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Det var en gang
ett projekt
Tänka sig, att det för bara 200 år sedan fanns
kapare utanför den svenska västkusten. Och de
fick leva rövare utan att bli straffade!
På den tiden var det nämligen så, att när Sverige
var i krig kunde helt vanliga kaptener få kungens
tillstånd att gå ut med sin besättning och erövra
fiendeskepp.
Historierna om kaparna ute på Skagerrak är spän
nande för både stora och små. Men det är fort
farande inte så många som känner till hur det
gick till och varför det hände. Lysekils kommun
har därför velat lyfta fram den här viktiga delen
av vår historia, och det har man kunnat göra tack
vare det gränsöverskridande projektet Business
to Heritage.
Under 2013 gjordes en hemsida, www.skagerraks
kapare.se, och en mindre utställning som riktar
sig främst till vuxna. Under våren 2014 produce
rades även en dokumentärsvit, en tryckt broschyr
samt en lite större upplevelseutställning för barn
och ungdomar på temat Skagerraks kapare. Både

filmen och upplevelseutställningen visas under
2014 och 2015 på Havets Hus i Lysekil. Här finns
även broschyren att hämta för den som vill veta
mer om kaparna och kaperiet.
Inom projektet hände också något som inte var
så planerat men som kom att utvecklas till något
riktigt bra. Det var under arbetet av upplevelseut
ställningen för barn och ungdomar som idén om
att involvera en skolklass från Lysekil dök upp.
Egentligen var det ju helt naturligt att ta hjälp av
barnen själva. Att barnen sedan skrev och illustre
rade dessa fantasifulla kaparberättelser, det har vi
lärarna på Gullmarsskolan i Lysekil att tacka för. Hur
det gick till och vilka som har varit inblandade, det
kan du läsa om i den här broschyren. Och framför
allt får du nu äran att ta del av barnens alldeles
egna berättelser, skrivna med deras egna ord. Utan
ändringar och korrigeringar från oss vuxna.
Trevlig läsning!

Projektledare: Cia Lantz, Lysekils kommun
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Sa har borjade det...
I ett litet rum på Havets Hus i Lysekil skulle en utställning om Skagerraks kapare byggas.
Målgruppen var barn och ungdomar. Uppgiften gick till Malin Wallin, designer och dramapedagog
och Pontus Johansson, barnkulturdesigner. Här beskriver de med egna ord hur de lyckades få med
barnens perspektiv i utställningen:

Till att börja med fick vi ta del av den research
som gjorts om kaparna och på så vis lärde vi känna
historien. Ganska snart navigerade vi oss fram till
idén att förvandla det lilla utställningsrummet på
Havets Hus till ett kaparskepp.

Att teckna ner sin idé är inte alltid lätt, men klassen
antog utmaningen. Fram växte fantastiska skepp
med helt egna karaktärer. Skepp med huvuden,
öron, flaggor, ben, stegar, kanoner, besättning och
ofta flera master. Ståtliga skepp. Fantasifulla skepp.

Som utställningssamordnare handlade det om att
symboliskt gå ombord, i både tanke och handling.
I detta arbete var det för oss helt avgörande att
se saker och ting ur barnens perspektiv. Därför
var det självklart att samarbeta med barn under
processen för att lyssna och ta in deras tankar,
idéer och förslag och låta dem skapa en del av
utställningsmaterialet.

När vi lite senare frågade vad klassen tyckte att
skeppet på Havets Hus skulle heta, blev förslagen
många. Alla fick rösta, och vann gjorde Black Eagle
som på svenska blev Svarta Örnen. Det namnet
kan utställningsbesökarna nu se till vänster när
man går ombord och väl på skeppet finns barnens
alla fantastiska målningar inramade att beskåda.

När vi i april 2014 mötte klass 4 på Gullmarsskolan
i Lysekil fanns det en nyfiken förväntan i klass
rummet. Vi förklarade att vi behövde barnens
hjälp med utställningen. Sedan förflyttade vi oss
till 1700-talet och kaparnas tid. Vi berättade om
stanken, kampen och valarna som ibland följde
sillstimmen in i Skagerrak. Och om skeppen och
dess många namn.
Efter detta bad vi barnen fundera vidare kring
kaparskeppen. ”Hur tror ni att skepp med namn
som Räven, Hoppet, Nordiska hjälten eller Lejonet
såg ut, om ni får fantisera helt fritt?”

