stack upp ur en segeleka. 
Den blonda killen som hette Anton och kom 
från Strömstad lyfte sin ljusa kalufs ur båten. Han 
såg rakt på Moa och log det vackraste leende 
som Moa någonsin sett. Hon log tillbaka medan 
hon stelnade till inombords. Sedan hängde hon i 
hamnen varje kväll. Till slut tog Moa mod till sig 
och undrade om han ville dela en läsk med henne. 
Anton som spanat på Moa i smyg blev överlycklig 
och snart var de ett par som gick längs stranden 
och tittade på solnedgången. Moa var sjutton år 
och Anton nitton. De blev djupt förälskade. När 
vintern kom satt Moa försjunken över sin mobil-
telefon och sms:ade Anton mest hela tiden. 

Strandstädare 
När våren 2009 kom längtade Moa hela tiden till 
sommaren då hon skulle få vara med Anton igen. 
Tiden i skolan stod still tyckte hon. När camping-
en skulle öppna för säsongen fick Moas föräldrar 
som vanligt beställa städning av stranden. - Det 
kommer in mer och mer skräp från havet för varje 
år sa Moas mamma Lotti. Moa lyssnade med ett 
halvt öra. Hon hade just fått sms från Anton - 
Hej! Vi håller på och städar stränderna här uppe i 
norra Bohuslän! skrev han - Är du strandstädare? 
undrade Moa. - Jag har gått med i ”Städa Sveri-
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ge”, en miljöorganisation som idrottsrörelsen ska 
starta skev Anton. - Har ni lika mycket skräp som 
vi? undrade Moa - Mer! skev Anton och skickade 
en smilie. - Oj! svarade Moa och lade till några 
förfärade smilies som var gröna och blå i ansik-
tet - Nordsjön är ett av världens skräpigaste hav 
svarade Anton. Vi hittar skräp från Danmark, 
Tyskland och England på våra stränder. Det är 
skrot, tyg och träbitar, men mest plast! Svarade 
Anton och fortsatte - Havsströmmarna tar skrä-
pet med sig upp till oss i norra Bohuslän! Moas 
batteri höll på att ta slut - Längtar efter dig! skev 
hon snabbt innan mobilen skulle slockna helt. 
Hon hann precis innan telefonen dog. 
 Moa tog studenten den våren och när 
sommaren kom var hon och Anton oskiljaktiga. 
De var ute med segelekan på havet och Anton vil-
le att Moa skulle hälsa på i Strömstad. Moa träf-
fade Antons föräldrar och de berättade att man 
nu planerade att göra den första nationalparken 
under vatten i Kosterhavet söder om Strömstad - 
Mina släktingar kommer från Koster från början 
sa Moa. Efter att den sista sillperioden tog slut 
i början av 1900-talet lämnade de Kosteröarna 
och flyttade till Göteborg. - Då måste du åka dit 
någon gång sa Antons mamma.  - Det var några 
av mina släktingar som stannade kvar den gången 
sa Moa. Men jag vet inte om de lever. 

Hälleflundra, kolja, rocka och ål 
Efter en vecka i Strömstad tog de adjö av Antons 
familj och åkte ner till Askimsviken igen. Hösten 
kom och Moa märkte att hon var gravid. På våren 
2010 födde hon en liten pojke. Anton och Moa 
skaffade en lägenhet i Göteborg, men sommaren 
ville de ha ute på Marholmen. När Moa satt på 
stranden och ammade sin lille son kom hon att 
tänka på sin släkt på Koster. Många var historier-
na i släkten om en man som kallats Gammal-Olle 
och som varit storsjöfiskare på Nordsjön. De hade 
alla bott i Långagärde, i sundet mellan norra och 
södra ön. När den sista sillperioden tog slut i 
början av 1900-talet och tyger de vävde inte gick 
att sälja längre hade de lämnat Kosteröarna. Bara 
en av kvinnorna hade stannat för att ta hand om 

Gammal-Olle. Hon hette Marta. Moa räknade 
efter i huvudet. Det måste ha varit Hedvigs mos-
ter. Hedvig som Moa tyckt så mycket om levde 
inte längre. Men hon hade lärt Moa en ramsa 
som kom från Gammal-Olles dagar och vänta 
nu hade hon inte berättat om någon som hette 
Lill-Olle också. En liten kille, en kusin till Marta 
som vägrat följa med till Göteborg. Undrar vad 
som hände med honom tänkte Moa medan hon 
såg ner på sin egen lilla pojke som låg och sov i 
hennes knä. Hon gungade honom försiktigt och 
började sakta nynna på ramsan från Gammal-Ol-
les dagar: 

- Vårt fartyg är starkt! Det allting tål! - 
Hälleflundra, kolja, rocka och ål!  
- Det blåser på havet! - Hör stormens vrål! – 
Hälleflundra, kolja, rocka och ål!… 

 Hon reste sig försiktigt så att den lilla 
pojken inte skulle vakna och gick sakta hemåt. På 
vägen hem mötte hon morfar Anders och Anton 
som varit ute på havet och fiskat. Anton lade ar-
men om Moa medan de alla tre gick hemåt i den 
ljumma sommarkvällen. Anton strök med fingret 
över den lilla pojkens kind - Jag tror jag har kom-
mit på ett namn till honom sa Moa. -  Han ska 
heta Olle!

