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#VÅRTHAV – ett pedagogiskt material
Det här är ett pedagogiskt material för välgörenhetskampanjen #VÅRTHAV, vars mål är att öka kunskapen om Östersjöns tillstånd och samla in pengar för John Nurminens Stiftelses arbete för att skydda Östersjön och dess arv.
Bakom kampanjen står Moomin Characters, som äger och förvaltar rättigheterna till Tove Janssons produktion, och
John Nurminens Stiftelse, vars mission är att skydda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Här kan du
läsa mera om stiftelsens arbete: https://www.johnnurmisensaatio.fi/sv och kampanjen: www.vårthav.fi.
Vi har skapat en helhet med fakta, inspiration och uppgifter där du kan lära dig om Östersjön och förhoppningsvis bli
inspirerad att jobba för att skydda vårt hav. Det finns uppgifter både för yngre och äldre elever. Vi har också skapat pysseluppgifter med havstema, bl.a. färgläggningsbilder och enklare uppgifter för de minsta, dem hittar du här: https://
moom.in/pyssel-vårthav
Vi inkluderar också citat ur Tove Janssons muminböcker – havet förekommer nämligen i nästan alla muminberättelser.
Visste du till exempel att Muminmamman och Muminpappan träffades när Muminpappan räddade henne ur en stor
våg? Det finns beskrivet i boken Muminpappans memoarer, och vi återkommer till den historien litet senare. Havet var
väldigt viktigt för Tove Jansson som skapade muminberättelserna – en stor del av året bodde hon ute på en avlägsen ö
i skärgården utan vare sig rinnande vatten eller elektricitet. Havet var en viktig inspirationskälla för henne och förekommer i nästan alla hennes böcker och i många målningar och teckningar.
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Uppgift om Kometen kommer
Vi hoppas att också du har möjlighet att njuta av havet på samma sätt, och som mumintrollen gör i Tove Janssons berättelser. Så här beskriver Jansson Mumintrollets och Sniffs första möte med havet i boken Kometen kommer, där Mumintrollet säger så här:
Jag visste om dalen och floden och bergen men inte att vi har ett hav också. Titta såna vågor!
De ser kalla och arga ut, sa Sniff. Är man i dem så blir man våt och är man på dem så kräks man.
Tycker du inte om att dyka? frågade Mumintrollet förvånad. Kan du dyka med öppna ögon?
Jag kan men jag vill inte, sa Sniff.
Mumintrollet reste sig och gick rakt ut mot havet.
Det där går på din risk! skrek Sniff. Man vet aldrig vad man kan få syn på därnere!
Mumintrollet dök in i en stor våg som solen sken rakt igenom. Först såg han bara gröna bubblor av ljus, sen såg han
skogar av tång som gungade över sanden. Den var fint friserad och prydd med snäckskal, skära inuti och vita utanpå.
Längre utåt mörknade vattnet mot ett svart hål som gick ner mot det bottenlösa. Då vände han om, sköt rakt upp i en
våg och följde med den in till stranden igen.
[Tove Jansson: Kometen kommer 1946/1968 sid 9]
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Bild: Jukka Nurminen

Faktum är att nuförtiden är Östersjön så förorenat att man inte alltid kan simma lika njutningsfullt som Mumintrollet–
ibland är havet grönt av giftiga alger som gör att man inte kan ta sig ett dopp, hur gärna man än skulle vilja. Innan vi går
mera in på varför det är så kommer här några frågor för de lägre klasserna:
• Minns du när du simmade första gången?
• Hur ska man göra om vattnet är grönt av alger?
• På vilket sätt kan alger vara skadliga och hur ska man veta om de är det?
• Intervjua dina föräldrar, mor-eller farföräldrar eller någon annan äldre person: Hur såg havet ut när de var små och
simmade? Finns det skillnader i hur havet såg ut? Vad beror det på?

