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PRESSMEDDELANDE:

Ny barnbok om den stora sillstriden

Moln över Silverkusten
Fartfylld barnroman sprider nytt ljus över Sveriges första miljöstrid
i ökända bohuslänska smugglarvatten. Ett genomarbetat äventyr
med stark känsla för både kustnatur och ruskigheter.
Nu utkommer barnboken om den stora sillstriden i Bohuslän i slutet av 1700-talet, Sveriges
första miljöstrid. Moln över Silverkusten är också ett rafflande smugglaräventyr och en berättelse
om vänskap, en allåldersbok med många färgstarka personer. Författaren, Gunhild Arby, är miljöoch kulturjournalist och uppväxt i Svanesund på Orust. Hon har skrivit flera uppmärksammade
artiklar om den berömda silloljan: tranet. Den bohuslänska silloljan lyste upp gatlyktorna i Paris
och London, och sill och tran blev snabbt en stor exportsuccé. Samtidigt orsakade trangrumset,
sillresterna från trankokningen, en miljöstrid som gav eko ända upp i kungahuset.

Äventyrlig resa
Elsa Sjöstjärna bor med gammelfaster Malva och katten Vitsen längst ut på västra Tjörn.
Kusten vimlar av liv nu när sillen återvänt. Men högarna med stinkande sillrester delar
kustborna i två läger. Är trangrumset ett hot mot havet eller inte? Elsa hamnar mitt i
miljöstriden, men innan dess gör hon en upptäckt som ska förändra många liv.
Den stora sillstriden, smugglingen och det unika frihamnsexperimentet på Marstrand, vävs
finurligt in i Elsas äventyrliga resa. Den tar henne från de vindpiskade Tjörnskären vid
Kyrkesund till det vackra Sundsby säteri, och till den vilda porto franco-staden på
Marstrandsön. Med stor känslighet för den bohuslänska kustnaturen och dess ruskigheter
sprider Gunhild Arby nytt ljus över en av Bohusläns och Sveriges mest fängslande epoker.

Debutbok av miljöjournalist
Gunhild Arby är frilansjournalist, specialiserad på miljö och kultur. Hon har under många
år skrivit om den stora trangrumsstriden, bland annat i tidningarna Populär Historia och
Sveriges Natur. Efter grundlig research kommer nu Gunhild Arbys debutbok: Moln över
Silverkusten (fr 10 år). Boken ges ut på Recito Förlag.
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