Det som hände sedan och som du just nu håller
i din hand är ett fantasiskt bevis på hur ringar på
vattnet kan skapas. På hur samarbeten kan ge in
spiration och hur lärarna såg möjligheter att fort
sätta arbeta vidare med Skagerraks kapare. Och
inte minst, hur alla barn i Gullmarsskolans klass 4
med engagemang, fantasi och kunskap skapade
sina egna kaparberättelser.
Malin Wallin och Pontus Johansson
Utställningssamordnare

...och sa kom

berattelserna till
Läraren Undine Malm Hansson visste, precis som
så många andra, inte särskilt mycket om kaparna
ute på västkusten. Inte förrän utställningssamord
narna Malin Wallin och Pontus Johansson på ett
livfullt sätt kom och berättade om dem. Undine och
hennes kollega Pia Axelson fängslades snabbt
av historierna – precis som alla deras 29 elever i
klass 4 på Gullmarsskolan.
Tanken var från början att barnen bara skulle illu
strera hur kaparskeppen kunde se ut och namnge
skeppet till utställningen om Skagerraks kapare.
Men under processens gång började något hända
inne i lärarnas huvuden. De spånade vidare och
insåg att kapartemat passade alldeles utmärkt att
använda i ett större skrivprojekt i det vanliga skol
arbetet.
Sagt och gjort: Uppgiften till barnen blev att göra
en berättande bilderbok med egna kaparberättelser.
Det krävdes bara en del föreberedelser.

– Vi lärare gick först hem och läste på lite själva,
bland annat om kaparredaren Lasse i Gatan från
Onsalahalvön. Sedan var vi på biblioteket och låna
de barnbilderböcker om pirater och liknande som
kunde fungera som inspiration, förklarar Undine
Malm Hansson.
Barnen fick jobba tillsammans i små grupper om
två eller tre. När de var klara väntade högläsning
för eleverna i årskurs 1, vilket gjordes till en riktigt
mysig ”happening”.
– Det som var bra med att låta fyrorna skriva för
de lite yngre barnen var att de lättare kunde släppa
lös sin fantasi. De vågade vara barnsliga, fortsätter
Undine.
Arbetet blev väldigt lyckat. Och barnens engage
mang går absolut inte att ta miste på när man läser
deras berättelser. Eller hur?

”Lärarna är duktiga
på att koppla ihop skolarbetet
”Min dotter tyckte
med världen utanför. Och det har de
det var jätteroligt och spännande.
verkligen lyckats med när det gäller
Hemma berättade hon mycket om
berättelserna om
kaparna. Det är underbart att
kaparna.”
barnen får använda
”Själv är jag historiesin fantasi så
lärare men jag kände ändå inte
här.”
till så mycket om kaparna. Nu vet jag lite
Carl Dahlberg,
mer. Klara hade väldigt roligt under det
pappa till Ludvig Dahlberg
här arbetet. Det passade henne bra för
Gadir Ohan,
hon gillar att hitta på historier,
mamma till Gabriella Ohan
skriva och rita.”
Petra Malm,
mamma till Klara Malm

Fangad
Pojken i familjen gick ut och skulle köpa sig frukt
för 5 dubloner. Han kom fram till ståndet och köpte
sig en stor vattenmelon. Det var då det hände!
Han hörde ett stort dån. Han vände sig om och
såg det största kaparskeppet han någonsin sett.
Plötsligt hoppade en kapare ut från skeppet och
sen kom flera män farande från skeppet.
Kaparna ställde sig runt pojken, de bar pojken om
bord på skeppet och band honom i masten.
När pojken är nervös så börjar han alltid prata tyska.
Han sa:
– Lassen sie mich frei! Ich will hier nicht waren!
– Hålltyst pojk, prata vanligt! Sa kaptenen på kapar
skeppet.
– Förlåt mig men vilka är ni, sa pojken.
– Vilka vi är? Vi är kaparna Sprichenstang.
– Vänta... Sprichenstang, sa pojken förvirrat.
– Din gammelmorfar Karl Sprichenstang var vår
gamla kapten. Nu vill vi att du ska ta platsen som
vår kapten på vår båt.

När pojken stod och skrubbade däcket så fångade
de honom i en stor kista. De slängde kistan över
bord till en liten öde ö. Där ute på ön fanns två
pirater, vid namn Kapten Stornäsa och Mininäsa.
– Åh, en skatt. Kaparen vet inte vad han ger bort.
Kapten Stornäsa och Mininäsa gick fram till kistan
och öppnade kistan. Där låg pojken.
– God dag mina herrar, jag heter Gustav Sprichen
stang.
– Äsch det var bara en pojke, nu går vi Mininäsa,
sa kapten Stornäsa.
När kapten Stornäsa gick iväg så följde inte Mini
näsa med. Mininäsa öppnade kistan och sa till pojken
att han kunde få en flotte så han kunde åka hem
igen. Efter fyra månader var han hemma. Han
vaknade av att mamma Kristina väckte honom och
han märkte att allt bara var en mardröm.
FÖRFATTARE: HANNA MARÖ, EMILY GRANATH
OCH SAGA CROGÅRD