ett av världens smutsigaste hav
Visste du att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav? Det känns kanske konstigt, för vi finländare brukar vara
stolta över vår rena natur och hur vi tar hand om den. Men tyvärr är Östersjöns tillstånd ingenting att vara stolt över,
vårt hav mår verkligt illa.
Du har kanske sett hur havet ibland under heta sommardagar blivit alldeles grönt av geggig sörja, så att det ser ut
som ärtsoppa? De gröna massorna av slemmiga alger är ett tecken på övergödning, alltså att det finns för mycket
näringsämnen i vattnet.
Längre fram kommer vi att berätta mera om varför Östersjön mår så dåligt, men också ge tips på vad du själv kan göra
för att förändra situationen. För faktum är att mycket redan har gjorts, och det har gett resultat. Mängden löslig fosfor i
Finska viken som algerna kan tillägna sig har de senaste tio åren minskat med 75 procent, vilket faktiskt är ett världsrekord i miljöskydd! På många håll börjar vattnet redan bli klarare, så vi går åt rätt håll. Men mycket arbete återstår ännu
innan havet och de djur som lever där mår bra och man kan simma och njuta av det när som helst.
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John Nurminens Stiftelse och Moomin Characters vill tillsammans med dig rädda Östersjön så att vi alla kan njuta av
vårt underbara hav också i framtiden!
Övergödning är Östersjöns största problem
Övergödning är Östersjöns största och mest synliga miljöproblem. De näringsutsläpp som orsakar övergödningen har
minskat på sista tiden, men fortfarande lider Östersjön av algblomning, grumlat vatten och slemmiga stränder, syrelösa bottenområden och sämre livsvillkor för fisk och andra havsdjur. Klimatförändringen gör övergödningen i Östersjön
värre.
Näringsämnen ger mer alger
Ett av de mest synliga tecknen på övergödning, som du kanske har sett både på havet eller i någon sjö under heta sommardagar, är gröna geggiga mattor som flyter i vattnet. Det brukar kallas algblomningar. Vissa av algerna är ofarliga,
medan andra är giftiga. De giftiga algerna kallas ofta blågröna alger, men egentligen är de inte alger, utan så kallade
cyano-bakterier. De kan vara direkt skadliga att få i sig, och man ska absolut inte dricka vatten där det finns cyanobakterier, inte heller simma i det. Ifall man fått blå-gröna alger på huden ska man tvätta sig ordentligt med rent vatten. Det
kinkiga är att det inte går att urskilja med blotta ögat vad som är giftiga cyanobakterier/blågröna alger och vad som är
ofarliga alger, så det gäller att alltid vara försiktig när man simmar i vatten med algblomning.