Strandskata
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Flaskpost
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Kapitel 10

Mikroplast i havet 
Minns du Moa. Hon var den femte generationen 
från Långagärde som bodde i Göteborg.  Alla 
sina somrar hade hon tillbringat vid Askimsviken 
och på Marholmen. Moa växte upp med sin mor-
far Anders och hans mor Hedvig så länge denna 
levde. Mamma Lotti och pappa Stefan behövde 
ibland hennes hjälp på campingen vid Marhol-
men och Askimsviken. Men mest hängde hon i 
hamnen, där träffade hon en dag sin stora kärlek 
Anton. De fick en liten pojke som döptes till Olle.  
 Den här våren hade deras Olle fyllt åtta år. 
Nu satt Moa och läste Göteborgsposten på gräs-
mattan vid Askimsvikens långa sandstrand. Olle 
sprang på gräset och försökte få upp en drake i 
luften. Det var inte lätt. Så fort Olle tyckte den 
fått fart och började stiga, gjorde draken en tvär 
sväng och dök på näsan i gräsmattan. Men Olle 
gav inte upp. Han var en av de envisaste i klassen 
sa fröken alltid. Moa tittade upp från tidningen 
och fick se morfar Anders komma upp ur vattnet. 
Han kom fram till Moa - Här står att djuren i ha-
vet fastnar i gamla fiskeredskap. De drunknar och 
dör! sa Moa upprört. Morfar Anders hade också 
hört om fiskeredskapen som förlorats i havet - 
Och här! Titta! - Stormfåglar får i sig plastbitar 
som de tror är mat från havsytan. Moa läste vida-
re. - Av de stormfåglar som hittas döda har nästan 
alla plast i magen. De känner sig mätta av plasten 
och riskerar att svälta ihjäl står det! De blev båda 
mycket illa till mods. Moa läste ändå vidare. Det 

stod att bitar av plast som man inte kunde se vad 
det varit från början var det vanligaste skräpet 
i alla världens hav. Moa tänkte på alla lådor för 
snabbmat som kommit sista åren. De fick inte 
plats i papperskorgarna på stranden, utan flög 
iväg med vinden. Hon avbröts i sina funderingar 
av morfar Anders - Det finns något som heter 
mikroplast sa han - Här står det om det! Moa 
läste vidare - Plasten som hamnar i havet försvin-
ner aldrig. Den bryts ned till mindre och min-
dre bitar och blir till mikroplast. Hon tittade på 
Anders - Sälar, valar, fiskar, kräftor och blåmusslor 
har plast i sig sa hon sorgset. Det står att plasten 
inte kan försvinna, för naturen kan inte bryta ner 
den! Tidningspapper bryts ner och försvinner på 
sex veckor, papperskartonger på två månader, men 
för plasten tar det fyra hundra år! – Står det något 
om fiskelinor? undrar Anders. Moa letar i tabellen 
- Fiskelina och nät av nylon tar sexhundra år!

Flaskpost
Moa slog händerna för munnen och lät tidningen 
falla ner i knät. Hon ville bara gråta. - Vad var det 
som hände med naturen och jordklotet och havet 
som hon älskade? Hon såg Olle komma fram 
med en smutsig PET-flaska som han hade hittat 
på stranden efter några som hade haft picknick - 
Olle! Vet du vad vi gör med den här. Vi tar med 
den hem till plaståtervinningen! sa Moa - Men 
vad är det här? Hon skakade på PET-flaskan. - 
Det ligger någonting i den. Ett hoprullat papper. 
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- Just det sa Olle - Det var därför jag plockade 
upp den! Det syntes att flaskan hade legat länge 
i havet. Etiketten var borta och korken var sol-
blekt. Moa försökte vrida upp korken, men den 
satt som berget. Morfar Anders och Olle försökte 
också men det gick inte. Alla tre böjde sig över 
PET-flaskan. - Vad tittar ni på? Det var Anton 
som kommit fram - Pappa! Pappa! Vi har hittat 
en flaskpost! sa Olle - Snälla Anton! sa Moa - Vi 
får inte upp den! Kan du försöka? Anton tog i 
allt vad han orkade och plötsligt gav korken med 
sig. De fick ut brevet som var handskrivet med 
en snirklig gammaldags skrivstil - Kan ni läsa det 
här? undrade Olle. Morfar Anders som stod när-
mast tog upp sina läsglasögon. Varken Moa eller 
Anton kunde tyda de darriga bokstäverna. - Det 
här är skrivet av någon som har gått i skolan för 
länge sedan sa Anders och läste: 

Till mina försvunna släktingar! 

Jag är nu en mycket gammal man. Hela mitt liv har 
jag levt på Kosteröarna och tagit hand om vårt hus 
i Långagärde. Det är svårt att se och hålla i pen-
nan, men jag vill så gärna återfinna några av Er. I 
år fyller jag 108 år. Jag har blivit lika gammal som 
Gammal-Olle var då ni gav er av…  

Längre än så hann inte Anders läsa. Moa kände 
hur hon rös över hela kroppen. Hon avbröt An-
ders - Det är Lill-Olle! - Läs, läs vidare, vad står 
det? Anders böjde sig ner för att fortsätta - Det 
är svårt att se. Det har suddats ut. Han har haft 
en alldeles för dålig blyertspenna eller också har 
orken svikit honom - Oh nej! Moa blev förtvivlad 
- Här, här uppe i hörnet står ett datum! sa hon. 
- Den 20:e augusti 2008. - Det är den sommaren 

vi träffades. Hon såg på Anton som böjde sig ner 
över pappret - Den sista raden går att läsa sa An-
ton. Morfar Anders ansträngde sig allt han kunde 
… Han blev 118 år… står det. - Det måste vara 
Gammal-Olle han menar sa Moa. - Så gammal 
kan man väl inte bli! sa Anton - Vi måste åka dit 
och se om Lill-Olle lever! sa Moa - Vi har ingen 
tid att förlora! 