Nästa morgon vaknade pojken av att solen strå
lade. När pojken piggnade till så märkte han att
repen var borta. Alla kaparna skrek:
– Upp och hoppa och börja jobba!!!
Pojken blev så rädd att han hoppade upp och
tappade byxorna. De andra skrattade så mycket
så dom också tappade byxorna. Efter en stund så
drog alla upp sina fina byxor och började jobba.
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Peppe & Storbyxan
Jag ska berätta om mitt livs äventyr. Jag heter
Emil och då var jag 8 år. Det var en tidig lördag
morgon. Alla barn var ute och lekte utom jag. Jag
gick ner och frågade mamma och pappa om jag
fick gå ut. De sa som alltid ett stort NEJ!
Jag bestämde mig för att gå ut i alla fall, och tog
på mig mina turkalsonger om det skulle hända
något. Jag gick ut och tittade ner mot hamnen och
såg det största och finaste skeppet jag någonsin
sett. Nu har jag inte sett något innan men jag är
ganska säker på att det var det finaste och största
skeppet.
Jag var så nyfiken och jag skulle bara ta en liten
snabb titt på skeppet. När jag kom ombord på
skeppet såg jag att det hette Vita Skuggan. Det
pirrade till i kroppen när jag öppnade dörren till
hytten. Där inne var det fullt med lådor och säckar
och det luktade jätteäckligt. Jag gick runt och tittade.
När jag hörde att dörren öppnades så slängde jag
mig ner bakom en stor låda.
En skäggig stor man med hatt på huvudet kom in
i hytten. Det måste vara kaptenen, tänkte jag. Han
hade en grön papegoja på sin axel och den ropade
”ALLA MAN OMBORD”!
Den skäggiga mannen gick ut och jag reste mig
upp. Då kom den gröna papegojan in.
– Hej jag heter Peppe, ger du dig eller vill du slåss?
sa han.
– Jag ger mig sa jag.
Det var något konstigt med fågeln för den sa samma
sak. Jag kände hur skeppet åkte ut till havs. Peppe
gick ut. Jag hörde hur kapten sa:
– Vi seglar till landet Korv med mos.

8

När det hade gått minst 3 timmar kom en skepps
pojke in. Han närmade sig mig och tog bort lådan
jag gömde mig bakom. Han skrek när han såg mig.
Hela besättningen kom dit.
– Vad håller du på med, sa kaptenen.
– Det ligger en pojke där kapten Storbyxa.
Ja, han hade ju stora byxor tänkte jag. Det var så
trångt där inne så helt plötsligt ramlade kapten Stor
byxa på några säckar som var där inne.
3 matroser tog tag i mig och tog mig till kapten.
Han bar mig ut och band mina händer.
– Vad ska du få för straff, sa kapten.
– Förlåt, förlåt, sa jag, det var inte meningen.
– Kanske han kan bli en bra skeppspojke, sa en
matros.
– Nej, han ska nog gå på plankan, ropade kapten.
Kapten puttade ut mig på plankan. Jag fick ett
stort sår på armen. Jag var så rädd att hela plankan
skakade. Jag trodde det var kört, men helt plöts
ligt kom papegojan Peppe.
– Här kommer supergojan Peppe!
Han tog tag i mina byxor och flög över havet. Det
blev svart och när jag vaknade låg jag i min säng.
Jag tittade på min arm. Där såg jag såret jag hade
fått när Kapten puttade ut mig på plankan. Då märkte
jag att det inte var någon dröm och att det finns
talande papegojor.
FÖRFATTARE: FRIDA APELL OCH KLARA MALM
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Kaparaventyr
Det var en gång en kapare som hette Rolle. En
gång när han var ute med sitt skepp Flygande Örnen
så hände det något spännande.
Hela besättningen var ombord. Vi seglade runt
Östersjön på jakt efter ett kaparskepp. Men det
var inget skepp i sikte. Tre från besättningen gick
ut på plankan och kikade efter ett skepp. Men
dom var såklart för tunga och plankan bröts och
alla tre trillade i vattnet.
Alla ombord gav upp och vi seglade till land. Men
på vägen tillbaka hittade vi ett danskt kaparskepp.
– Lycka, skrek Rolle.
– ARR! Jag ser det också, sa Rödskägg.
(Rödskägg tror själv att han är en pirat, men han
är ju en kapare).