Bild: Jukka Nurminen
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Boven heter fosfor
Övergödning orsakas av kväve- och fosforutsläpp som ger näring åt algerna och större vattenväxter i vattnet, vilket
gör att de förökar sig mer än vad Östersjöns känsliga ekosystem klarar av. Särskilt fosforn leder till att det bildas alltför
mycket giftiga cyanobakterier.
Varför finns det då så mycket överlopps kväve och fosfor i haven? Kväve och fosfor kommer ut i havet till t.ex. i avloppsvattnet från städer och med regnvattnet från åkrar. Även en del av kväveutsläppen från trafiken hamnar i Östersjön
i form av nedfall, alltså regn. Lantbrukets andel av näringsbelastningen i Finland är stor: lantbruket står för cirka en
tredjedel av kvävebelastningen och nästan hälften av fosforbelastningen.
Ett känsligt innanhav
Vattnet i Östersjön är en unik blandning av saltvatten och sötvatten. Östersjöns vatten kallas brackvatten, eftersom
det har så låg salthalt att det egentligen inte är saltvatten jämfört med vattnet i de större världshaven. Salthalten i
Östersjön är endast cirka en femtedel av salthalten i oceanerna (35 promille).
Jämfört med oceanerna är Östersjön ett litet och grunt hav, ungefär som ett badkar jämfört med en stor simbassäng.
Medeldjupet i Östersjön är endast 54 meter, medan medeldjupet i Atlanten är cirka fyra kilometer och i Medelhavet
cirka 1,5 kilometer. Som djupast är Östersjön 459 meter.
Östersjön sammanhänger med Nordsjön genom de trånga danska sunden. Bara små mängder vatten rör sig förbi
Danmark, så vattnet i Östersjön byts ut mycket långsamt. Enligt beräkningar antas det ta cirka 30 år för hela Östersjöns
vattenmängd att bytas ut. På grund av att vattnet byts ut så långsamt stannar miljögifter och näringsämnen som orsakar övergödning kvar i Östersjön under en lång tid.
Eftersom Östersjön är ett så litet och grunt hav behövs inte alltså inte särskilt stora mängder skadliga ämnen för att
skadan ska bli stor. Det här betyder att Östersjön är litet som ett laboratorium, där forskarna kan se vad som kommer
att hända också i de större världshaven på längre sikt om vi fortsätter förorena i den takt vi gör nu.
Syrelösa botten
Övergödningen gör att algbestånden växer till sig. När alger och andra växter dör och sjunker till bottnen och förmultnar konsumerar de en massa syre. Det leder till att stora områden på havets botten har blivit till och med helt syrelösa.
Från botten frigörs också fosfor som har lagrats där. Det kallas havets interna belastning.
En annan orsak till att havsbotten är syrelösa är att vattnet i Östersjön består av skikt med olika salthalter som är olika
tunga, där de saltrikare, tyngre bottenskikten väldigt sällan blandas upp med färskt, syrerikt vatten.
När det inte finns tillräckligt syre på botten kan vare sig växter eller djur leva där. Man kan kanske tänka sig att det på
vissa håll i Östersjön ser ut som i muminboken Kometen kommer, där den annalkande kometen har gjort att hela havet
har dragit sig tillbaka och blottat hur det ser ut på havsbottnen.
Nu låg den döda havsbotten framför dem. Det såg alldeles bedrövligt ut. Alla de vackra tångkronorna som vaggat i genomskinligt vatten låg platta och svarta och fiskarna sprattlade ynkligt i de få pottar som fanns kvar. Det luktade hemskt illa.
Maneter och småfisk låg och kippade efter andan överallt och Snorkfröken sprang hit och dit och släppte ner dem i vattenhålorna.
Såja, såja, sa hon. Nu ska du strax få det bra igen ...
Jag är hemskt ledsen, sa Mumintrollet. Men jag tror inte vi hinner rädda allihop.
[Tove Jansson: Kometen kommer 1946/1968 sid 103]
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Östersjöns djur- och växtliv är Ömtåligt
Organismerna i Östersjön är en speciell blandning av djur- och växtarter som normalt lever i saltvatten eller sötvatten.
Många arter lever i Östersjön på de yttersta gränserna av sin anpassningsförmåga. Östersjöns flora och fauna är mycket
känslig för miljöförändringar.
Övergödningen leder också till att vissa arter förökar sig alltför mycket och konkurrerar ut andra arter. Ett exempel är
så kallade trådalger, som har börjat tränga undan blåstången på många håll i Östersjön. Blåstången är en sorts sjögräs,
vars namn kommer från de luftfyllda blåsorna som håller den flytande.
Blåstången bildar frodig vegetation i strandvattnen, litet som en sorts undervattensskog, där många fiskarter leker
(förökar sig), och där fiskynglen kan söka skydd. När blåstången försvinner på grund av att den konkurreras ut av
trådalgerna är det litet som om man skulle hugga ner en massa viktiga träd i skogen – livsförhållandena under vattnet
blir helt annorlunda och fiskarnas yngel har ingenstans att söka skydd, vilket leder till att många fiskar minskar i antal.
Uppgift om blåstång
Det finns också en annan likhet mellan blåstång och träd – du kanske vet att man kan räkna hur gammalt ett träd har
varit genom att räkna årsringar som syns på stubbar? På samma sätt kan du få veta hur gammal en buske blåstång är
genom att räkna hur många förgreningar plantan har. Blåstången får nämligen en ny förgrening per år. Försök hitta
blåstång i vattnet och räkna förgreningar på plantorna – hur gamla är de? Vad verkar vara den vanligaste åldern på en
planta?
Det finns hopp om vi arbetar tillsammans – vet du vad som behöver göras?
Det finns mycket att oroa sig över när det gäller Östersjöns tillstånd, men det finns mycket vi kan göra tillsammans för
att rädda Östersjön. Under de senaste 30 åren har näringsbelastningen halverats, och på vissa ställen kan man redan se
att havet har blivit klarare.
Nu måste vi bara kavla upp ärmarna och fortsätta jobba för att Östersjön ska må bättre! I nästa avsnitt ska vi ge tips på
vad du kan göra för att hjälpa Östersjön, men först ska vi kolla vad du vet om Östersjön – det är dags för Östersjö-lotto!
Östersjö-lotto
ÖSTERSJÖ LOTTO Gissa om du inte vet.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Östersjön är brackvatten. Det innebär en blandning av a) saltvatten och sötvatten
b) vatten och is
c) vatten och koncentrat
Salthalten i Östersjön är endast cirka a) hälften av salthalten i oceanerna.
b) en tredjedel
c) en femtedel
Östersjö är ett litet och grunt hav. Medeldjupet i Östersjön är a) endast 54 meter
b) endast 254 meter
c) endast 1054 meter
Det tar cirka a) 5 år för hela Östersjöns vattenmängd att bytas ut.
b) 15 år
c) 30 år
a) På grund av sommarlov stannar miljögifter och näringsämnen kvar i Östersjön under en längre tid.
b) På grund av det långsamma vattenutbytet
c) På grund av färjetrafik
Fiske inriktat på mörtfisk återvinner en betydande del av de a) borttappad skorna som finns i det marina ekosystemet
b) näringsämnen
c) problem
a) Braxen står för circa en 1/3 av kvävebelastningen och nästan 1/2 av fosforbelastningen i Östersjön
b) Lantbruket
c) Septiktank tömning
a) Turismen är Östersjöns största och mest synliga miljöproblem
b) Övergödning
c) Giftiga bottenfärger för båtar
Avrinningsområde är ett område från vilket yt- och grundvatten strömmar till Östersjön.
Allt som människan gör inom ett avrinningsområde inverkar på Östersjön.
Inom Östersjöns avrinningsområde bor cirka a) 35 miljoner människor.
b) 65 miljoner människor.
c) 90 miljoner människor.
Om det bodde lika många människor på Medelhavets avrinningsområde i förhållande till vattenmassan, skulle det bo cirka
a) 400 miljoner människor omkring Medelhavet.
b) 4 miljarder människor omkring Medelhavet.
c) 14 miljarder människor omkring Medelhavet.
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Flera uppgifter om Östersjöns tillstånd:
•
•
•
•
•

