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Ostanvinden rörde lätt vid sjöns 
spegelblanka yta. Ladoga vaknade genast 

till liv och svarade med ett leende. Men 
det såg inte vår Ostanvind, utan jagade 

bara bekymmerslöst vidare. Plötsligt lade 
han märke till Sälkuten Montia som låg 
och sov i vågorna. Snabbt gick Vinden 

ner på lägre höjd och kittlade honom på 
kinden. Montia slog upp ögonen, vände 

sig på sidan och tittade intresserat på sin 
vän: hans svarta glittrande ögon lyste av 
nyfikenhet. Montia visste att Ostanvinden 
färdades över väldiga avstånd. När man 
träffade honom hade han alltid de mest 

fantastiska historier att berätta. Vad 
skulle Sälkuten få höra den här gången?

Det var så vidt at den lette Østavinden 
tok på den blanke sjøflaten. Med det 

samme våknet Ladoga til live og smilte 
tilbake. Men den lette Vinden kunne ikke 
se det – ubekymret suste den bare videre. 

Plutselig fikk den øye på selen Montja 
som hadde blitt vugget i søvn av bølgene. 
Den lette Vinden styrtet ned og strøk ham 

over kinnet. Montja åpnet øynene, og 
etter å ha lagt seg over på siden, kikket 

han nøye på vennen sin – de svarte, 
skinnende øynene til Montja uttrykte 

nysgjerrighet. Montja visste at den lette 
Vinden virkelig var vidfaren. Når de 

møttes, ville han absolutt fortelle Montja 
en eller annen forunderlig historie. 

Hvilken historie skulle den vesle selen få 
høre denne gangen?

4
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Kapitel 1

OSTANvINDENS 
HISTORIA

– Montia! Jag har sett en ovanlig sjö, 
började Ostanvinden. I sjön bor det riktiga 
stjärnor. De är många, och de skimrar av 
silverljus. Och sent om kvällarna, när solen 
har gått ner, flammar en eld upp i sjön.

Montia höll andan och lyssnade på 
sin vän. Självklart trodde han varje 
ord. Inte får väl en vän för sig att luras? 
Aldrig någonsin! Ändå var det svårt att 
föreställa sig såväl gnistrande stjärnor 
som flammande eld nere i djupet av en 
sjö.

Ostanvinden kände sig nöjd med att 
ha lyckats överraska Montia. Skrattande 
försvann han iväg i det blå.

Kapittel 1

vINDENS 
HISTORIE

– Montja! Jeg har sett en uvanlig innsjø, 
begynte den lette Vinden, - Der lever 
virkelige stjerner. Det er så mange av dem, 
og de glitrer i det sølvglinsende lyset. Men 
sent på kvelden, når sola går ned, tar det 
fyr i innsjøen. 

Montja holdt pusten, mens han fulgte 
med vennen sin. Han trodde på vennen sin. 
Vil en venn lyge? Aldri! Men å forestille 
seg glitrende stjerner og flammende ild i 
en innsjø var en uoverkommelig oppgave 
for ham.

Den lette Vinden virket fornøyd – han 
klarte å imponere Montja. Leende forsvant 
han ut i det blå.      

5
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– En sjö med stjärnor i, sa Sälkuten 
sakta för sig själv.

Stjärnhimlen hade han sett många 
gånger. Farfar Säl hade berättat för 
honom om de tunga stjärnorna som 
mot slutet av sommaren inte längre 
orkade hålla sig fast i himlavalvet. Så 
började stjärnfallen. På sin väg mot sjön 
lämnade stjärnorna lysande spår efter sig 
på himlen. Men när de nådde vattenytan 
slocknade de genast.

”Nej, det måste ha varit några andra 
stjärnor som Ostanvinden berättade om”, 
funderade Sälkuten.

– Montia! Det är frukost, ropade 
Mamma Säl.

Hon hade fångat småfisk och ville ge 
sin son att äta. Mamma Säl avgudade sin 
lilla parvel. Ofta mindes hon den tid då 
Montia varit en alldeles vit liten sälkut.

Som vuxna är vikarsälarna vackert 
gråbruna med mörka fläckar omgivna av 
ljusa bälten. Men när de föds är de vita 
som snö, förutom nosen och de stora 
ögonen, som är svarta. Ungarna går inte 
ens att urskilja i snön, de smälter helt ihop 
med den. Efter en månad börjar ungarnas 
päls mörkna, och med tiden blir de mer 
och mer lika de vuxna sälarna.

Montia var ännu inte ett år gammal. 
Han var fortfarande unge, en kut, men inte 
längre vit.

– Montia! Frukost, ropade Mamma Säl.
 Montia simmade iväg till sin mamma. 

Han ville berätta för henne om den sagolika 
sjön. Men precis som alla mammor ville 
Mamma Säl att hennes unge först skulle 
äta. Montia fick snabbt i sig all småfisk 
och berättade sedan om sitt möte med 
Ostanvinden.

– Det er stjerner i innsjøen. Den vesle 
selen tygget på ordene.    

Han hadde jo sett stjernehimmelen 
flere ganger. Bestefaren til Montja, 
som også var en sel, fortalte ham at 
om sensommeren klarer ikke de tunge 
stjernene å holde seg på himmelen. Det 
begynner med et stjerneskuddregn. Mens 
stjernene faller ned i en innsjø, etterlater 
de seg fargestrålende haler. Men så snart 
stjernene treffer vannet, slokner de. 

– Nei, det må nok være noen andre 
stjerner den lette Vinden snakket om, 
tenkte Den vesle selen.            

– Montja! Frokosten er klar, Selmor 
ropte på Montja.

Hun hadde fanget mye småfisk og ville 
gi maten til sønnen. Selmor var veldig 
glad i den lille sønnen. Hun tenkte ofte på 
den tiden da Montja var en kvitunge. 

Pelsen på de store ladogaselene er 
vanligvis gråbrun med vakre mørke flekker 
og lyse ringer rundt. Når selungene blir 
født, er de snøhvite - bare nesa er svart, og 
øynene er kjempestore. Det er ikke så lett 
å se dem i sneen fordi fargene glir over 
i hverandre. En måned etter fødselen blir 
pelsen til ungene mørk. Når de vokser, 
blir de etter hvert mer og mer lik de store 
selene. 

Montja hadde ennå ikke fylt ett år. Han 
var et barn, men ikke en kvitunge. 

– Montja! Frokosten er klar, Selmor 
ropte på Montja.

Montja svømte bort til mora si. Han ville 
så gjerne fortelle henne om den eventyrlige 
innsjøen. Selmor, akkurat som alle mødrene 
i verden, ville at sønnen skulle spise først. 
Montja spiste raskt all fisken og fortalte om 
møtet med den lette Vinden.             
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– Jag har sådan lust att få se den där 
sjön, drömde Montia.

– Vad heter den då?
– Det vet jag inte än.
Mamma Säl hade aldrig hört talas om 

den gåtfulla sjön, men ville ändå försöka 
hjälpa Montia. Hon tänkte efter en stund 
och sa sedan:

– En gång berättade måsarna för mig om 
några gåtfulla apparater som människorna 
använder. Det kallas datorer. I datorerna 
bor Internet, och det är något alla får hjälp 
av. Kanske skulle Internet kunna hjälpa 
oss?

Vad en dator och Internet var för 
något, det hade Mamma Säl inte så stort 
begrepp om. Men hon litade på måsarna. 

– Jeg har så lyst til å se den innsjøen, 
drømte Montja. 

– Hva heter den, da?
– Jeg vet ikke ennå.
Mor hadde aldri hørt om den 

forunderlige innsjøen, men ville så gjerne 
hjelpe ham. Etter å ha tenkt litt sa hun:  

– En gang hørte jeg måsene fortelle at 
mennesker har noen eventyrlige maskiner. 
De heter datamaskiner. I datamaskinen bor 
Internett som stiller opp for alle. Kanskje 
Internett vil hjelpe oss seler også?

Selmor hadde ingen anelse om hva en 
datamaskin og Internett var for noe. Men 
hun stolte på måsene. De fløy ofte til 
landsbyen og var gode venner med duene. 
Og duene, de kunne alt om mennesker! De 

Elizaveta Moshnikova
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De flög ofta in till samhället och var väl 
bekanta med duvorna. Och duvorna, de 
visste minsann allt om människorna! De 
kunde ju sitta timtals på fönsterbleck och 
balkonger och iaktta människornas liv. 
Måsarna påstod att duvorna hade stenkoll 
på datorer och kände till Internet.