Alla gjorde som Rolle sa. Både vi och det andra
skeppet började ta varor från varandra. Men det
andra skeppet gav upp när deras kapten snubbla
de på sin egna fula fot och krockade med styrman.
Båda ramlade i vattnet. Skeppspojken viftade med
den vita flaggan. Då insåg vi att vi hade vunnit.
När vi hade lastat ombord alla varorna så ropade
Rödskägg.
– ARR, nu ska vi ha fest!
Och det hade vi också. Det var superskoj. Alla på
båten skålade med var sitt glas öl.
– Vi är de bästa kaparna i hela världen, sa Rolle
glatt.
FÖRFATTARE: LISA MELLQVIST OCH GABRIELLA OHAN

– Hissa upp den danska flaggan, ropade Rolle med
en bestämd röst.
– Det ska bli, ropade alla som var ombord.
Vi seglade närmare och närmare tills vi var nära
nog att borda.
– Hissa upp den svenska flaggan, hojtade Rolle.
Innan vi hoppade över fick Rolle och hela besätt
ningen en chock. Danskarna hissade också upp
den svenska flaggan.
– Alla kapare, hojtade Rolle så högt han kunde. Nu
kan det bli krig.
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Historien om familjen
som blev overfallen
Det var en gång en pojk som hette Olof och en
flicka som hette Margaretha. Margaretha och Olof
var ute i skogen och plockade bär åt sina föräldrar.
När de kom hem hade de förlorat alla saker, och
deras mamma låg på marken helt medvetslös
medan pappan satt på bänken och snyftade lite lätt.
Olof kom fram till pappan och frågade vad som
hänt. Pappan ville dölja det, det syntes på ansiktet,
men han visste att de måste få veta. Pappan ville
inte men han måste. Till slut berättade han: Så här
ligger det till... er mamma är... Skadad. Margaretha
kunde knappt tro sina ögon. Va? Vem, varför
och hur?
Vi har blivit rånade och de sa till mig att de kom
mer tillbaka och då ska de ta oss till en plats där
ingen vet var det ligger. Va?, svarade båda två.
Vad väntar vi på då? Nu sticker vi.
De sprang ner till hamnen med mamman i famnen.
De gick ombord på ett stort fartyg. Men de visste
inte vems det var. Margaretha och Olof såg rädda
ut. Vad är det? Ni ser rädda ut, sa pappa.
Vi är inte riktigt säkra på att kliva på en främmande
persons fartyg.
Det är lugnt, inget kommer att hända oss, svarade
pappan med tröstande röst. Men där hade han
nog fel.
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Pappan styrde skeppet mot en ö i närheten... men
det gick inte så länge inan de såg ett störrre
danskt skepp styra rakt mot sig. Alla fick panik,
främst pappan. Skeppet kom bara närmare och
närmare dem.