Vilket är Östersjöns största miljöproblem?
Vad betyder övergödning eller eutrofiering? Vad beror övergödning på? Nämn fyra källor till övergödning
Vad får övergödning för konsekvenser?
Varför gör klimatförändringen (varmare temperaturer) problemen i Östersjön värre?
Varför är blåstången viktig för Östersjöns ekosystem?

Ät dig till ett renare Östersjön
Visste du att vad du äter har en väldigt stor inverkan på hur mycket du bidrar till övergödningen i Östersjön? Matproduktion är en av de största belastningarna på Östersjön, så vad du väljer att sätta på din tallrik spelar stor roll för hur
havet mår.
Balansen i Östersjöns fiskbestånd är rubbad. Det finns onaturligt mycket av vissa sorters fiskar som gynnas av övergödningen, medan andra fiskarter har minskat i antal. Du kan påverka övergödningen i Östersjön genom att du som konsument väljer vilken sorts fisk du köper i butiken eller fiskar själv. Fiske kan nämligen fungera som ett sätt att minska
övergödningen i havet.
Från skräpfisk till smartfisk
Vissa fiskar i Östersjön har fått leva med ett oförtjänt dåligt rykte – arter som mört och braxen har till och med kallats
skräpfisk. De här fiskarna kallas med ett gemensamt namn för karpfisk.
Många har tyckt att de här fiskarna är alltför små och jobbiga att rensa för att man ska vilja tillreda den. Annat var det
förr. Ännu på 1970-talet åts det mycket t.ex. braxen i Finland, men nuförtiden är mängderna mycket mindre. Ändå borde vi alla äta mycket mer av just den sortens fisk, eftersom det är ett väldigt effektivt sätt att minska övergödningen i
Östersjön.
Det finns för mycket karpfisk i förhållande till andra arter i Östersjön och de här arterna konkurrerar om näring med
andra fiskarter. Genom att fiska kan man få bort en massa näringsämnen ur Östersjön – när man fiskar försvinner den
näring som fisken innehåller ur havets ekosystem.
Men om fosfor är skadligt för Östersjön, är det inte skadligt för människor att äta fisk som innehåller en massa fosfor?
Svaret är nej. Den fosfor som överförs från fisk är inte skadlig för människor. Fosfor är ett naturligt förekommande
grundämne som alla levande organismer behöver för sin tillväxt – näst efter kalcium är fosfor det mineralämne det finns
mest av i människokroppen. Cirka 85 % av det fosfor som finns i en människa finns i benstommen som kalciumfosfat.
Fosfor finns i de flesta livsmedlen. Finländarna får mest fosfor via mjölk och spannmålsprodukter.
Du har kanske hört att man inte ska äta för mycket Östersjö-fisk, eftersom det kan vara skadligt för hälsan. De varningarna gäller fetare fiskar som lax och öring, karpfiskar har så låg fetthalt att det inte ansamlas några betydande skadliga
ämnen i dem.
Ät mer fisk och grönsaker och mindre kött
Matproduktionen, speciellt kött och mjölkproduktionen, är en av de största orsakerna till att Östersjön är så förorenad.
Det lättaste sättet att skydda Östersjön är alltså att äta så mycket grönsaker och inhemsk hållbart fiskad fisk som möjligt.
John Nurminens Stiftelse har utvecklat nya sätt att tillreda karpfisk som gör det enkelt och billigt att äta miljövänlig lokal fisk. Tillsammans med en av de stora matvarukedjorna i Finland har stiftelsen tagit fram fiskbiffar gjorda på braxen,
och på kort tid har biffarna faktiskt blivit en av de mest populära fiskprodukterna i butikernas frysdiskar.
Inom John Nurminens så kallade närfiskeprojekt väljer man ut ett antal fiskare som fiskar den fisk som används i fiskbiffarna. Under sommaren 2018 fiskades nästan 200 000 kilogram mört och braxen inom projektet, vilket innebar att
ungefär 1,6 ton fosfor avlägsnades från havet.
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För tillfället avlägsnas nästan 700 ton fosfor ur Finlands vattendrag genom fiske. Vi kan öka den mängden, men det
kräver att både konsumenter, som du och din familj, och större institutioner, som restauranger, skolor och sjukhus
börjar kräva att få lokalt fångad karpfisk på menyn. Varför inte tala med ditt skolkök och föreslå att ni testar karpfisk?
Östersjön tackar!
Uppgifter om smartfisk
•
•
•
•