Mot Kosteröarna 
Det var sommaren 2018. Den hade exploderat i 
värme, redan i maj. Hela sommaren blev mycket 
varmare än vanligt och i slutet av juli brann det i 
skogarna i mellersta Sverige. På stranden i Askim 
som låg i södra Sverige hade det varit härligt med 
den ovanliga värmen, men också oroande. Nu var 
det sent i augusti och sommaren gick mot sitt 
slut. Moa, Anton, Olle och morfar Anders ville 
alla åka upp till Kosteröarna. Olle som börjat 
skolan fick ta ledigt och de packade en bil för att 
åka upp till norra Bohuslän. De sov över i Ström-
stad och morgonen därpå tog de färjan ut till 
Kosteröarna. 
 Samma morgon vaknade Lill-Olle med 
ett ryck i huset i Långagärde. Han drömde kon-
stigt i natt. Många är de fiskarter som minskat 
dramatiskt i havet. I natt drömde Lill-Olle om 
dem. Hälleflundran, koljan, rockan och ålen. De 
liksom hans släktingar försvann. I drömmen sim-
mande fiskarna fram till bryggan och hälsade på 
Lill-Olle. - Bryggan i drömmen! Lill-Olle kände 
det tydligt. Han måste ner till bryggan i hamnen. 
Det väntar några där. I år skall han fylla 118 år. 
Det är inte många som blir så gamla. Lill-Olle 
har ont i kroppen och använder två kryckor när 
han går. Att ta sig upp ur sängen är inte lätt. Men 
han måste upp. Känslan är så stark att benen bär 

Ål
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honom och han behöver inga kryckor. Det är som 
om han vore en ung pojke igen. Han vet inte hur 
det går till, men vips är han nere i hamnen och ser 
färjan från fastlandet lägga till vid bryggan. Inga 
turister kommer längre nu när skolan har börjat 
och det är bara fyra personer som stiger av färjan. 
Samma antal som fiskarna i drömmen. - Kan det 
vara mina släktingar? tänker Lill-Olle medan 
hans hjärta bankar hårt. 

Lill-Olle möter Olle 
De fyra personerna lämnade bryggan och tog sig 
bort mot cykeluthyrningen. De kände inte igen 
Lill-Olle där han stod lika grå som den vindpi-
nade fiskeboden bakom honom. All den kraft 
som nyss fanns gick ur honom. Han ser dem 
som han anar är hans släktingar. De tittar sig 
omkring. Han vill få kontakt. De står vid cykelut-
hyrningen och pratar om ifall de skall hyra cyklar 
eller inte. Ingen av dem har varit på Kosteröarna 
förut. Lill-Olle höjer sakta sin gamla arm och 
viftar i luften. Han vill ropa till dem, men rösten 
bär honom inte. De ser honom inte. De är helt 
upptagna med att skicka koder på sina mobiler 
för att betala för sina cyklar. De trycker på olika 
knappar, medan de tittar på varandras mobiler. 
Lill-Olle försöker en gång till. Han lyfter båda 
armarna i luften och får fram ett svagt - Hallå! 
Vinden har plötsligt vänt. Den blåser rakt mot 
honom och rösten når inte fram. Lill-Olle känner 
hur han tappar balansen och får hastigt tag om 
en bryggpåle. Han lutar sig tungt mot pålen och 
vågar inte släppa taget. All kraft i hans kropp är 

borta. Han skulle behövt sina kryckor. Sakta lyfter 
han blicken mot gruppen som inte får försvinna. 
Då kommer de aldrig att träffas.  
 Lill-Olles trötta blick faller på en liten 
pojke som står bredvid de andra. Pojken sparkar 
till en sten för att genast sticka händerna djupt 
i byxfickorna. Han sätter igång att vissla medan 
han går ett varv runt cykelparkeringen. Då och 
då stannar han till och sparkar på en sten. När 
han gjort det tittar han upp i luften och säger 
- Hälleflundra, kolja, rocka och ål! Gör ett ryck 
med axlarna och går vidare. Lill-Olle får samma 
magiska kraft som han hade när han vaknade på 
morgonen. Han höjer sin arm och vinkar och nu 
får han äntligen ögonkontakt. Pojken tittar rakt 
på honom. Så snart pojken fått syn på den gam-
le börjar han banka och slå på de andra.  - Men 
vad gör du! Nu tryckte jag fel! Hans mamma får 
börja om igen med mobilen. Pojken rycker henne 
i jackärmen - Det är en gammal man på bryggan. 
Han tittar på oss och jag känner igen honom! De 
tre vuxna tittar förvirrat på varandra - Nu skojar 
du allt! Men så får de se den gamle mannen, lika 
grå och liten som bryggpålen han lutar sig mot. 
Under den grå kepsens brätte ser de två ögon som 
inte viker en millimeter. De stannar upp som för-
stenade och alla vet med ens att detta är Lill-Olle, 
han som skrivit brevet i flaskposten. Lill-Olle 
som inte kom med i fiskekuttern som lämnade 
Kosteröarna för mer än hundra år sedan. Lill-Olle 
som envisades med att stanna kvar på ön.
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Havs- och vattenstudier på Kosteröarna
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Kapitel 11