De sköt skott mot dem. Pappan sa till barnen att
söka skydd. Spring till kammaren längst ner i båten.
Okej, pappa men jag är rädd, sa Margaretha. Olof
och Margaretha lydde pappan till slut. Pappan visste
inte var han skulle lägga mamman. Sen såg pappan
en guldkista och kom då på att han kunde lägga
mamman där. Där får hon ligga tills det här är över,
sa han. Olof och Margaretha hade kommit ner till
kammaren nu. Vad ska vi ta oss till Olof?, frågade
Margaretha.
Pappan såg direkt att skeppet var ett danskt kapar
skepp. Några timmar senare var bråket över och
de var tillbaks vid hamnen med mamman och de
två barnen Olof och Margaretha. Pappan kom
på att hans farmor gjorde en medicin som lindrar
mot just den skadan som mamman hade råkat
ut för. Pappan kom ihåg var farmor lade medici
nen när hon var lika gammal som han. Den låg
vid en strand nergrävd i sanden. Pappan ville så
gärna att mamman skulle överleva så han gick dit
med både Olof och Margaretha. De såg krysset
i sanden, och de började gräva med en stor, stor
spade. De såg den lilla flaskan med vätskan inuti.
Pappan hällde försiktigt medicinen i mammans
mun. Ser man på, det fungerade! Där hade han
minsann rätt.
De såg en stor förändring på mamman. Hon blev
frisk! Underbart! Nu kunde de äntligen gå hem
och leva livet som vanligt.
FÖRFATTARE: PHILIP NORÉN OCH EVELINA OLSSON
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Kaparen Berger
Det var en gång en kapare som hette Berger som
var kapten. Bergers båt hette Laxen. Berger hade
20 man och dom skulle kapa ett känt skepp för att
kungen sade det till dom.
Inne i skeppet de skulle kapa fanns det tyger, kryd
dor och kanoner. Skeppet kom från Spanien.
Berger åkte från Lysekils kust till Spanien. Det tog
en månad.
När de var framme så såg de skeppet och skeppet
hette Jose. De hissade Spaniens flagga för att
komma närmare båten och började skjuta med
sina kanoner mot seglet så de inte kunde åka
någonstans.
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Sen hissade de svensk flagg och hoppade över till
det andra skeppet. De började fäktas och tog allt
de behövde över till sin båt.
Sen åkte de tillbaka till Lysekil. Det tog också en
månad. Sen sålde de allt till kungen och fick 1000
kronor. De fortsatte kapa skepp hela året. Några
dog, men Berger klarade sig.
FÖRFATTARE: TIMOR AKBARI, SEBASTIAN JOHANSSON
OCH JAMAL HASSAN SHEEGOU
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Vita parlans
aventyr
Det var en gång en flicka som hette Leah och
hon var 14 år. Hon skulle åka ut på ett skepp med
sin pappa för att de skulle kapa ett danskt skepp.
Skeppet de åkte med hette Vita Pärlan.
Dom närmade sig det danska skeppet. Det stod 4 st
män och var beredda på att hoppa ombord. Regnet
öste ned och det var iskallt! Leah hoppades på att
de skulle kunna ta många bra varor men samtidigt
var hon lite nervös. Hon var rädd för att det skulle
bli strid.
De bordade skeppet och gick ombord. Det var bara
ett fel och det var att det fanns inga människor på
däck. Vart hade alla tagit vägen? Var det ett spök
skepp? Pappa och 4 andra män gick ner under däck.
När de var nere i skeppet så började de leta mat.
Efter en stund kom pappa
upp igen och sa att det
fanns inga människor på
skeppet. Det hade redan
blivit kapat!
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Men det konstiga var att det fanns ju massa mat
och dryck kvar! Precis när han hade sagt det så
klättrade en gubbe upp från utsidan av båten.
Han hade bara kalsonger på sig och de var rosa
med hjärtan på! Han sa att om han inte hade varit
så tjock så hade det blivit strid, men tyvärr! Han
gick ner i hytten och alla följde efter. Sedan höll
han upp en flagga med röda rosor på. Då börja
de alla skratta. Han kollade på flaggan och sedan
vände han på den och då blev den vit.
Det betydde att han gav upp! I båten hittade vi
massa kryddor, tunnor med vin och tyger. Alla be
sättningsmän på Vita pärlan festade på mat och
dryck och Leah var lycklig över priset. Att kapa ett
fartyg utan strid var det bästa hon visste. Efter en
stund seglade de hem igen.
FÖRFATTARE: EBBA KARLSSON OCH NAFISO HASSAN SHEEGOU
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Stormen
Hej jag heter Erik och jag är en skeppspojke. Jag
blev lurad av några elaka kapare att mina föräldrar
var ombord på ett skepp som heter Svärdfisken.
När jag gick ombord så upptäckte jag att mina
föräldrar inte var ombord utan att jag blev lurad.
Så blev jag skeppspojke. Jag svabbade däcket
på skeppet och hämtade öl eller vin till kaptenen.
Han var en väldigt snäll kapten, så ibland så tänkte
jag inte ens på att de lurade mig hit.
En dag skulle vi ut på havet och vi kanske skulle
vara med i strid. Vi laddade kanonerna och hissa
de seglen och åkte ut på havet. Alla män skrek
hurra när vi åkte iväg från hamnen.
Vi var ute på havet i cirka 30 minuter och såg inte
någonting. Sen så skrek killen som satt i utkik
ningskorgen att ett danskt skepp var nära. Han
sa till att vi skulle hissa danska flaggan och köra
full fart framåt. När vi kom nära så tog vi ner den
danska flaggan och hissade den svenska. Vår kap
ten skrek: – Ger ni er eller vill ni ha strid? Dom
viftade med en vit flagga och det betyder att de
gav upp. Vi vann. Vi fick virke, metall, saltat kött,
vin, öl, socker och träplankor som pris.

sa till kaptenen att det inte var så fint väder och att
det kanske skulle bli storm. Han lyssnade inte på
mig och åkte ut i alla fall.
När vi var ute på havet så hände det jag sa. Det
blev storm och inte en liten storm! Först blev vi
träffade av en våg där bak och sen där fram och
på sidan och på andra sidan. Vårt skepp var väldigt
skadat men vi lyckades komma till hamnen igen
som tur var och alla män kom hem levande.
När jag skulle köpa öl till kaptenen så tappade jag
hela lådan med öl för där stod mina föräldrar. Jag
sprang fram till dem. När de såg mig så sprang de
också. Så sprang både jag och pappa och mamma
fram till varann och kramades. De undrade var jag
varit och sa att de saknat mig. Jag sa: – Jag har
varit på ett äventyr. Sedan berättade jag allt som
hade hänt när jag varit på mitt äventyr på havet.
FÖRFATTARE: DANIEL JARA MARIN
OCH ULRIKA MAMDOUH