På vilket sätt påverkar det du äter Östersjöns tillstånd?
Nämn några fiskarter som förr kallades skräpfisk, men som nuförtiden borde ses som ”smartfisk”?
Vad kallas de här fiskarna med ett samlingsnamn?
Varför skulle det vara bra att fiska och äta mera sådan fisk?

Fler tips på vad du själv kan göra för ett renare Östersjön
Förutom att tänka på vad du äter finns det också många andra saker du och din familj själva kan göra för att bidra till att
Östersjön blir renare. Här kommer några förslag:
På stugan och i egnahemshus
• Jag ser till att avloppsvattnet i mitt hem hanteras på rätt sätt. Den bästa lösningen är teknik som återvinner
näringsämnen.
• Jag minskar konsumtionen av vatten: med ökande mängder avloppsvatten kommer också större mängder
näringsämnen ut i Östersjön.
• På stugan är en torrtoalett ett bra alternativ med tanke på vattendragen. Jag behandlar tvättvattnen från bastun på
rätt sätt och tvättar mattorna så att tvättvattnet inte rinner ut i havet.
• Jag gödslar trädgården sparsamt och använder naturligt gödsel istället för konstgjorda medel. Jag undviker onödiga bekämpningsmedel.
• Jag använder grön el. Jag knäpper av onödiga elapparater, då jag lämnar ett rum. Jag köper endast energisnåla
elapparater.
I köket
• Jag föredrar närmat och säsongens produkter.
• Jag köper ekologiska livsmedel. Vid ekologisk odling utnyttjar åkern effektivare de näringsämnen som tillförs den
och näringsämnena cirkulerar mellan djur- och spannmålsproduktionen.
• Jag äter mindre kött. Enligt kostrekommendationerna borde vår kost bestå till största delen av växtrikets produkter
och bara till en liten del av kött. Köttproduktionen ger upphov till rikligt med koldioxid- och näringsutsläpp och den
förbrukar mycket energi. Genom att välja vegetariska alternativ minskar jag på Östersjöns näringsbelastning.
• Jag undviker onödiga kemikalier i kosmetik, vid städning och vid tvätt.
I trafiken
• Jag går, cyklar, åker kollektivt och samåker: då trafikutsläppen blir mindre, minskar också partikelbelastningen och
kvävenedfallet från luften i vattnen.
• Jag semestrar nära: att flyga förbrukar enormt mycket energi och bidrar till den globala uppvärmningen, som i sin
tur leder till fler stormar, mer regn och större avrinning av näringsämnen även i Finland. Jag använder tåg i stället för
flyg.
Vid tvättning
• Jag undviker tvättmedel som innehåller fosfater eller syntetiska tensider. Miljövänliga tvättmedel, som t.ex. talltvål
och ättika, samt Svanmärkta tvättmedel är bra alternativ för naturen.
Aktivering – nu kör vi! Uppgifter relaterade till Östersjö-tipsen
På John Nurminens sidor finns många fler tips på vad man kan göra sin vardag för att minska övergödningen. https://
johnnurmisensaatio.fi/sv/ostersjoskydd/tips-for-skyddet-av-ostersjon/
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Bild: Jukka Nurminen