Hemma hos Lill-Olle 
Minns du hur Moa satt och läste tidningen på 
stranden i Askim och hur ledsen hon blev över 
allt plastskräp som finns i havet. Samtidigt hitta-
de hennes son Olle en flaskpost som flutit iland 
på stranden. Tillsammans med morfar Anders 
och pappa Anton läste de brevet i flaskposten. 
Det var från deras släkting Lill-Olle. Flaskposten 
hade legat i havet i tio år och de undrade alla om 
Lill-Olle fortfarande levde. De beslöt sig för att 
åka till Kosteröarna för att ta reda på det. När de 
steg av färjan i hamnen förstod de att en liten grå 
man som envist stirrade på dem var Lill-Olle. 
 De fick kontakt och när Lill-Olle mötte 
sina släktingar genomfors han av en glädje som 
han inte känt sedan Gammal-Olles dagar. Gam-
mal-Olle levde i tio år efter att släkten i Lån-
gagärde gett sig av på havet. När Gammal-Olle 
hade dött och begravts mellan klipphällarna var 
det bara Lill-Olle och Marta kvar i Långagär-
de. Men Gammal-Olle lämnade ett arv efter sig 
till Lill-Olle och det var den starka känslan för 
havet och livet under vattnet. Trålarna som Gam-
mal-Olle berättat om och som inte varit tillåtna 
i svenska vatten under stora delar av 1800-talet 
blev fler och fler vid denna tid. På 1930-talet hade 
de blivit vanliga och det fiske som lönade sig mest 
på Kosteröarna var nu räkfiske med trål. Fram till 
1960-talet fanns det stora flottor med fiskebåtar 
på Kosteröarna. Lill-Olles kusin Marta som stan-

nat för att ta hand om honom och Gammal-Olle 
dog på 1960-talet. Samtidigt slogs många små-
fiskare ut av fiskare med större fiskebåtar och de 
fick sluta fiska. Nu blev en transistorradio som 
Lill-Olle köpt hans enda sällskap hemma. Det var 
inget dåligt sällskap. Han hade gått i varannan-
dagsskola som sina kusiner som lämnat ön. Han 
hade en stor kunskapstörst och han lyssnade alltid 
på P1. Det blev Lill-Olles universitet. 
 - Ni behöver inga cyklar! sa han till sina 
släktingar som kommit till ön. - Jag kan visa vä-
gen!  Den gamle tog täten över södra ön tätt följd 
av Olle, Olles mamma och pappa samt morfar 
Anders. Till slut nådde de huset i Långagärde 
vid sundet mellan norra och södra ön. Dörren till 
huset knakade när de öppnade den. De fick böja 
ner sina huvuden. Huset var byggd under slutet av 
1700-talet och då var människor mycket kortare 
än idag. Det är bara den gamle och Moas son som 
kan gå raklånga in genom dörren. Lill-Olle guidar 
dem genom ett kök och in i nästa rum. Det är 
mörkt i rummet som de kliver in i och när ögonen 
vant sig börjar de urskilja gamla fiskeredskap på 
väggarna. - Här i kammaren där Jenny och Elin 
hade sin hemindustri har jag inrett ett museum 
säger den gamle stolt. - Just nu är här inte många 
besökare. Men ni skulle se på somrarna. Då är det 
många turister här!
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Lill-Olles hem har blivit museum 
Olles mamma, pappa och morfar Anders slår sig 
ner på de gamla träbänkarna mitt i rummet och 
den gamle börjar berätta om de små fiskare på 
Kosteröarna som fick sluta fiska på 1960-talet. - 
Varför slutade de? undrar Anton - Det lönade sig 
inte säger den gamle - Det satsades bara på riktigt 
stora fiskebåtar och fisket blev en större och större 
industri. Nu tog man sillen redan ute i Nordsjön 
och den kom inte tillbaka till kusten mer be-
rättar han och de kan se hur hans axlar sjunker 
ner - Havet har blivit överfiskat och en del arter 
nästan utfiskade! säger han sorgset - Mängden 
fisk i havet har minskat väldigt! Morfar Anders 
nickar, medan den gamle slår ut med armarna 
mot väggarna i rummet. På väggarna i det gamla 
stocktimrade huset hänger landvadar, långrevar, 
hummertinor, ålryssjor och en bit av ett drivgarn - 
Jag tog vara på fiskeredskapen från de små fiskare 
som fick sluta fiska säger han till sist - Jag läste i 
tidningen att djur i havet fastnar i gamla fiskered-
skap! säger Moa. - Om fiskeredskapen är av plast 
som naturen inte kan bryta ner, då kan det bli 
så svarar den gamle. - Fiskar, sjöfåglar och sälar 
trasslar in sig i redskapen! säger Moa upprört. 
Den gamle nickar och går fram till ett landvad 
som hänger på väggen. - De här gamla fiskenä-
ten är gjorda av hampa, lin eller bomull. - Man 
behövde sköta om dem lite grann mellan fisketu-
rerna och torka dem, men om de lossnade i havet 
och drev iväg så bröts de ner och försvann. De 
var gjorda av naturmaterial och blev inga spök-
garn. - Just det! Spökgarn kallas fiskenät av nylon 
som tappas bort och fortsätter fånga fisk och 
andra djur säger morfar Anders - Man säger att 