När vi åkte hem så kom det gråa moln på himlen
och vågorna i havet var väldigt stora. Vi blev träf
fade av någon från höger och vänster. Vårt skepp
blev lite förstört men vi kom till hamn levande alli
hop. Nästa dag skulle vi åka ut på havet igen. Jag
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Skeppet
Grona gurkan
Casper Miniman är 10 år och bor i Lysekil. Idag
går Casper till hamnen. Han ska boka sommar
jobb till ett skepp som ska till staden Brysselkol
som ligger i Grönsakslandet.

Casper snor åt sig 4 stora paprikor och springer
iväg till ett hemligt ställe att äta på. Han trycker i
sig alla 4 på mindre än 10 sekunder!!! Sen går han
upp på däck och kollar ut över havet.

Där ska han lämna last. Skeppet heter Gröna Gurkan.
Dom ska frakta 100 ton grönsaker och massa
brysselkol, för staden Brysselkol börjar få slut på
det. Nu är det sommar och Casper ska åka iväg.
Han går ombord på skeppet.

– Vilka är det där? Säger Casper och ställer sig
bredvid en tjock gammal gubbe.

Det är väldigt mångar gubbar på skeppet. Han ser
sig omkring och går rakt fram men ser inte att han
går mitt in i en tjock fet gubbmage! Han studsar
iväg för att magen är som en ballong! Han flyger
rakt ner i en stor hink med tomatpuré. Då kommer
det en gammal gubbe och hjälper honom upp.
Alla skriker:
– Hjälp, en tomatdoppad unge!!!!!
Han ställer sig upp och skakar av sig all tomatpuré.
– Hissa segel mannar! Ropar en gubbe.
Skeppet börjar åka. Casper går och sätter sig på
en bänk uppe på däck.
2 dagar senare så vaknar han och upptäcker att
han har sovit i två dagar! Han går upp och letar
efter någonting att äta till frukost. Han hittar en
stor hink med grön paprika, han ska precis ta lite
grön paprika men då kommer det en gammal gubbe
bakom honom och säger: ”Snattar du grönsaker?”
–Ehh nej, jag tänkte bara smaka lite, är så hungrig!
Säger Casper.
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Gubben tittar på honom med en misstänksam
blick och går.

Det är ett skepp som kommer emot oss. Men jag
vet inte vilka det är, säger mannen. Jag står kvar
där en stund och ser hur skeppet kommer närmare.
När det kommer tillräckligt nära så ser vi att dom
har kanoner och väldigt många ombord.
Casper ropar så högt han kan: ”det är kapare!!”
Alla män på vårat skepp laddar kanonerna. Men
innan vi hinner klart så har kaparna börjat klättra
på vårat skepp. Vi försöker putta ner dom men det
går inte. Dom är minst 20 män som tar allt dom
ser och så fort dom är klara klättrar dom tillbaka
till sitt skepp, vi missade tydligen att dom siktade
in sina kanoner i vårat skepp för att helt plötsligt
när vi tror att allt är över igen så smäller det till, det
börjar läcka in vatten i skeppet.
Man känner hur skeppet sjunker så han och alla
männen springer allt vad dom kan runt i cirklar och
får panik. Efter en stund hoppar alla män i vattnet
och simmar till närmsta ö. Efter en vecka är dom
hemma.
FÖRFATTARE: LUDVIG DAHLBERG OCH JENNIFER EDSTRÖM
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Bangt-Olof och
Bertil
Det var två personer som heter Bengt-Olof och
Bertil. Dom var kapare. Dom hade fått ett brev från
kungen. Det stod:
”Hej jag har sett att ni har ett bra skepp och jag
undrar om ni vill bli mina kapare / Kungen.
Om du vill kan vi mötas vid bryggan i stan kl. tio.”
Bengt-Olof och Bertil blev glada och svarade ja
direkt. Så här berättar de om sina äventyr:
Morgonen därpå skulle vi ut och röva. Vi var spända
och glada. När vi åkte ut på sjön hittade vi inga
skepp. Till slut hittade vi ett skepp. Alla på vårt
skepp skrek och vi hissade dansk flagg som dem
så att vi kunde komma nära.
Nu hissade vi upp den svenska flaggan och skulle
attackera. Vi sköt ett låtsasskott så de skulle bli
rädda. Och det blev de. De gav upp. Alla på vårt
skepp blev glada, alla på det andra skeppet hoppade