Välj ut fem tips du tycker är bra och förklara varför de minskar övergödningen!
• Vad kan du göra i din egen vardag?
• Vad borde beslutsfattare och företag göra?
• Skriv ett brev till en lokal- eller rikspolitiker. Beskriv varför du är orolig för Östersjöns tillstånd, dela med dig av fakta,
skriv förslag på vad du skulle önska att politikern gjorde för att hjälpa Östersjön, beskriv vad det skulle leda till. Underteckna meddelandet och lägg till dina kontaktuppgifter. Be kanske flera politiker komma till er skola för att tala om
Östersjöns tillstånd och vad de tänker göra.
Uppgift om Muminpappans memoarer
Till slut vill vi bjuda uppgift som kombinerar havskunskap, bildkonst och konsthistoria. I följande uppgift får du svaret
på hur Muminpappan och Muminmamman träffades, som vi nämnde i början.
Berättelsen här nedan är tagen ur boken Muminpappans memoarer, där du får veta allt om det stormiga och äventyrliga liv som Muminpappan levde innan han slog sig ner i Mumindalen. I boken får du också veta hur Muminpappan och
Muminmamman träffades, och där spelar havet en central roll, som du kan se ur det här avsnittet ur bokens åttonde
kapitel.
Läs utdraget ur boken och svara på frågorna nedan!
Rådd-djuret satt framför brasan och höll Sås-djuret i tassen. Joxaren lade patiens. Fredrikson låg på mage och tittade på
bilderna i »En färd över Oceanen». Det var tryggt och hemtrevligt, rena familjelivet, och ju mer jag tittade på det dess oroligare
blev jag. Det kröp i mina ben.
Då och då svepte sjöskummet över de svarta, skakande fönsterrutorna.
Att vara på havet en sån här natt, sade jag frånvarande.
Åtta beaufort. Om inte mer, instämde Fredrikson och stirrade på sina bilderboksvågor.
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Jag går ut och tittar på vädret, mumlade jag och slank ut genom dörren på läsidan. Ett ögonblick stod jag stilla och lyssnade.
Bränningarnas hotande brak fyllde mörkret omkring mig. Jag vädrade mot havet, lade öronen bakåt och gav mig ut i lovart.
Stormen kom farande över mig med ett vrål och jag blundade för att inte få syn på allt onämnbart hemskt som kan vara ute
och gå en stormig höstnatt. Kusliga ting som man helst inte vill tänka på …
Förresten var detta ett av de få tillfällen jag inte tänkte alls. Jag bara visste att nu måste jag gå ner till stranden med sin
fräsande bränning, det var en magisk Förkänsla som också senare i livet ofta ledde fram till förvånande resultat.
Månen kom fram ur nattmolnen och den våta sanden lyste som metall. Vågorna dundrade in mot kusten som en rad vita drakar, reste sig rakt upp med utspärrade klor och brakade ner över stranden, drog rasslande ut i mörkret och kom tillbaka igen.
Mina minnen överväldigar mig!
Vad var det som kom mig att trotsa mörker och köld (det värsta ett mumintroll vet) för att irra ner till stranden just den
meningsfyllda natt som landade Mumintrollets mamma på vår ö? (Ack frihet, märkliga ting.)
Fastklamrad vid en planka kom hon farande i bränningarna, flög som en boll in i viken och drogs ut i havet igen.
Jag störtade ut i strandvattnet och skrek allt vad jag orkade:
Jag är här!