– Simma bort till farfar. Ni behöver 
träffa Alfredo. Han är den som kan hjälpa 
dig!

– Vem är Alfredo?
– Alfredo är en stor Gråtrut. Din 

farfar och han är gamla vänner. Alfredo 
flyger överallt. Han har sett stora sjöar, 
vilda forsar och små, svartglittrande 
skogstjärnar. Han känner många av de 
vilda djuren och fåglarna.

Montia var överlycklig. En sådan klok 
mamma han hade! Han skyndade sig iväg 
till Farfar Säl. Mamma Säl såg leende 
efter honom när han simmade bort.

kunne nok sitte timevis i vinduskarmen og 
følge med på livet til folk. Ifølge måsene 
har duene innsikt i dataverden og de 
kjenner til Internett.

– Ta en svømmetur til bestefar! Dere 
må treffe Alfredo. Han vil hjelpe dere med 
å finne ut av det. 

– Hvem er Alfredo?
– Det er navnet på Den store sølvmåsen. 

Han har vært en venn av bestefaren din 
i flere år. Alfredo flyr overalt. Han har 
sett store innsjøer, brusende elver og 
skogsdammer. Han kjenner mange dyr og 
fugler.

Montja var lykkelig. Så klok mora 
hans var!  Han svømte raskt av sted til 
Selbestefar. Selmor fulgte ham med 
øynene og smilte. 
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Kapitel 2

ETT TjuvLYSSNAT
SAMTAL

Sälkuten Montia simmade iväg till 
kobben där hans farfar brukade ligga och 
ta igen sig. Den lilla ön låg långt ifrån 
land och var inte mer än en liten klippa, 
men för Montia fanns det alltid plats på 
kobben.

Efter en mättande frukost låg Farfar 
Säl och slumrade. Han hade en mycket 
respektingivande kroppshydda: bastant, 
mörkt gråbrun med sträva mustascher. När 
Montia närmade sig började han slå med 
labbarna mot vattenytan. Vattnet sprutade 

Kapittel 2

EN AvLYTTET SAMTALE

Den vesle selen Montja svømte mot 
øya hvor han og bestefar hadde kost seg 
sammen.  Den vesle øya lå et lite stykke 
fra stranda, og selv om den var virkelig 
liten, var det alltid plass for Montja der. 

Etter den mektige frokosten holdt 
Selbestefar på å sovne. Han så svært 
solid ut – riktig stor med gråbrun pels og 
kraftige værhår. Da Montja nærmet seg 
øya, begynte han å klappe med luffene 
i vannet som sprutet i alle retninger. 
Selbestefaren ble vekket av støyen fra 
vannspruten.      

Carla Haavind Vaagland
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och stänkte åt alla håll. Oväsendet och 
stänkandet väckte Farfar Säl.

– Vad är det för oväsen? undrade han.
Montia började berätta för honom om 

den gåtfulla sjön. Efter att ha hört historien 
sa Farfar Säl:

– Vi Ladogavikare har länge haft vårt 
hem i Ladoga. Vår sjö är stor, och dess 
vatten rent och klart. Ibland glittrar 
vattendropparna som stjärnor i solskenet. 
Kanske var det sådana stjärnor som 
Ostanvinden menade?

Montia blev upprymd och mindes hur 
farfar hade visat honom de glittrande 
vattendropparna i våras. I solens strålar 
skimrade de och gnistrade som stjärnor.

– Våra stjärndroppar i sjön är inte 
långlivade, de blinkar till bara ett kort 
ögonblick, spekulerade Farfar Säl vidare. 
Men aldrig att jag har sett någon eld i 
Ladoga.

Farfar Säl tog sig en funderare.
– Norr om Ladoga finns sjön Onega. 

Där finns inga sälar, men kanske finns där 
stjärnor och brinnande eld? Din mamma 
har rätt, vi måste träffa Alfredo och höra 
efter med honom.

Farfar Säl och Montia var så upptagna 
av sitt samtal att de inte lade märke till 
Lodjuret, som satt under ett sälgsnår 
på sandstranden. Längs vattenytan bärs 
ljudet långa vägar, så Lodjuret hörde hela 
samtalet. Hon släppte inte de två sälarna 
med blicken. Lodjuret Rula var praktfull: 
den stolta hållningen, den vackert fläckiga, 
grågula pälsen, de kraftiga benen, de 
bronsgula ögonen och längst ut på de 
spetsiga öronen – täta, svarta små tofsar. 
Den otroliga historien som sälungen hade 
berättat lämnade inte Rula oberörd. Hon 

– Hva for noe bråk er det der ute? 
brummet han.

Da begynte Montja å fortelle historien 
om den mystiske innsjøen. Etter å ha hørt på 
det som Montja hadde å si, sa Selbestefar: 

– Vi ladogaseler har levd lenge i 
Ladogasjøen. Innsjøen vår er meget stor, 
og vannet er rent og gjennomsiktig. Noen 
ganger glimrer vanndråpene i sola på 
samme måte som stjernene på himmelen. 
Kanskje det var det, den lette Vinden 
pratet om?

Montja kviknet til. Han kom på at en 
gang om våren viste bestefar ham noen 
glitrende vanndråper. Når sola tittet fram, 
glinset vanndråpene på samme måte som 
stjernene på himmelen.   

– De vanndråpene som ligner på 
stjernene, lever ikke lenge i innsjøen - de 
bare blusser opp og forsvinner, fortsatte 
Selvbestefar å tenke høyt. – Men jeg har 
nok aldri sett noen ild i Ladogasjøen.           

Bestefar ble litt ettertenksom en stund. 
– Nord for Ladoga ligger Onegasjøen, 

eller bare Onega, om du vil. Det bor ingen 
seler i Onega, men kanskje det finnes 
stjerner der, slik at ilden kan blusse opp?! 
Moren din har rett: Du må treffe Alfredo 
og ta en prat med ham.

Selbestefar og Montja var så opptatt av 
å snakke sammen at de ikke la merke til 
Gaupa som lå og lurte på sandstranda under 
seljebusken. Lyder kan reise over store 
avstander på vannet. Derfor kunne Gaupa 
sitte og overhøre hele samtalen. Hun fulgte 
nøye med de to selene. Gaupa Rola var 
praktfull - hun var stolt i holdningen, og 
pelsen hennes var fager med rødgrå flekker. 
Gaupa hadde store poter og øyenfargen 
lyste som bronsegull. De spisse ørene 
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hade själv hört något liknande berättas i 
barndomen.

”Tänka sig att sälarna pratar om den där 
fjärran sjön”, funderade Lodjuret. Hon 
fick lust att prata med sälarna, men Montia 
och hans farfar var redan långt borta. De 
hade simmat iväg mot Måsarnas öar.

hennes hadde tette, sorte øredusker. Den 
underlige historien den lille selen hadde 
fortalt, skaket henne opp. Noe liknende 
hadde hun selv fått høre da hun var liten. 

Er det slik at de selene snakker om den 
fjerntliggende innsjøen? undret Gaupa. 
Hun fikk lyst til å slå av prat med selene, 
men Montja og Selbestefar var allerede 
langt borte. De svømte mot Måse-øyene.

Kruglyakova Anastasia
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Kapitel 3

MåSARNAS öAR

Varje vår samlas måsarna i stora eller små 
flockar ute på skären. Av lavar och sjögräs 
bygger de sina bon. Ibland lägger de 
äggen direkt på de nakna stenarna. Båda 
föräldrarna turas om att ruva äggen. När 
ungarna kläcks får måsarna det hett om 
öronen, eftersom ungarna tycker om att 
äta och ständigt kräver att bli matade. De 
vuxna måsarna fångar sitt byte, flyger med 
det till ungarna och kastar sig åter ut efter 
mer fisk. Och så går hela dagen. Somrarna 
i norr är korta, och ungarna måste växa 

Kapittel 3

MåSE-ØYENE

Hver vår samles måsene i store og små 
flokker på disse øyene. De bygger reirene 
sine av tang og lav. Av og til legger de 
eggene sine rett på steinene uten en gang å 
ha noe under seg. Begge foreldrene bytter 
på å ruge. Når ungene hakker seg ut, får 
foreldrene det veldig travelt siden ungene 
er riktig glupske og krever mat nesten 
hele tiden. Etter å ha fanget byttet sitt flyr 
de store måsene til de små, og så vender 
de tilbake til sjøen for å fiske enda mer. 
Og slik går dagene. Sommeren er kort her 

Yarukova Natalia
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fort. Snart börjar de unga måsarna flyga 
och lär sig att fiska själva.