över bord och kaptenen vinkade med vit flagg.
Vårt skepp är stort och vi har sex kanoner på varje
sida av skeppet så därför blev de rädda.
När vi kom hem var vi glada för att vi hade vunnit.
Nästa dag skulle vi åka ut med båten igen. Vi tänkte
göra samma sak igen. När vi kom ut på havet blev
vi attakckerade av en dansk båt. Dom lurade oss
och hissade svensk flagg. Efter att de hade kom
mit nära vårt skepp hissade de dansk flagg igen
och attackerade oss. Men vi gav inte upp så de
hoppade över till vårt skepp och började slåss.
Vi förlorade och de tog hela vårt skepp och alla
våra besättningsmän dog förutom jag och Bertil.
Vi blev slavar för danskarna och nu sitter jag och
Bertil vid en bänk i en fängelsehåla i en fästning
och skriver detta.

FÖRFATTARE: SIMON HOLST WIIK OCH NAHOM BERHANE
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Tyska skeppet
Jag heter Kengen. Jag föddes 1775 och min dotter
föddes 1797. Hon heter Jenny och är 12 år, det
var då jag fick mitt kaparbrev och mitt äventyr
började.
...
Nu är jag på båten med min dotter Jenny, och vi
har redan kapat 2 skepp! Ett danskt skepp och
ett finskt skepp. Den danska hissade vit flagg
direkt. Oj, vad de var fega! De finska var jättetuffa
förutom kaptenen, som gömde sig bakom några
potatissäckar med sitt trubbiga svärd!

och det gjorde hon. Hon lagade gröt med bröd
och vatten. Sen gick jag upp på däck.
Jag såg ett svenskt skepp som kom närmare
och närmare. Jag började tveka. Var de verkligen
svenska? Sen när de var riktigt nära så hissade de
tysk flagga! VI HADE BLIVIT LURADE!!
Kaptenen ropade: – Jetzt sind sie gehen ze aufge
bockt werden! Vi var på väg att förlora men till
slut vann vi! Vilken lättnad!

Senare på morgonen...
Jag skulle se om min dotter gjorde det hon skulle

Jag heter Jenny. Jag är 12 år. Min pappa heter
Kengen. Han fick ett kaparbrev av kungen. Jag
fick egentligen inte följa med, men jag var tvungen
för det fanns ingen som kunde ta hand om mig.
När vi var på båten var det lite otäckt för de hade
redan kapat 2 skepp! Jag var jätteorolig för pappa
och undrade om han mådde bra och att han inte
skadat sig!!! Senare kollade jag på min mammas
gamla halsband. Hon dog när jag var liten och jag
saknade henne väldigt mycket. Jag fick hennes
halsband när jag var 8 år. Sen somnade jag.
FÖRFATTARE: LINUS KARLSSON OCH JIHAN HASSAN
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Dom tvaåpojkarna
En gång så lekte två pojkar. Den ene hette
Mehmet och andra hette Simon. Dom lekte pirater
på stranden och då såg de ett stort kaparskepp.
Dom bara stod där med öppen mun och stirrade.
Och då kom en stor landgång från skeppet och
landade precis framför fötterna på dom.
Dom gick ombord på skeppet, men det var inga
där. Alla kapare hade gömt sig för att de trodde
att pojkarna var deras fiender. Alla kapare hade
tagit fram svärden och pistolerna. Alla hoppade
fram och precis när de skulle attackera så började
alla skratta. Alla började skratta och en kapare
undrade hur dom två barnen kommit dit. Kaparna
fångade barnen och lade dem i en cell. De två poj
karna förstod inte vad som hände.
En dag senare kom det två stycken kapare och
öppnade dörren till cellen. De två kaparna sa till
dom att följa med upp på däck. Kaparna sa till dem
att skrubba däcket. De fick två svampar och en
hink var.
När de var klara var det en kapare som spydde
över hela däcket. Kaptenen sa till pojkarna att de
var tvungna att skrubba om däcket – annars skulle
de få pisk.
Pojkarna skrubbade däcket igen. Nu hade de
skrubbat däcket hela dagen och var jättetrötta.
I cellen fanns det två sängar. De somnade direkt.