de spökfiskar! säger Moa och ryser. Pojken Olle 
går fram till en gammal hummertina som hänger 
på väggen - Men den här gamla buren då? - Den 
skulle ha brutits ner av havet säger den gamle och 
ler - Men idag är hummertinorna gjorda av plast 
och det förloras många i havet varje år fortsätter 
han. - Undrar om det inte var dumt att sluta med 
de gamla redskapen säger morfar Anders - Ja 
säger Moa. Idag ser vi alla nackdelarna med plas-
ten. Hon blir fundersam - I början när den kom 
tyckte alla att den var jättebra! Lätt att använda 
och praktisk att sköta. Den gamle nickar. - Det är 
därför jag har sparat de gamla fiskeredskapen. För 
att visa hur det var förr! - Vi får inte glömma hur 
vi tillverkade saker för hand av naturmaterial förr 
i tiden! säger morfar Anders.

Från gamla tiden till nya tiden 
Plötsligt ser den gamle mycket eftertänksam 
ut - Hela vårt samhälle har ändrat sig under den 
tid jag och Gammal-Olle levat säger han till sist. 
-Ja, det har varit ett hårt tryck på att utveckla vårt 
land och att få det bättre säger morfar Anders - 
Det var så många som var fattiga här hemma i 
Sverige när jag växte upp säger den gamle och när 
Gammal-Olle levde på 1800-talet var det många 
människor som lämnade Sverige och flyttade till 
Amerika. Det gick inte att överleva här hemma! - 
Jag har hört att Gammal-Olle var en duktig stor-
sjöfiskare säger Moa. - Han var en riktig kraftkarl 
säger den gamle. Han berättade för mig att vid 
mitten av 1800-talet när hans fiskelag drog sig 
ut på Nordsjön kom det fler och fler stora fartyg.  
- Var det inte då som industrialiseringen börja-
de och det kom fabriker med ångmaskiner som 
eldades med kol? säger Anton. - Javisst! Ång-
maskinen ändrade allt säger den gamle - Istället 
för att åka med häst och vagn kunde människor 
åka i tågvagnar som drogs av ånglok! - Det kom 
ångbåtar istället för segelbåtar! morfar Anders 
skiner upp, ångbåtar är hans stora intresse. Alla 
tänker tillbaka på Gammal-Olle och hur det var 
på hans tid, inom sig undrar de vad han skulle 
sagt om han levat idag och sett allt som händer. 
Det är Moa som bryter tystnaden - Tänk när 

Snigel
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råoljan började användas till nästan allting, värma 
hus, köra bilar, båtar och flygplan! - Så mycket 
samhället har utvecklats genom industrialise-
ringen! säger Anton och tittar på Moa - Vi fick 
ett högre tempo säger morfar Anders och ser på 
den gamle som nickar - Samtidigt som vi har fått 
det bättre och utvecklats har vi fått nya problem! 
svarar han. - Jaa, suckar morfar Anders - De nya 
saker vi tillverkar är inte alltid så bra för vår miljö 
och natur!  Anton lägger uppmuntrande handen 
på morfar Anders axel - Nu måste vi försöka lösa 
de problem vi har fått!  Anton blir ivrig - En del 
av miljöproblemen har vi redan löst! Alla ser på 
varandra och tar in det som Anton sagt - Följ 
med mig ut på bryggan säger den gamle plötsligt. 
Jag vill visa er någonting! 
 Tillsammans går de ut på den gamla 
träbryggan vid fiskeboden där fiskelaget satt en 
ljus sommarnatt för länge sedan och där Lill-Olle 
en gång tog adjö av sin släkt för mer än hund-
ra år sedan. Här ligger Gammal-Olles eka kvar. 
Lill-Olle har alltid tagit hand om sina saker. 
Lagat och reparerat. Ekan är en träbåt. Numera är 
de flesta båtarna gjorda av plast - Sätt er i båten! 
säger den gamle - Så ror vi över till Nordkoster. 
Det är precis så fem personer ryms. Båten ligger 
djupt i vattnet, så de får ro försiktigt. 

Världshaven är nedsmutsade av plast
Så når de norra ön och går upp för den klippi-
ga stigen, så som Lill-Olle och Gammal-Olle 
gjorde den gången släkten gav sig av. De når de 
gamla fyrarna som inte längre lyser. Det var här 
som Gammal-Olle och Lill-Olle såg fiskekuttern 