Att hitta fram till Måsarnas skär är 
ingen konst ens i en stor sjö. Måsarna 
väljer helst att bosätta sig på öar som 
ligger nära land. Dessutom är måsar 
väldigt högljudda fåglar. Och ju närmare 
Farfar Säl och Montia kom simmande mot 
Måsöarna, desto mer öronbedövande blev 
fåglarnas skrik.

– Farfar, vad lika alla måsarna är 
varandra! utbrast Montia. Hur ska vi 
kunna hitta Alfredo?

– Oroa dig inte, vi känner genast igen 
honom, lugnade honom Farfar Säl. Kring 
ena foten har han en metallring. För tre år 
sedan blev Alfredo fångad av ornitologer, 
som ringmärkte honom och sedan släppte 
honom fri igen.

– Vad är en ornitolog för något?
– Ornitologer är vetenskapsmän som 

studerar fåglar. Alfredo blev förstås 
vettskrämd när de fångade honom. Men 
när han fick se ringen runt foten lugnade 
han ner sig, för ornitologer inte bara 
studerar fåglar, de värnar om dem också.

Alla måsar är mästare på att flyga, 
simma och fånga fisk, och de har mycket 
skarp syn. Därför var det inte konstigt 
att Alfredo fick syn på gästerna först. 
Han landade på vattenytan och hälsade 
kamratligt på sälarna.

– Har du någonsin flugit över 
Onegasjön? frågade Farfar Säl.

– Många gånger!
– Och bor det stjärnor och eld i Onega? 

undrade Montia.
– Stjärnor och eld? upprepade Alfredo.
Montia nickade.
– Nej, någon eld brinner där inte. Och 

i nord, og ungene må vokse fort.  Snart 
begynner de unge måsene å fly og å fange 
fisken sin på egen hånd.  

Selv om innsjøen er stor, er det ikke 
vanskelig å finne Måse-øyene. Måsene 
liker jo å bosette seg nær strendene. 
Dessuten er måsene støyende fugler.  Jo 
nærmere Måse-øyene Selbestefar og 
Montja kom, desto mer øredøvende ble 
fuglebråket.   

– Bestefar, alle måsene er like, ropte 
Montja. - Klarer vi å finne Alfredo blant 
dem?

– Ta det med ro! Vi kjenner ham igjen 
med det samme, trøstet Selbestefaren. – 
Det er en ring av metall rundt ett av beina 
hans. For tre år siden fikk ornitologene 
tak i ham. Så satte de en ring rundt beinet 
hans og slapp ham ut i naturen igjen.    

– Hva er ornitologer?
– Ornitologene er vitenskapsmenn som 

forsker på fugler.  Vår Alfredo ble veldig 
skremt da han ble fanget.  Men da han så 
ringen rundt beinet sitt, ble han rolig med 
det samme for ornitologene forsker ikke 
bare på fugler, de passer på dem også. 

Måsene flyr veldig fort og er flinke 
til å svømme og fange fisk. Og så har 
de skarpt syn. Det var ikke rart det var 
Alfredo som la merke til gjestene først. 
Etter å ha landet på vannet, hilste han 
høflig på dem. 

– Har du noen gang fløyet over 
Onegasjøen? spurte Selbestefar.

– Flere ganger!
– Lever det noen stjerner og ild i 

innsjøen? lurte Montja på.
– Stjerner og ild? gjentok Alfredo 

forundret. 
Montja nikket. 
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stjärnorna bara speglar sig i Onegas 
mörkblå vågor.

Alfredo märkte att Montia blev dyster. 
Han hade fattat tycke för den vetgiriga 
Sälkuten.

– Berätta allt för mig från början, bad 
Alfredo.

Sälarna drog hela Ostanvindens 
historia, berättade om datorn, som på 
något obegripligt vis var hem för Internet. 
Alfredo lovade att hjälpa sina vänner.

– Nei, det brenner ikke noe ild der. 
Og stjernene bare speiler seg i vannet i 
Onegasjøen. 

Alfredo la merke til at Montja ble trist. 
Han likte den nysgjerrige lille selen. 

– Fortell meg alt helt fra starten av! ba 
Alfredo.

Selene gjentok historien til den lette 
Vinden og fortalte om datamaskinen 
som på en eller annen måte har fått seg 
Internett.  Alfredo lovet å hjelpe vennene 
sine.

Arsenova Karina
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Kapitel 4

INTERNET OCH
DuvORNA

Alfredo visste hur han skulle hjälpa 
Sälkuten Montia. Han flög iväg till ett 
samhälle som låg inte långt ifrån viken. 
Måsarna gjorde sig ofta en tur dit på jakt 
efter föda och nyheter. Från duvorna fick 
de höra mycket intressant om Internet 
och andra tekniska nymodigheter. 
Måsarna frågade också alltid duvorna 
om morgondagens väderprognos. Tro nu 
inte att fåglarna hade glömt bort hur man 
spår väder. De var bara nyfikna och ville 
se efter om människorna fick rätt den här 

Kapittel 4

INTERNETT OG 
DuENE

Alfredo visste hvordan han kunne hjelpe 
velse Montja. Han fløy til en landsby 
som lå ved den nærmeste bukta. Måsene 
var ofte innom der for å finne seg noe å 
spise og å få vite siste nytt. Takket være 
duene fikk de vite mye spennende om 
Internett og de siste nyvinningene innen 
teknologi.  I tillegg spurte alltid måsene 
duene om morgendagens værforhold. Ikke 
tro at fuglene selv hadde glemt hvordan 
de skulle finne ut hvordan været ville bli 
neste dag. De bare lurte på om menneskene 

Hanna Almås
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gången. Närheten till människorna hade 
gjort duvorna mer bildade. Högfärdigt gick 
de runt på gatorna och kunde tillbringa 
timmar med att diskutera någon serie som 
de hade sett på teve.

Duvorna Go och Gala hade byggt sitt 
bo på vinden till ett bostadshus. Valet av 
boplats var ingen tillfällighet: husets tak 
gav familjen ett pålitligt skydd mot regn 
och blåst. Duvorna var sysselsatta med 
ungarna när Alfredo kom flygande till 
dem. Go och Gala kuttrade förtroligt när 
de fick syn på sin gamle bekant.

Efter att ha hälsat gick Alfredo rakt på 
sak:

– Vad har ni att berätta om Internet?
Duvorna såg på varandra.
– För oss duvor är Internet en väldigt 

viktig uppfinning, sa Go bestämt.

ville gjette riktig også denne gangen. 
Siden duene hadde vært mye i kontakt 
med folk, var de blitt bedre utdannet. De 
virket så bedrevitende der de gikk rundt i 
gatene og kunne finne på å prate i timevis 
om filmserier de hadde sett på TV.  Duene 
Gå og Gala hadde bygget opp et reir på 
loftet på en boligblokk. Valget var ikke 
helt tilfeldig - hustaket skjermet dem mot 
vind og regn. Duene passet på ungene 
idet Alfredo kom flygende på besøk. Gå 
og Gala kurret vennlig da de så sin gamle 
kjente. 

Etter å ha hilst på dem gikk Alfredo rett 
på sak:       

– Hva kan dere si om Internett? 
Duene vekslet blikk.   
– Internett er en viktig oppfinnelse for 

oss duer, sa Gå hovent. 

Jade Linnea Pham Tran
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Ada Urdahl-Aasen
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– Vi flyger ju inte lika bra som andra 
fåglar och tillbringar hela vintern inne 
i samhället, förklarade Gala. Förut 
väntade vi varje vår med spänning på att 
flyttfåglarna skulle komma, så att vi fick 
höra nyheter från sydligare länder. Sedan 
Internet kom har vårt liv förändrats, det 
hjälper oss att se fjärran länder. Med hjälp 
av e-post har vi kontakt med fåglar som 
aldrig någonsin kommer hit.

– Men låter människorna er verkligen 
använda datorerna? frågade Alfredo 
försiktigt.

Duvorna brast ut i skratt.
– En del människor har för vana att 

lämna balkongdörren öppen, erkände Go.
– Ostanvinden har berättat för Sälkuten 

Montia att han har sett en gåtfull sjö som 
är hem åt stjärnor och brinnande eld, 
började Alfredo.