Engelsmännen kom bara närmare och närmare.
Vår besättning gjorde sig redo. Kaptenen sa till
oss att hämta pistolerna, svärden och ladda kano
nerna. Vi hämtade också musköterna. Nu var vi
redo för strid!
Det engelska skeppet bordade oss. Kaparna på
skeppet hoppade ombord på vårt skepp. De tog
fram sina svärd och musköter och gick till anfall.
Innan vi visste ordet av blev vi tillfångatagna.
Pojkarna lyckades smita genom att bita engels
männens händer. De klättrade snabbt upp i mas
ten och gömde sig i korgen högst upp. Alla andra
ombord fördes över till engelsmännens skepp där
man band deras händer och fötter. Sedan seglade
engelsmännen iväg och lämnade oss kvar.
Vi klättrade ner från masten. Vi var hungriga och
började leta efter mat. Istället för mat hittade vi
en av våra besättningsmän som hade gömt sig
bakom några säckar. Vi hade tur, för han var den
som kunde styra båten.
Styrmannen gav oss lite öl och bröd. Ölen smakade
avskyvärd men brödet var gott. Vi blev trötta och
somnade. När vi vaknade igen såg vi att skeppet
var på väg in i hamnen. Styrmannen hade räddat
oss!!!
FÖRFATTARE: SIMON ROSS OCH MEHMET ALI KAVAK

Nästa morgon såg de ett främmande skepp i fjärran.
Skeppet kom seglande mot oss. Högst upp i mas
ten såg vi Englands flagga vaja. Vi blev skräckslagna.
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Gustav blir kapad
Det var en gång en pojke som heter Gustav. Han
hade en familj och han hade en papegoja och den
hette Gnälltruten. Den var 1 och ett halvt år gam
mal. Gustav var 13 år gammal. Han skulle åka båt
till USA. Han kom från Sverige. Gustav hade en
båt som kostade jättemycket pengar, 1 miljoner.
Pappan samlade ihop 1.000.000 kr på ett år.
Nu skulle Gustav åka ut med båten. Pappa hissade
en Sverige-flagga och vi åkte ut på havet. Efter
några timmar på havet såg de ett skepp med en
svensk flagga. Gustav trodde att skeppet skulle
till Sverige.
Men sen när de var nära varandra så halades den
svenska flaggan på deras skepp och en dansk flagga
hissades upp.
Vi blir kapade, skrek pappa!!
Vi styrde åt höger
men deras båt var fortfarande snabbare.

Så hittade Gustav en vit flagga och han viftade
med den och de blev fångade. De tog deras båt
som hade guld och pengar. När de varit i fängelse
i två timmar så kom Gustav på en idé. De lurade
vakten och sa:
– Vi ska jobba för er.
Så vakten släppte ut dem.
– Gå, sa vakten.
När vi var nära trappan såg Gustav en träplanka.
Han tog upp den och slog den i vaktens huvud.
Vakten svimmade och Gustav såg att han hade
en hammare. Han tog den och slog hål i båten.
Gustav klättrade ut ur hålet och när han var uppe
på båten så såg han att kaparna hade fest och
skattkistan var precis framför honom. Han tog
skattkistan.
Han gick ner i båten och gjorde ett annat hål i aktern.
Sen såg Gustav ett rep som tillhörde deras båt.
Gustav kastade kistan till sin båt. Sen gled han på
repet. Hans pappa tog fram sin kniv och gjorde
sönder repet. Papegojan satte sig på Gustavs axel
och han och hans pappa seglade iväg med sin båt.
FÖRFATTARE: MARCO DIEC OCH HELLEN TEKESTE
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Lars-Olof
och hans kapare
Det var en gång en kapare som hette Lars-Olof.
Lars-Olofs fartyg hette ”Vita Örnen”. En dag så
skulle han gå ut och kapa ett fartyg vid Danmark.
Lars-Olof hissade dansk flagga.
Dom åkte närmare och närmare det danska farty
get. Dom bordade skeppet och gick på det danska
fartyget.
Lars-Olof skrek: NU! Alla av Lars-Olofs kapare
drog upp sina svärd och gevär och laddade sina
kanoner. Dom hissade upp den Svenska flaggan.
Lars-Olof sa till danskarna: Ge er eller bered er
på strid!
Då kom kaptenen på det danska fartyget ut från
det danska fartyget med en vit flagga i handen.
De ger sig.
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Lars-Olofs kapare tog danskarnas vapen och
skickade bort dem i en liten båt. Halva Lars-Olofs
besättning gick ombord på det danska fartyget.
De halade den danska flaggan och hissade upp
den svenska flaggan. Dom åkte iväg med det
danska fartyget tillbaka till Sverige. Alla kapare tog
allt guld och slutade vara kapare och levde lyckliga
i alla sina dagar!
FÖRFATTARE: RAHOZ FAQI OMAR
OCH ANTON ERIKSSON
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