#VÅRTHAV
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Nu kom hon tillbaka igen. Hon hade släppt plankan och seglade upp och ner med benen i vädret. Utan att blinka såg jag den
svarta vattenväggen närma sig. Jag fångade den skeppsbrutna i min famn och i nästa sekund virvlade vi hjälplöst omkring i
den kokande bränningen.
Med övernaturlig styrka körde jag benen i sanden, jag höll fast, hårt, hårt – jag kravlade mig iland medan vågorna hungrigt
grep efter min svans, jag stapplade, stretade, kämpade – och lade ner min sköna börda på stranden i säkerhet för det vilda
grymma havet. Ack, det var någonting helt annat än att rädda Hemulens moster! Ett mumintroll, likadant som jag själv men
ännu vackrare, ett litet kvinnligt mumintroll som jag hade räddat!
Hon satte sig upp och skrek: Rädda väskan! Rädda väskan!
Men den håller ni ju i? sade jag.
O är den kvar, utbrast hon. Ära vare glad … och hon öpp¬nade
sin stora svarta väska och började krafsa och söka i den. Till slut fick hon fram sin puderdosa.
Jag tror pudret är sjöskadat, sade hon sorgset.
Föralldel, ni är lika vacker ändå, anmärkte jag galant.
Då tittade hon upp på mig med en obeskrivlig blick och rodnade djupt.
[Ur Tove Janssons Muminpappans memoarer 1950/1968, sidorna 162-165]
Frågor till utdraget ur Muminpappans memoarer
• Teckna en egen jättevåg – den kan se ut hur som helst. Rider någon på vågen? Ser man igenom eller under den? Vilka
material använder du? Vattenfärg, pennor, tusch?
• Har du någon gång varit i sjönöd? Vad gjorde du? Vad ska man göra för att inte råka i sjönöd?
• ”Åtta beaufort” säger Fredrikson i början av texten. Vad betyder beaufort och varför behövde sjömän förr i tiden veta
det? Vilka termer använder man för det här nuförtiden?
• Tove Jansson målade senare i livet en målning som heter Åtta beaufort som du kan se på bilden nedan.
• Vad tycker du att målningen föreställer? Vilken stil är målningen gjord i? Vilken känsla får du när du ser på målningen?
• ”Jag gav mig ut i lovart” berättar Muminpappan. Vad betyder lovart?
• I den här berättelsen kan man tänka sig att Tove Jansson har blivit inspirerad bland annat av en mycket känd berättelse
i den grekiska mytologin – vilken tror du att det är? Vilken känd målare har gjort en tolkning av samma myt och vad heter
den målningen?
• I teckningen som illustrerar den här historien kan man också se likheter med japansk konst, speciellt en bild av den
japanska konstnären Katsushika Hokusai. Leta fram en bild på Hakusais träsnitt med en jättevåg – vad heter bilden? När
levde Hokusai och vilken teknik använde han för att skapa sina bilder? Vilket annat natur-element ser du i bakgrunden på
Hokusais bild med jättevågen? Vilka likheter med Toves bild ur Muminpappans bravader kan du se?
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Vi hoppas att du har haft roligt med det här Östersjö-materialet, och att du vill engagera dig i kampanjen #VÅRTHAV.
Du kan följa med kampanjen på www.vårthav.fi. Vi avslutar med pysseluppgifter, som du hittar här: https://moom.in/
pyssel-vårthav. Glöm inte att det finns hopp för Östersjön, om vi alla hoppar ombord och hjälper till!

ÖSTERSJÖ LOTTO Rätta svar.
1

2

3

4

5

6
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10

Östersjön är brackvatten. Det innebär blandning av a) saltvatten och sötvatten.

Salthalten i Östersjön är endast cirka c) en femtedel av salthalten i oceanerna.

Östersjö är ett litet och grunt hav. Medeldjupet i Östersjön är a) endast 54 meter.

Det tar cirka c) 30 år för hela Östersjöns vattenmängd att bytas ut.

b) På grund av det långsamma utbytet stannar miljögifter och näringsämnen kvar i Östersjön under en längre tid.
Fiske inriktat på mörtfisk återvinner en betydande del av de b) näringsämnen som finns i det marina ekosystemet på land.

b) Lantbruket står för circa en 1/3 av kvävebelastningen och nästan 1/2 av fosforbelastningen i Östersjön.

b) Övergödning är Östersjöns största och mest synliga miljöproblem.

Avrinningsområde är ett område från vilket yt- och grundvatten strömmar till Östersjön.
Allt som människan gör inom ett avrinningsområde inverkar på Östersjön.
Inom Östersjöns avrinningsområde bor cirka c) 90 miljoner människor.
Om det bodde lika många människor på Medelhavets avrinningsområde i förhållande till vattenmassan,
skulle det bo cirka c) 14 miljarder människor omkring Medelhavet.