– Ostanvinden brukar berätta de mest 
förunderliga historier, påpekade Gala.

– Kan kanske Internet hitta den här 
sjön? fortsatte Alfredo.

– Självklart! Fast man måste förstås 
veta vad den heter, svarade Go.

– Det vet vi tyvärr inte.
– Utan namnet på sjön kan inte Internet 

påbörja sin sökning.
Alfredo blev besviken. Han föreställde 

sig hur dyster Montia skulle bli, och hur 
Farfar Säl skulle sucka. Men högt sa han:

– Vi får hitta på något. Det måste finnas 
en utväg!

Den stora Gråtruten och de båda 
duvorna tänkte så det knakade.

– Ostanvinden måste ju veta vad sjön 
heter! utbrast Gala till sist.

– Hur hittar vi honom? frågade Go.
– Ostanvinden brukar ta sig en tupplur 

– Vi kan jo ikke fly så godt som andre 
fugler, og hele vinteren holder vi oss til 
landsbygda, tilføyde Gala. – Før i tiden 
ventet vi utålmodig på trekkfuglene for å 
høre deres historier om sydlige land. Men 
Internett har endret livet vårt. Nå kan vi 
oppleve fjerne land takket være nettet. I 
dag kan vi maile med de fuglene som ikke 
kommer hit. 

– Får dere virkelig lov av mennesker 
til å jobbe på internett? undret forsiktige 
Alfredo.

Duene brøt ut i latter. 
 – Noen ganger lar folk balkongdøra stå 

åpen, innrømmet Gå. 
– Østavinden har fortalt den vesle selen 

Montja om at den har sett en forunderlig 
innsjø. I denne innsjøen lever det stjerner, 
og det brenner en ild, fortalte Alfredo 
storøyd. 

– Ja, den lette Østavinden kommer 
alltid med noen overraskende historier, 
bemerket Gala.

– Kan Internett finne ut hvor innsjøen 
ligger? fortsatte Alfredo å lure. 

– Klart det! Men da må man kunne 
navnet på innsjøen, forklarte Gå. 

– Det vet vi ikke, dessverre! 
– Uten navnet på innsjøen vil ikke 

Internett å søke etter informasjon. 
Alfredo ble lei seg. Han forestilte 

seg hvor trist Montja kom til å bli, og 
Selbestefar ville sukke tungt. Men han sa 
høyt:

– Vi må finne på noe. Det finnes alltid 
en løsning! 

Den store sølvmåsen og de to duene ble 
ettertenksomme. 

– Det er jo den lette Vinden som kan 
navnet på innsjøen, gjettet Gala. 
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i sälgsnåren som växer längs Ladogas 
stränder, kom Alfredo att tänka på. Han 
tackade duvorna och gav sig av mot 
sälgsnåren.

– Men hvordan skal vi få tak i ham? 
spurte Gå.

– Den lette Vinden liker å hvile i 
seljebuskene som vokser langs bredden 
av Ladoga-sjøen, kom Alfredo på. Han 
takket duene og fløy til seljebuskene.
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Kapitel 5

SAMTAL I 
SÄLGSNåREN

Sälgarna växte längs sjöns sandiga 
stränder, ända nere i vattenbrynet. Tidigt 
om vårarna översållades de av vita, luddiga 
blomknoppar, som liknade små harsvansar. 
Därefter slog deras smala, gröna löv ut. 
När hösten kom slet Ostanvinden av de 
gulnade löven och spred ut dem överallt. 
Men det fanns ett träd som han inte hade 
någon brådska med att avkläda, en sälg 
i vars grenar han var särskilt förtjust att 
ligga och vila. Ostanvinden flög in över 
sälgen, beundrade dess gyllene skrud.

Alfredo kände till Sälgen där Ostan-
vinden brukade ligga och ta igen sig. Väl 
där började han ropa på Ostanvinden. Men 
ingen svarade. Den stora Gråtruten tyckte 
att det var någon som försökte gömma sig i 
skuggan av Sälgen. Det var Lodjuret Rula.

– Rula, vet du vart Ostanvinden har 
tagit vägen?

– Nej, han är så oförutsägbar, den där 
Ostanvinden!

Rula bestämde sig för att fråga ut 
Alfredo om sälarna.

– Har sälarna lyckats få reda på något 
om den gåtfulla sjön? frågade hon.

Alfredo blev förvånad. Han hade inte 
förväntat sig att Rula skulle känna till 
historien.

– Om vi bara får reda på vad den gåtfulla 
sjön heter så kan Internet hjälpa oss hitta 
den. Jag hade hoppats att Ostanvinden 
skulle svara på det.

Lodjurets ögon blev smala som streck 
och de små tofsarna på hennes öron 

Kapittel 5

SAMTALE
vED SELjEBuSKEN

Seljebuskene vokste på sandbredden 
ved vannkanten. Tidlig på våren ble de 
dekket med lodne blomster som liknet 
på harehaler. Deretter dukket det opp 
smale, grønne blad. Om høsten ble de 
gule bladene revet av, og så spredte de seg 
med vinden overalt. Men den lette Vinden 
ventet litt med å rive av løvet fra en av 
seljebuskene siden han fikk hvile på dens 
grener. Da han fløy forbi, pleide den lette 
Vinden å kose seg med å se på Seljens 
gulldrakt. 

Alfredo kjente godt til Seljebusken 
hvor Østavinden ofte pleide å hvile. Da 
Alfredo fløy nærmere, ropte han på den 
lette Vinden. Men ingen svarte. Den store 
Sølvmåsen syntes det så ut som om noen 
hadde gjemt seg i Seljens skygge. Det var 
Gaupa Rola.

– Rola, vet du ikke hvor Østavinden har 
fløyet?

– Nei, Østavinden er så omskiftelig!
Rola bestemte seg for å spørre Alfredo 

om selene. 
– Har selene klart å finne ut noe om den 

forunderlige innsjøen? spurte hun.
Alfredo ble forbauset. Han hadde ikke 

ventet seg at Gaupa skulle vite så mye. 
– Om vi får vite navnet på den mystiske 

innsjøen, vil Internett hjelpe oss å finne 
den. Jeg hadde håpet å spørre den lette 
Vinden om det.

Øynene til Gaupa ble smalere, og 
duskene på ørene rykket litt til. Minnene 
kom tilbake.   
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skälvde till. Minnena kom tillbaka till 
henne.

– När jag var liten berättade Mamma 
Lo för mig om en fjärran sjö, en bottenlös 
gryta som sträcker sig mot jordens inre. 
Sjöns kristallklara vatten är hem för 
många olika slags fiskar, och på ytan 
gnistrar stjärnor. Höga, skogklädda berg 
omger sjön, och på våren slår underbara 
blommor ut där.

– Kommer du ihåg vad sjön hette? 
frågade Alfredo med hopp i rösten.

– Ja, den heter Bajkal.
– Bajkal, upprepade Alfredo långsamt. 

Jag har inte hört talas om en sådan sjö.
– Det är inte så konstigt. Bajkalsjön 

– Da jeg var liten, fortalte Gaupemor 
meg om den fjerntliggende innsjøen som 
er akkurat som en bunnløs skål som går ned 
i jordens indre. Vannet der er krystallklart, 
og det lever mange forskjellige slag fisk 
i innsjøen, men på overflaten glitrer det 
noen stjerner. Innsjøen er omringet av 
høye fjell dekket av skog, og om våren 
folder de fine blomstene seg ut i området. 
Så ble Gaupa Rola stille.

– Husker du navnet på innsjøen? spurte 
Alfredo med håp i stemmen. 

– Ja, den heter Bajkal. 
– Bajkal, gjentok Alfredo sakte. – Jeg 

har aldri hørt om en slik innsjø. 
– Det er vel ikke så rart. Bajkal ligger 

Lana Hedberg
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ligger långt borta i öster. Ostanvinden 
blåser österifrån. Jag är säker på att det 
var Bajkal han berättade för Sälkuten om.

– Tack Rula, du har varit till god hjälp, 
sa Gråtruten.

– Jag har känt Farfar Säl i många år. Det 
är alltid ett nöje att kunna hjälpa honom.

– Du har rätt i att alla vid Ladoga 
känner Farfar Säl och ser upp till honom. 
Och Sälkuten Montia är en ganska vaken 
liten krabat. Jag vill göra allt för att hjälpa 
honom.