försvinna ut på havet. En vidunderlig utsikt slår 
emot dem. - Så vackert! säger Moa. Hon är allde-
les tagen. Tillsammans ser de långt ut över havet 
mot norr. Små lätta moln glider fram på en klar-
blå himmel. Högt uppe i luften cirklar tärna och 
mås. - Visste ni att Nordsjön är en del av det stora 
världshavet Atlanten säger den gamle. Han sätter 
handen för ögonen och kisar mot solen - Solen 
gör att haven värms upp och vattenångan som 
bildas blåser in över land och ger oss regn! - Så 
fanns inte haven, fanns det inget liv på land! säger 
pojken Olle. - Just det säger den gamle. Under 
kepsbrättet ser han gillande på pojken vid sin sida. 
Han är inte så dum tänker han. - Allt liv behöver 
vatten! säger pojken Olle och de andra skrattar - 
Just det! säger den gamle - Regnet som faller över 
land samlas i bäckar, åar och floder. -  Till sist når 
åarna och floderna havet igen säger Moa. - Så 
allt som släpps ut i sjöar och vattendrag på land 
hamnar till slut i havet! säger morfar Anders. - Så 
är det säger den gamle och hans axlar sjunker ner. 
 Nu måste jag berätta något väldigt tråkigt 
om plasten säger han. - Många av länderna på 
jorden kan inte sortera sina sopor eller samla upp 
dem så de kan brännas - Har de ingen återvin-
ning? säger pojken Olle. Den gamle ser på Olle 
- Människor i fattigare länder med större be-
folkning än vi har inte hunnit bygga upp system 
som kan ta hand om alla sopor säger han - Olika 
länder på jorden har kommit olika långt och 
mycket slängs fortfarande i floder och i sophögar 
på land där det kan blåsa iväg.  Olles ser nyfiket 
på honom och den gamle fortsätter  - Från de 
stora floderna i Asien och Afrika har det kommit 

Blåmussla
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mycket plast som nu ligger och flyter i världs-
haven. Plasten förs vidare med havsströmmarna 
och hamnar i virvlar - Det ger stora öar av plast i 
havet! Han ser på Olle, Moa, Anton och Anders 
- Det är fisknät, förpackningar, flaskor, lock och 
plastrep som flyter runt! avslutar han. Nu måste 
Anton, Moa och Anders sätta sig ner på berget. 
De blir alldeles knäsvaga - Men den här vackra 
världen, den kan vi väl inte bara förstöra? säger 
Moa - Nej det är just det vi inte ska! säger den 
gamle. Nu är det pojken Olle tur att se gillande 
på den gamle. I hans pliriga ögon syns att han har 
mer att berätta.

Annat än plast 
- Innan plasten kom användes ofta obränd lera 
till koppar, eller pressade palmblad till tallrikar, i 
länder nära ekvatorn - säger den gamle och fort-
sätter! Här i Sverige liksom i andra länder slogs 
grönsakerna för inte så länge sedan in i lite papper 
istället för att läggas i plastpåsar. Rissäckarna i 
länder, som Kina och Indien var gjorda av tyg, 
liksom våra säckar för potatis var gjorda av jute-
väv. Både papper och tyg kan brytas ner av natu-
ren och ingå i ett kretslopp. - Så palmbladen och 
leran som användes till tallrikar och koppar bröts 
ner och blev till jord igen säger Moa - Så smart! - 
Det kan inte de nya tallrikarna och muggarna av 

plast göra säger Anton och rynkar pannan - Men 
tror du att vi kommer att kunna lösa det här? 
frågar Moa den gamle - Ja det tror jag! svarar den 
gamle - Nästan allt skräp vi hittar på stränder-
na är plastsaker som vi bara använder en gång, 
behöver vi dem? -  Mycket av plasten kan man 
nog lätt ersättas med mycket bättre material säger 
Anton. - Det tror jag också! säger morfar Anders 
och fortsätter - Jag har läst att man inom EU, 
som Sverige är med i kommer att förbjuda plast 
som vi bara använder en gång. – Javisst! säger den 
gamle - Det är plastbestick, sugrör, plasttallrikar 
och flera andra saker som snart skulle hamna 
på våra stränder! - Men det är inte bara länder i 
Europa som behöver förbud! utbrister morfar An-
ders - Det är sant säger den gamle - Men visste 
ni att många länder, i olika världsdelar på jorden, 
förbjuder engångsplast nu!  - I Indien förbjuder 
de plastpåsar, vattenflaskor och sugrör snart och 
den tuffaste lagen finns i Kenya i Afrika. Där blir 
det höga böter eller fängelse om man använder 
plastpåsar! - Det var värst! säger morfar Anders. 
- Javisst! säger den gamle - Så de får inte ens 
tillverka eller sälja plastpåsar? undrar Moa. Den 
gamle nickar - Vi behöver verkligen samarbeta, 
alla jordens länder! säger Moa - Internationellt 
samarbete kallas det! säger den gamle stolt och 
blickar ut över havet. 

Nedskräpning av stränder och hav. 
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Stenhäll på Kosteröarna
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Manet under vattnet.
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Kapitel 12

Levande korallrev 
Minns du hur Moa, Anton, Olle och morfar 
Anders träffade Lill-Olle i hans museum med 
gamla fiskeredskap. Tillsammans med Lill-Olle 
tog sig familjen upp till norra Kosters gamla fyrar. 
Här såg de ut över havet mot norr och Lill-Olle 
berättade om vattnets kretslopp och världshaven. 
Familjen fick veta hur mycket plast det finns i 
haven och hur den kommer dit och de började 
diskutera hur länder över hela världen försöker 
lösa problemen.  
 Nu står de på det höga berget Kosterbon-
den som ligger på norra Koster. De står vid två 
gamla fyrar släckta sedan länge. Den gamle pekar 
ut mot den yttre skärgården - Ser ni knubbsälarna 
där ute! Långt ute på kobbarna ser Moa, Anton, 
Olle och morfar Anders knubbsälarna som ligger 
och solar sig. - I vattnen runt sälarna växer stora 
tångskogar och här finns hummer och krabba 
säger den gamle. Han fortsätter - Vet ni vad bio-
logisk mångfald är? - Nej berätta!  säger Anton 
- Det är den naturliga rikedomen av djur och 
växter i naturen svarar den gamle och sveper ut 
med handen mot havet i väster - Runt Kosteröar-
na finns ett vatten som liknar de stora oceanernas. 
Det är lika salt och strömmar fritt så att nytt syre-
rikt vatten kommer till. Runt om oss under havets 
yta finns tusentals växt - och djurarter. Många kan 
man inte hitta någon annanstans.  
 Den gamle vänder sig till Anton - Du 
kommer från Strömstad? – Ja det gör jag! sä-
ger Anton - I vattnen norr om Strömstad mot 