Lodjuret och den stora Gråtruten tog 
avsked av varandra. Alfredo flög tillbaka 
till Måsöarna. Lodjuret hade sitt att tänka 
på, hon försvann in i skogen.

østpå, veldig langt unna. Østavinden 
blåser rett fra øst. Jeg er sikker på at han 
har fortalt den vesle selen om Bajkal. 

– Takk, Rola. Du har vært til stor hjelp 
for oss, takket Måsen. 

– Jeg har kjent Selbestefar lenge, og jeg 
er alltid glad for å kunne hjelpe ham. 

– Det har du rett i. Alle på Ladoga 
kjenner og respekterer Selbestefar. Og 
den vesle selen Montja er en kvikk unge. 
Jeg vil så gjerne hjelpe ham. 

Gaupa og Den store Sølvmåsen 
utvekslet noen avskjedsord, og Alfredo 
fløy til Måseøyene. Gaupa hadde sitt å 
drive med, og dro til skogs.

Om Alfredo og Rola hadde snudd seg, 

Eira Kornelia Kallevik
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Om Alfredo och Rula skulle ha vänt sig 
om i denna stund skulle de ha fått se hur 
Sälgen vinkade åt dem med sina långsmala 
grenar. Precis som människorna glömde 
djuren ofta bort att växterna också var 
levande varelser. I sin tystnad hjälper 
de oss hela tiden: träden och buskarna 
ger oss skydd mot regnet och solens 
stekande hetta; blommorna smyckar 
Jorden; skogens mossa gör stigen mjuk 
där vi går fram. Det var ingen tillfällighet 
att Ostanvinden tog igen sig i Sälgens 
grenverk – de var goda vänner. Genom 
lövens susningar samtalade Sälgen med 
Ostanvinden.

ville de sett Seljen vinke til dem med de 
tynne grenene sine. Dyr, for ikke å snakke 
om mennesker, glemmer stadig at planter 
også er levende. De er stille, men er alltid 
klare til å hjelpe oss – trærne og buskene 
skjermer oss mot vind og stekende 
solstråler, jorda blir pyntet med blomster, 
og skogsmosen gjør stien vår mykere. Det 
var ikke helt tilfeldig at den lette Vinden 
hadde tatt seg en hvil i Seljebusken – de 
var jo gode venner. Ved å rasle i bladene 
snakket Seljebusken med den lette Vinden. 
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Kapitel 6

vITA NÄTTER

Det hade blivit kväll. Säkert undrar du nu 
ifall Alfredo hann tillbaka hem innan det 
blev mörkt. Oroa dig inte. Här i Karelen 
är nätterna vita och ljusa nästan hela 
sommaren. Solen gömmer sig bara precis 
bakom horisonten. Vi kan inte se den, men 
dess strålar fortsätter lysa upp himlen. 
Därför är det ljust som på dagen sent om 
kvällarna, ja till och med på natten.

Alfredo kom välbehållen tillbaka till 
Måsöarna. Vart Lodjuret Rula hade tagit 
vägen var inte lätt att säga. Ostanvinden 
var upptagen med att berätta för Sälgen 
om sina äventyr. Duvfamiljen sov redan 
djupt på sin vind.

Ladogasälarna åt kvällsmat. De visste 
precis var de skulle fiska, på vilka platser 
småfiskstimmen höll till. Det bästa de 
visste var siklöja. Sälarna måste äta 
mycket för att bygga upp sitt tjocka lager 
underhudsfett. Vattnet i den djupa sjön 
var kallt till och med på sommaren. Om 
vintrarna är hela Ladoga istäckt, och för 
sjöns invånare är det svåra tider. Att ligga 
på isen och simma i det iskalla vattnet är 
omöjligt utan ett tjockt fettlager, och det 
är därför sälarna anstränger sig så för att 
lägga på hullet under den varma årstiden.

Nu låg familjemedlemmarna mätta 
efter maten och vilade.

– Farfar, är Alfredo inte rädd för att 
flyga in till samhället? frågade Montia 
plötsligt.

– Tja. Alfredo flyger ju högt och snabbt. 
Dessutom lägger människorna oftast inte 
märke till måsarna.

Kapittel 6

LYSE NETTER

Kvelden kom. Dere ble sikkert litt 
bekymret for om Alfredo hadde klart å 
komme seg hjem før mørket falt på. Ta 
det med ro! Her i Karelia er det bare lyse 
netter hele sommeren. Sola gjemmer seg 
bak horisontlinjen. Vi ser den ikke, men 
solstrålene fortsetter å lyse opp himmelen. 
Her er det lyst ikke bare sent på kvelden, 
dagene og nettene er like lyse.  

Alfredo fløy trygt til Måseøyene. Men 
det var nok å vanskeligere å si hvor 
Rola hadde gått. Østavinden fortalte 
Seljebusken om eventyrene sine. Den 
vennlige duefamilien sov fast på loftet. 

Selene holdt på å spise kveldsmat. De 
kjente godt til fiskeplassene med mye 
småfisk. Og aller best likte de lagesild. 
Selene er nødt til å spise mye for å få nok 
brunt fettvev. Vannet i den dype innsjøen 
er iskaldt, til og med om sommeren. Om 
vinteren blir Ladoga dekket av is, og dyrene 
som bor der får en vanskelig periode i 
livet. Det er nesten umulig å ligge på isen 
og å svømme i det kalde vannet uten å ha 
det tykke fettlaget. Derfor prøver selene 
å lagre kroppsfett allerede om sommeren. 

Etter et mektig kveldsmåltid tok 
selfamilien det med ro.             

– Bestefar, hvorfor er ikke Alfredo redd 
for å fly til landsbyen? spurte Montja brått. 

– Alfredo flyr høyt og raskt. Dessuten 
bryr ikke mennesker seg om måser. 

– Kan vi også ta en svømmetur til bygda? 
fortsatte Montja å fritte ut Selbestefar. 

– Jeg tror at det er best at vi ikke 
svømmer dit.
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– Men skulle inte vi kunna simma dit? 
fortsatte Sälkuten.

– Jag tror det är klokast att vi håller oss 
därifrån.

– Varför då?
– Det kan vara farligt, svarade Farfar 

Säl. Du måste förstå, Montia, att det finns 
olika slags människor. Vi måste vara 
försiktiga. För många år sedan hörde jag 

min farfar berätta om vad han i sin tur 
hade hört från sin farfar, nämligen att 
människorna förr i tiden brukade jaga 
sälarna i Ladoga. De skonade inte ens de 
snövita sälkutarna, utan dödade dem för 
den vackra pälsens skull.

Sälungens ögon fylldes av tårar. Han 
mindes hur han och de andra snövita 
kutarna tryggt hade lekt tillsammans i 
mars. Bara ett odjur skulle kunna lyfta sin 
hand mot en sådan försvarslös varelse.

– Men fy så grymt, mamma, att slå ihjäl 
de små, vita kutarna!

– Hvorfor ikke?
– Det kan være farlig, svarte Selbestefar, 

- Montja, du må nok skjønne at alle 
mennesker er forskjellige. Vi bør være 
forsiktige. For mange år siden fortalte 
bestefaren min noe som han hadde fått 
høre fra sin bestefar igjen om at det var en 
tid da mennesker var på jakt etter selene i 
Ladoga. De skånet ikke en gang kvitunger. 

De ble drept fordi de hadde en så vakker 
og fin hvit pels. 

Den vesle selen fikk tårer i øynene. 
Han husket hvordan han fikk leke med de 
snøhvite og godtroende kvitungene i mars. 
Det er bare et monster som kan slå i hjel 
et så forsvarsløst vesen som en kvitunge.   

– Mor, det er jo grusomt å drepe 
kvitunger! 

– Ja, det er nok det, sukket Selmor, - 
Det er helt grusomt. Kvitunger er jo barn, 
de er barna til selene. 

– Noen mennesker forstår ikke at når de 

Tiril Stoll-Moljor
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– Ja, suckade Mamma Säl, det är 
förfärligt grymt. Kutarna är ju barn, bara 
det att de är sälarnas barn.

– Vissa människor förstår inte att om 
de förstör naturen så kommer det bara att 
finnas sten runt omkring dem till slut, sa 
Farfar Säl. Och inte ens lavar kommer att 
vilja växa på de stenarna.

– Som tur är bor det många goda 
människor runt Ladoga, och de bryr sig 
om sälarna, lugnade Mamma Säl sin 
Montia.

Farfar Säl klappade honom på huvudet 
med sin kraftiga labb:

– En vit natt ska vi ta och simma in i 
viken, du och jag, dit där människorna bor. 
Jag ska visa dig den lilla ön Kannansaari. 
Där finns berget Kuuttimäki, som är helt 
täckt av vit lav. Namnet kommer från 
finskan och betyder Sälkutberget. Du 
måste se den vackra platsen.

– Vid Kannansaari finns det fina ställen 
för att fiska siklöja, så du kommer själv 
att kunna äta dig mätt, tillade Mamma Säl. 
Men nu är det dags att sova.

Montia och Mamma Säl somnade på en 
gång. Men Farfar Säl kunde inte somna. 
Han tänkte på Montias framtid. Skulle 
människorna kunna hålla Ladogas vatten 
rent, så att fisken skulle trivas och sälarna 
lyckligt leva vidare som tidigare?

ødelegger naturen, kan de en dag oppdage 
at det er bare steiner som er igjen, sa 
Selbestefar, - og lavet vil ikke vokse på de 
steinene.

– Vi har vært heldige siden det finnes 
flere gode mennesker her i Ladoga-
området, og de passer godt på selene, 
trøstet Selmor den lille selungen sin. 

Selbestefaren strøk den vesle selen på 
hodet med luffen.

– En av de nærmeste lyse nettene skal 
vi ta oss en svømmetur til bukta. Der ved 
bredden bor det folk.  Jeg skal vise deg ei 
lita øy som heter Kannansaari. Der finner 
vi berget Kuuttimjaki som er dekket av 
lav. Navnet er finsk og betyr «Berget til 
kvitungen». Det er en fin plass som du bør 
se.

– Det er flott å fiske lagesild nær 
Kannansaari, og du kan fiske der selv, - 
tilføyde Selmor, - men nå er det på tide å 
legge seg. 

Montja og Selmor sovnet med en gang. 
Det var bare Selbestefar som ikke fikk 
sove. Han tenkte på fremtiden til Montja. 
Ville mennesker klare å holde vannet i 
Ladoga rent slik at det fortsatt ville være 
mye fisk der, og selene kunne leve i fred? 
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Kapitel 7

MORGON vID 
LADOGA

Tryckt mot Mamma Säl låg Montia och 
sov djupt. Solens första strålar väckte 
honom. Montia tyckte om att vakna i 
gryningen och se på när Solen sakta tog 
sig upp över horisonten, sträckte ut sina 
strålar och lyste upp vattenspegeln så att 
hela sjön färgades rosa. En gång hade 
Farfar Säl berättat för honom att allt annat 

Kapittel 7

MORGEN
vED LADOGASjØEN

Montja sov godt tett inntil mor. De første 
solstrålene vekket ham. Montja likte godt 
å våkne ved morgengry og se hvordan 
Sola sakte steg opp over horisonten, 
brettet ut strålene sine, skinte på overflaten 
av innsjøen og fargela vannet med rosa 
lys. En gang fortalte Selbestefar ham at 
alt ble stille når en ny dag skulle fødes. 

Hannah Leirvik Hagerup
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stannar upp när en ny dag föds. Ladoga 
gladdes åt Solen och kom sig inte för att 
störa den himmelska tystnaden med sitt 
vågbrus.

Solen var uppe. På himlen dök några 
molntussar upp, och Ladoga svarade med 
ett kluckande vågsvall. Måsarna lyckades 
med sina skrik väcka alla sälar. Det var en 
ny dag, full av förväntningar och bestyr. 
Montia låg och gungade i vågorna medan 
han drömde om den fjärran sjön. Mamma 
Säl tänkte på frukost. Farfar Säl låg och 
drog sig, han gillade inte tidiga morgnar.

Den nya dagen nådde samhället. På 
hustaket satt Duvfamiljen och väntade 
otåligt på Gråtruten. Gala sa mjukt:

– Jag undrar just om Alfredo lyckades 
hitta Ostanvinden.

– Även om Ostanvinden inte kan sitta 
stilla på sitt ställe får vi hoppas att de 
träffade på varandra.

– Kanske gässen har sett den fantastiska 
sjön, fortsatte Gala.

Ljudet av vingslag fick henne att komma 
av sig mitt i en mening. Måsen med den 
glänsande ringen kring foten slog sig ner 
intill dem. Alfredo hälsade glatt på sina 
vänner.

– Bajkal är namnet på den gåtfulla sjön! 
utbrast han.

– Bajkal? undrade de båda duvorna i 
munnen på varandra.

– Det sa i alla fall Lodjuret Rula.
– Lodjuret Rula? upprepade duvorna 

förvånat.
Alfredo blev tvungen att berätta allt 

från början: om Ostanvinden och om 
mötet med Lodjuret under sälgen.

– Rula Lo överraskade mig. Hon har 
känt till Bajkalsjön sedan hon var liten, 

Ladoga tør ikke bryte den gudommelige 
tausheten til bølgeskvulpene når de nyter 
Soloppgangen. 

Sola gikk opp. Noen skyer dukket opp, 
og bølgene i Ladoga begynte å bruse 
vennlig. Måsen skrek og fikk vekket alle 
selene. Det kom en ny dag, full av håp og 
sorg. Montja husket bølgene og drømte 
om innsjøen som var så langt, langt 
borte. Selmor var opptatt med å tenke på 
frokosten. Selbestefar lå og sov – han likte 
ikke å stå tidlig opp. 

Dn nye dagen kom til bygda også. 
På hustaket satt duefamilien og ventet 
utålmodig på den store Sølvmåsen. Gala 
kvitret:

– Jeg vet ikke om Alfredo traff 
Østavinden. 

– Selv om den lette Vinden ikke alltid 
sitter på samme plass, får vi håpe at de har 
møtt hverandre. 

– Kanskje gjessene fikk se den 
vidunderlige innsjøen, undret Gala seg. 

Lydene av vinger stoppet henne før 
hun var halvveis. Det var en Måse med 
en glittrende ring over beinet som satte 
seg ved siden av dem. Alfredo hilste på 
vennene sine.  

– Bajkal er navnet på den mystiske 
innsjøen! ropte han ut.

– Bajkal? spurte duene enstemmig.
– Det sa Gaupa Rola.
– Gaupa Rola? undret duene.
Alfredo var nødt til å fortelle alt i tur 

og orden – om leting etter Vinden og om 
møtet med Gaupa under seljebusken.  

– Gaupa Rola overrasket meg. Hun 
har alltid kjent til Bajkal selv om hun har 
bodd i dette området hele livet, fortsatte 
Alfredo, - men jeg som har fløyet og 
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trots att hon alltid har bott här, fortsatte 
Alfredo. Och jag som flyger så mycket 
och pratar med så många olika fåglar har 
ändå aldrig hört ett ord om den.

– Nu måste du flyga och leta reda på en 
dator. Du kan få veta mer om den gåtfulla 
sjön på Internet, tipsade Gala.

Duvan Go och Gråtruten flög iväg 
till den utvalda balkongen, och Gala 
återvände till ungarna.

snakket så mye med ulike fugler, jeg har 
aldri noensinne hørt om den. 

– Det er på tide at dere tar en tur til 
datamaskinen. Dere får vite mye mer 
om den mystiske innsjøen på Internett, 
anbefalte Gala. 

Duen Gå og Måsen fløy til 
lønnbalkongen, og Gala kunne komme 
seg tilbake til dueungene sine. 
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Kapitel 8

BAjKALSjöN

Utan att väsnas landade fåglarna på 
balkongen. Duvan Go gick fram och tillbaka 
längs fönsterblecket och kikade in genom 
fönstret. De båda vännerna hade turen på 
sin sida: ingen var i lägenheten. Gråtruten 
och Duvan tog sig enkelt in i huset genom 
ett vädringsfönster som stod öppet.

”Här är den alltså – människornas värld!” 
tänkte Alfredo. Han hade inte ens kunnat 
drömma om att komma in i människornas 
bostäder, där allt var nytt och spännande. 
Go avbröt hans funderingar:

– Vi måste skynda oss! Människorna 

Kapittel 8

BAjKALSjØEN

Fuglene satte seg på balkongen uten å lage 
for mye bråk. Gå gikk langs vinduskarmen 
og kikket inn. Vennene hadde hellet med 
seg – det var ingen i leiligheten. Måsen 
og Duen trengte inn i huset gjennom den 
åpne vindusluka. 