norska gränsen finns ett levande korallrev! Här 
bor anemoner, ormstjärnor, kräftor och svampdjur 
säger den gamle och fortsätter - Vid reven samlas 
fiskar av olika slag för att söka föda och skydd. - 
Där skulle jag vilja dyka och snorkla! säger pojken 
Olle och ser på den gamle vid sin sida. - Antons 
mamma berättade att Kosterhavet runt oss är 
Sveriges första nationalpark under vatten! säger 
Moa - Det stämmer säger den gamle. National-
parken skyddar växterna och djuren i havet så att 
vi människor kan komma hit och glädja oss över 
dem! Han ser på pojken Olle - I nationalparken 
kan man dyka och snorkla i tångskogar och i 
ängar av ålgräs! - Jag har hört att vi har arter som 
inte hör hemma i våra hav säger Moa - Ja säger 
den gamle, de har kommit hit med barlastvatten 
som pumpats in i tomma tankar för att fartyg ska 
bli stabila. Om fartyget tömmer vattnet på en helt 
annan sida av jordklotet än det hämtade vattnet, 
kan främmande djur komma hit. Trivs de bra och 
inte har några naturliga fiender kan de föröka 
sig snabbt! - När jag snorklade i Askimsviken så 
letade jag efter främmande kammaneter avbryter 
pojken Olle - Men jag hittade mest de vanliga 
maneterna som jag har sett förut säger han lite 
besviket - Vad tror du jag hittar om jag snorklar i 
Kosterhavets nationalpark? Han ser på den gamle 
- Har du tur hittar du eremitkräftor! Svarar han 
- Du hittar säkert havsanemoner och sjöstjärnor! 
Det finns många sorters musslor och snäckor. - 
Kanske hittar du ostron också! 
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Nationalpark som räddar liv 
- Titta! Morfar Anders knuffar lätt på pojken 
Olles axel - Där ute ligger en båt som trålar 
efter räkor! - Får man göra det i nationalpar-
ken? undrar Moa - Trålarna får inte gå för djupt 
och i vissa områden får de inte fiska alls berättar 
den gamle - Går de för djupt kan de få med sig 
alldeles för mycket från bottnen, fiskar och andra 
smådjur som inte var tänkta att fiskas! - Det är 
väl det som kallas bifångster? säger Anton - Just 
precis! säger den gamle - Jag har hört att nästan 
allt fiske i världen görs med trål idag säger morfar 
Anders - Vi har fått bättre trålare som inte får 
med lika mycket bifångster säger den gamle, men 
plötsligt blir han väldigt tyst. Till slut säger han 
- De sista fyrtio åren har nästan hälften av allt liv 
i haven försvunnit! Han ser upprörd ut. - Männ-
iskan fiskar för mycket och på fel sätt. Hon är en 
del av naturen och hon behöver den för sin egen 
överlevnad! - Kan vi fortsätta som vi gör? undrar 
morfar Anders. . Alla tittar på varandra tills Moa 
slutligen bryter tystnaden. - På Gammal-Olles 
tid fiskade dom hälleflundra, kolja, rocka och ål, 
hur har det gått för dem? undrar hon? - Du sa 
att vi behöver samarbete mellan länder säger den 
gamle och ser på Moa - Det som finns i FN som 
är de Förenade Nationerna? säger pojken Olle. 
Den gamle lyser upp - Just det! Nu är det fyrtio år 
sedan FN hade ett stort möte där det bestämdes 
hur vi ska göra för att den biologiska mångfal-
den skall finnas kvar på jorden. Många arter kan 
försvinna om vi inte är försiktiga och samarbetar 
med naturen och det gjordes en röd lista över alla 
växt - och djurarter här hemma i Sverige som 
var hotade - Är hälleflundran och koljan hotade? 
undrar Anton - När nationalparken bildades var 
både hälleflundran och koljan starkt hotade! säger 
den gamle - Men nu har vi fått fler koljor i Sveri-
ge. Den gamle ser glad ut - De är fortfarande med 
på röda listan, men de har ökat! - Rockan och 
ålen då? undrar morfar Anders - Slätrockan som 
Albert och Gammal-Olle fiskade en gång i tiden 
är akut hotad och i Sverige finns den inte längre. 
Den gamles axlar sjunker ner - Ålen är det också 
riktigt synd om, den är starkt hotad, det finns inte 
många kvar. Om man jämför med Gammal-Olles 
tid så har nästan alla ålar försvunnit - Ålen och 

hälleflundran skall man låta bli att fiska! Om vi 
låter dem vara ifred kan de få växa sig starka igen! 
 
Rädda naturen är vårt mål 
Pojken Olle sparkar till en sten på marken. Han 
gör ett ryck med axlarna och går ett varv runt 
en av fyrarna på berget där de står. Han börjar 
sjunga: 

- Vårt fartyg är starkt! Det allting tål! - 
Hälleflundra, kolja, rocka och ål!  
- Det blåser på havet hör stormens vrål! – 
Hälleflundra, kolja, rocka och ål!   