– Her er menneskenes verden! tenkte 
Alfredo. Han hadde aldri drømt om å få være 
i en menneskebolig! Alt virket spennende 
og uvanlig. Gå avbrøt tankene hans:   

 – Vi må skynde oss! Menneskene kan 
når som helst komme tilbake, og vi har 
mye å gjøre. 

Eira Kornelia Kallevik
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kan komma tillbaka i vilket ögonblick 
som helst, och vi har mycket att göra.

– Javisst, höll Alfredo med.
Duvan Go knäppte på datorn och 

började söka på Internet. Snabbt, som 
om han pickade i sig frön, slog han med 
näbben på tangenterna. När han hade 
skrivit in ordet ”Bajkal” tryckte han på 
ytterligare någon knapp på tangentbordet 
och väntade.

Strax dök de första sökresultaten upp på 
skärmen. Internet hade tydligen samlat en 
väldig massa upplysningar om Bajkalsjön. 
Fåglarna lärde sig många intressanta 
saker om den fantastiska sjön. Duvan Go 
lyckades till och med skriva ut några bilder 
från Bajkal. Alfredo upphörde inte att 
förundras över sin väns färdigheter. Inte en 

– Ja, selvsagt, du har rett, samtykte 
Alfredo.

Duen slo på datamaskinen og begynte 
å søke etter informasjon på nettet. Han 
slo raskt med nebbet på tastaturet som om 
han skulle kakket korn. Etter å ha tastet 
ordet «Bajkal» slo Duen på en knapp og 
begynte å vente. 

Noen sekunder senere dukket den første 
teksten opp på skjermen. Det viste seg at 
det finnes store mengder med opplysninger 
om Bajkal på Internett. Fuglene lærte mye 
spennende om den fine innsjøen. Duen 
Gå klarte til og med å kopiere og printe 
ut noen bilder av Bajkal. Alfredo ble 
imponert over vennens arbeid. Ingen av 
måsene Alfredo kjente kunne ha gjort noe 
lignende på en datamaskin. 

Sophia Nova Valdez Ytternes
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enda av alla måsar han kände skulle kunna 
utföra samma arbete som Go på en dator.

Fåglarna kände sig nöjda. Nu hade 
de något att berätta för sälarna. Alfredo 
fattade tag i bilderna med näbben och 
var först att flyga ut ur lägenheten. På 
balkongen skildes de åt. Duvan flög 
hem till fru och barn, och Alfredo satte 
kursen mot de steniga skären där Montia 
tillsammans med Mamma och Farfar Säl 
väntade på honom otåligt.

Snart gick Alfredo ner för landning på 
skäret där de befann sig och lade fram 
bilderna där stenarna var torra.

– God morgon på er, sa han glatt.
Sälarna hälsade kamratligt på Gråtruten.
– Sjön som skimrar av stjärnor och brinnan-

de eld finns på riktigt! Den heter Bajkal.
Montia slog ihop labbarna av glädje.
– Duvan Go har skrivit ut några bilder 

från sjön åt er, så ni kan se den med egna 
ögon, fortsatte Alfredo. Bajkalsjön ligger 
långt, långt härifrån. Vetenskapsmännen 
kallar den ett ”naturens mysterium”. Den 
är jordens djupaste sjö, och den innehåller 
omkring 20 procent av jordens sötvatten.

– Farfar, titta så många stjärnor det 
finns i Bajkalsjön! ropade Montia förtjust 
och pekade på en av bilderna.

– Vattnet i Bajkal är kristallklart, 
förklarade Alfredo. Därför glittrar det 
hela tiden i solen, som av lysande stjärnor. 
Blinkande stjärnor som slocknar och tänds 
på nytt. Ostanvinden hade rätt, stjärnorna 
gnistrar verkligen i Bajkalsjön.

– Det är svårt att begripa hur vattnet i 
en så djup sjö kan vara så klart, utbrast 
Mamma Säl och höll mellan labbarna 
fram ett foto som fångat hennes intresse. 
Titta på den här bilden!

Fuglene var fornøyde. Nå kunne de 
dra tilbake til selene. Alfredo tok bildene 
i nebbet og fløy ut gjennom vinduet. For 
Gå tok det litt mer tid siden han skulle slå 
av datamaskinen på en riktig måte. Ute på 
balkongen skiltes de. Duen fløy til kona 
si og barna, mens Alfredo satte kurs mot 
steinstrendene hvor Montja, Selmor og 
Selbestefar ventet utålmodig på ham. 

Litt senere landet Alfredo på øya og la 
bildene på de tørre steinene.               

– God morgen, alle sammen, - begynte 
han med glede i stemmen.

Selene hilste på Måsen på lignende vis. 
– Den innsjøen som har glitrende 

stjerner og blussende ild, finnes faktisk. 
Innsjøen heter Bajkal. 

Montja var så glad at han begynte å slå 
med luffene. 

 – Duen Gå har printet ut bilder av 
innsjøen slik at dere selv skulle kunne se 
den, fortsatte Alfredo, - Bajkal er langt 
herfra. Forskerne kaller den for «naturens 
store mysterium». Det er den dypeste 
innsjøen i verden. Den har rundt 20 prosent 
av alle ferskvannsressursene på jorda. 

– Bestefar, se så mange stjerner det er i 
Bajkal!  sa Montja glad og viste bestefaren 
et bilde.

– Vannet i Bajkal er krystallklart, 
presiserte Alfredo, - derfor glitrer det i sola, 
og alle tror at det lever stjerner i vannet. 
Noen ganger forsvinner de, noen ganger 
blusser de opp igjen.  Den lette Vinden 
hadde rett, og det glitrer stjerner i Bajkal. 

– Det er ikke til å tro at vannet kan være 
så rent i den dype innsjøen, sa Selmor og 
blandet seg inn i diskusjonen, mens hun 
holdt favorittbildet sitt fast i luffene. –Se 
på dette bildet!
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På fotografiet möttes de av en förtjusande 
Bajkalsäls blick. Sälen var tjock och rund, 
mörkt silverfärgad utan fläckar och den 
hade svarta, glittrande ögon.

– Vilken överraskning! utbrast Farfar 
Säl. Som vi alla vet finns det sälar i de 
norra havens salta vatten. Och jag var så 
gott som säker på att vi Ladogavikare var 
de enda sötvattenssälarna.

Alfredo jublade. Nu fick han en chans 
att berätta för sälarna om deras släktingar.

– Tack vare Internet fick vi veta att 
Bajkalsälarna har gemensamma förfäder 
med vikarna, som är den sälart ni tillhör. 
Så jag kan försäkra att Bajkalsälarna är 
era släktingar.

– Men om de är våra släktingar, varför 
har de då inga fläckar på pälsen? frågade 
Mamma Säl skeptiskt. Alla vikare är ju 
vackert fläckiga. Alfredo, titta på oss. Det 
är inte en slump att vi Ladogavikare också 
kallas för ringsälar!

– Kanske har deras fläckar bara tvättats 
bort i Bajkalsjöns rena vatten, föreslog 
Montia.

Hans vänner skrattade.
– Jag skulle tro att det är lite mer 

komplicerat när det gäller fläckarna, sa 
Alfredo skrattande. Men det är nog bäst 
att fråga Internet för säkerhets skull.

– Och vad sa Internet om den brinnande 
elden? undrade Farfar Säl.

– Åh, det är en helt annan historia, sa 
Alfredo hemlighetsfullt. Om ni inte har 
bråttom någonstans, så ska jag berätta för 
er om den ”stående elden”.

Sälarna lade sig bekvämare till rätta 
på stenarna. Mystiken i Alfredos röst 
utlovade en fängslande historia.

Det var en fin Bajkalsel som kikket på 
dem. Den var brun, grå og sølvskimrende, 
mens øynene var skinnende svarte. Selen 
var tykk og hadde ingen flekker på kroppen.   

– For en overraskelse!  ropte Selbestefar. 
– Alle vet at i saltvannet i de nordlige 
havområdene lever det dyr som blir kalt for 
seler. Men jeg var helt sikker på at ladogaseler 
var verdens eneste ferskvannseler. 

Alfredo jublet. Nå kunne han fortelle 
selene om slektningene deres.   

– Takket være Internett har vi lært at en 
gang hadde bajkalselene felles forfedre 
med de ringselene som lever nordpå. 
Jeg er helt sikker på at bajkalselene er 
slektningene til dere som lever her. 