När han gått ett varv runt fyren och är framme 
hos de andra fortsätter han med egna ord:

- Vi fiskar mer än naturen tål! Kan vi verkligen 
använda trål? Om rädda naturen är vårt mål? 

- Ja vi måste ändra vårt sätt att leva säger Moa. 
Det var lite otäckt i somras när det blev så varmt. 
Om vi fortsätter leva på samma sätt som vi gör, 
så kommer vi att höja temperaturen på jorden för 
mycket. Klimatet kommer att ändras så att det 
inte går att bo här! Det har jag läst i tidningen 
avslutar hon - Jag hörde på radion att polarisarna 
har börjat smälta och ändrar vårt vädersystem sä-
ger den gamle. Moa ser att han drömmer sig bort 
och liksom talar för sig själv - Under slutet av 
1800-talet fanns det en balans i klimatet. Det var 
då som Gammal-Olle och Albert beslöt sig för 
att gå i land för gott ... Han vaknar till och vänder 
sig till de andra - Både Albert och Gammal-Olle 
började förstå att om vi fiskar för mycket på en 
gång, så kommer havet att bli utfiskat. Likadant är 
det med luften. Om vi har en för stor förbränning 
av kol och olja och hugger ner för många träd 
utan att plantera nya, då får vi för mycket koldi-
oxid i luften. Det gör att jorden blir för varm.  

Bli en planetskötare
- Havet håller också på att bli för varmt! säger 
Moa - Ja arter börjar flytta på sig har jag hört, en 
del kan dö! säger Anton. Den gamle nickar - Alla 
djur och växter har en viss miljö som de trivs 
i säger han - Ändras den för mycket så flyttar 
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djuren på sig - Korallreven som finns i alla större 
hav blir stressade när temperaturen höjs! säger 
Moa argt - Det är bland korallerna, som jag vill 
snorkla! säger pojken Olle - Det är många fiskar 
och andra djur som bor runt korallreven! fortsätter 
han - Ja, och de behöver korallreven för att må bra 
säger Moa ännu argare. - Tänk att idag har vi mer 
kunskaper än någonsin om naturen och miljön! 
säger den gamle och tittar på Moa - Många vet att 
korallreven försvinner och att ängarna med ålgräs 
där småfiskar skall växa upp har minskat! svarar 
Moa som försöker lugna ner sig - Och vi vet vad 
det beror på! säger Anton och tittar på de andra - 
Tillsammans har vi all kunskap vi behöver för att 
rädda livet på vår planet! säger pojken Olle. Han 
sträcker armarna mot luften och börjar hoppa upp 
och ner. De andra ser på honom och skrattar - Vi 
har löst många problem på jorden tidigare säger 
morfar Anders - Allting är svårt i början innan 
man vet hur det ska gå till! ropar Moa till tärnan 
och måsen högt där uppe och sträcker armarna 
upp mot himlen hon också.  
 Pojken Olle har lyssnat till den gamles 
ord och sugit till sig allt som de alla pratat om här 
uppe på berget. Här på Kosteröarna känner han 
sig hemma - Jag vill vara kvar på Koster och ta 
hand om havet! säger han plötsligt. - Jag vill också 
stanna här säger Moa. - Vad säger du Anton? - Jag 
tror att mina föräldrar skulle bli glada om vi kom 
närmare Strömstad säger Anton - Jag kände mig 
hemma direkt jag steg av färjan i morse säger mor-
far Anders - Då är ni välkomna att bo hos mig i 
Långagärde! säger den gamle. Han vänder sig till 
pojken vid sin sida - Idag är det många barn och 
unga som blir planetskötare! - Vad är en pla-
netskötare? undrar pojken Olle - En planetskötare 
tar hand om naturen som hen lever i just där hen 
bor och på det sätt som behövs just på den platsen 
- Då vill jag ta hand om havet runt Koster! säger 
pojken Olle - Om vi blir många planetskötare, då 
kanske vi kan rädda livet på jorden! fortsätter han. 
- Det tror jag också säger den gamle och tittar 
med sina pliriga ögon på pojken. - Om du stannar 
här på Kosteröarna så kommer du att möta en 
magisk undervattensvärld! 

 Alg i vattnet.

Lava på stenarna.
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Havs- och vattenstudier på Kosteröarna. Nedan Sydkoster
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Garnlek
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Olle och havet

I berättelsen om Olle och havet får du följa Olle och hans släktingar från 

1800 - talets början till nutid. De är bosatta i Långagärde på Sydkoster i 

norra Bohuslän. Genom att följa en familj på Koster under 200 år blir det 

synligt hur samhället har förändrats De lever på fiske. Vi får följa dem när 

sillfisket var stort och när sillfisket tog slut. När inkomsten inte räckte till 

blev de tvungna att ge upp Sydkoster för att ta arbete i Göteborg. Det 

blev andra tider i den stora staden med industrier som dominerade och 

arbetsförhållanden och boende som inte var bra. Den röda tråden i texten 

är havet med dess olika arter, överfiskning och nedskräpning. För att för-

stå hur våra hav har utvecklats så behöver man veta dess historia. Därför 

får du följa med på en tidsresa som börjar med fisket i Bohuslän, industri-

alismen, ångmaskinen, elektriciteten, miljöfrågor till nedskräpning i havet.
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