– Hvorfor har de ikke noen flekker på 
kroppen dersom de er slektningene våre? 
Selmor begynte å tvile på det som ble 
sagt. - Alle ringselene har jo fine ringer. 
Alfredo, se på oss! Vi ladogaseler kan 
med full rett hete ringseler!

– Det var kanskje slik at flekkene deres 
ble vasket av i det rene bajkalvannet, 
foreslo Montja.

Vennene brast i latter.        
– Jeg tror at med hensyn til flekkene var 

det litt mer komplisert, sa Alfredo leende. – 
Men det er best å finne ut om det på Internett. 

– Men hva fortalte Internett om den 
flammende ilden? lurte Selbestfar på.

– Oi, det er en historie i seg selv, sa 
Alfredo hemmelighetsfullt. – Hvis dere 
ikke har det travelt, vil jeg fortelle dere 
om «den ekte ilden».

Selene la seg bekvemt på steinene. Den 
hemmelighetsfulle stemmen til Alfredo 
lovet dem en spennende historie. 
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Kapitel 9

DEN STåENDE ELDEN

Alfredo tog plats på en sten som stack 
upp mitt bland sälarna och började sin 
berättelse:

– En gång för länge sedan, så 
berättar en burjatisk legend, fanns inte 
Bajkalsjön. Där den nu ligger bredde 
landet ut sig. Men så en dag exploderade 
ett eldsprutande berg och störtade långt 
ner i Jordens djup. Berget förvandlades 

till vatten, och på så sätt bildades den 
enorma, havsliknande sjön. Burjaterna 
gav den på sitt språk namnen ”Baj Gal”, 
eller ”Stående Eld”.

Sälkuten Montia höll andan och 
lyssnade till Gråtrutens berättelse. 
Eldsprutande berg hade han aldrig sett 
skymten av, men en sjö stor som ett 

Kapittel 9

STåENDE ILD

Alfredo fløy opp på en lav stein omringet 
av selene og begynte på fortellingen sin:  

– Det burjatiske sagnet sier at det ikke 
var noen Bajkalsjø for veldig mange år 
siden. Det var bare Jorda. Det var en gang 
slik at et ildsprutende fjell eksploderte og 
gikk ned under Jorda. Fjellet ble til vann, 
og slik ble det dannet et hav eller en svær 
innsjø. Den ble kalt for «Baj» «Gal» eller 

«Stående ild».
Selen Montja fulgte med Den store 

sølvmåsen i åndeløs spenning. Han har 
aldri sett ildsprutende fjell, men han forsto 
hva et hav eller en stor innsjø var for 
noe. Ladogasjøen ble også noen ganger 
sett på som et hav siden den var veldig 
stor.  «Bajkal er sikkert veldig stor, like 

Maja Gottrup Ejstrup



38

hav kunde han gott förstå vad det var. 
Ladogasjön var så stor att den ibland 
också kallades för hav.

”Bajkalsjön måste vara lika väldig som 
Ladoga, kanske ännu större”, funderade 
Montia.

– Duvan Go och jag läste på Internet 
att för tvåhundrafemtio år sedan så 
upptäckte forskarna att det fanns olja och 
gas i Bajkalsjön. Vid ett vulkanutbrott kan 
gas självantända och resa sig mot skyn i 
en högsträckt låga. Visserligen har ingen 
bevittnat något liknande under de senaste 
tvåhundra åren, men forskarna utesluter 
inte möjligheten.

stor som Ladoga, og kanskje er den enda 
større», tenkte Montja.    

– Vi, duen Gå og jeg, har lest på Internett 
at for tohundrefemti år siden oppdaget 
forskerne olje og gass i Bajkalsjøen. Ved 
utbrudd tar gassen fyr, så eksploderer 
den i høye flammer. Selv om det ikke er 
observert noe liknende de siste 200 årene, 
utelukker ikke forskerne muligheten for at 
det kan skje igjen.     

– Nå skjønner vi hvorfor innsjøen har 
fått navnet «Stående ild», sa Selbestefar. – 
De fikk se ildsøyler over innsjøen.

– Et faktum er veldig spennende, 
fortsatte Alfredo. – Under jordskjelv, noe 

Emma Gurigard Veland



39

– Nu förstår jag varför människorna 
kallade sjön ”Stående Eld”, sa Farfar Säl. 
De hade sett pelare av eld över sjön.

– En intressant detalj, fortsatte Alfredo, 
är att när det blir jordbävning – vilket 
inte är någon ovanlighet vid Bajkal – så 
kan man se ett ljussken över sjön. Det 
är inte omöjligt att det är brinnande gas. 
1959 inträffade en kraftig jordbävning vid 
Bajkal. Då fick fiskarna se Bajkalsjön stå 
i lågor.

– En brinnande sjö! Det måste vara 
farligt för Bajkalsälarna, sa Mamma Säl 
besviket. De skulle ju kunna dö.

– Jag är säker på att sälarna i Bajkal 
känner på sig i förväg när en jordbävning 
närmar sig, så att de kan ge sig av från 
farliga ställen, försökte Farfar Säl lugna 
de andra.

– Det verkar ju som om Ostanvinden har 
sett eldskenet över Bajkalsjön och berättat 
för Montia om det, föreslog Alfredo.

– Jag tänkte att det var solen som 
färgade vattnet eldrött, som på den här 
bilden, sa Montia och pekade på ett foto 
av den nedgående solen. Det ser ut som 
om hela sjön brinner.

– Montia, jag tror att du har rätt du 
också, fortsatte Mamma Säl. På bilden 
ser vi en väg av eld över vattnet. Kanske 
var det en sådan eld som Ostanvinden 
menade.

– Tack, Alfredo! Tack vare dig och 
Duvan Go har vi fått höra berättas om den 
gåtfulla Bajkalsjön och om våra släktingar 
Bajkalsälarna, tackade Farfar Säl.

Alfredo var glad att kunna hjälpa sina 
vänner.

– Lodjuret Rula var oss till god hjälp. 
Hon visste vad sjön hette, och det var 

som ikke er uvanlig ved Bajkalsjøen, kan 
en se et slags lys over innsjøen. Det er 
muligens gass som brenner. I 1959 skjedde 
det et voldsomt jordskjelv i Bajkal. Da 
fikk fiskerne se hvordan Bajkal brant.     

– En innsjø i flammer! Det er jo veldig 
farlig for bajkalselene, - ble Selmor litt 
trist. – De kan jo omkomme. 

– Jeg er sikker på at bajkalselene sanser 
jordskjelv før det skjer og forlater de 
farlige stedene, - trøstet Selbestfar dem 
alle sammen.

– Det kan virke som om den lette 
østavinden så flammene over Bajkal og 
fortalte om det til Montja, - tippet Alfredo. 

– Men jeg trodde at det var sola som 
farget vannet i glødende oransje slik 
som på dette bildet, - Montja viste bildet 
av solnedgangen. – Innsjøen ser ut til å 
brenne. 

– Montja, jeg tror at du har rett, du også. 
Det var Selbestemor som støttet ham. – På 
bildet ser vi en ildvei på vannet. Det er 
mulig at Den lette vinden mente en slik 
ild. 

– Takk, Alfredo! Takket være deg og 
Duen Gå har vi lært noe om den mystiske 
innsjøen Bajkal og slektningene våre - 
bajkalselene, takket Selbestefar.

Alfredo var glad for å hjelpe vennene 
sine.  

– Gaupa Rola har hjulpet oss mye. Hun 
kunne jo navnet på innsjøen og derfor 
hadde ikke Duen Gå noen problem med 
å finne viktige opplysninger på Internett. 

– Nå kan du vise bildene til duefamilien 
og Gaupa Rola. De har jo også lyst til å se 
Bajkal, foreslo Selbestefar. 

Etter å ha samlet bildene i nebbet fløy 
Alfredo til Seljen. Han håpet på å treffe 
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därför Duvan Go utan besvär kunde hitta 
alla upplysningar vi behövde på Internet.

– Du kan väl visa bilderna för 
Duvfamiljen och för Rula Lo också. De är 
säkert nyfikna på att få se hur Bajkalsjön 
ser ut, föreslog Farfar Säl.

Alfredo samlade ihop bilderna i näbben 
och flög iväg till Sälgen. Där hoppades han 
råka på Lodjuret. Sälarna fortsatte prata 
om Bajkalsjön ännu en stund. Alfredos 
Berättelse hade gjort stort intryck på dem.

– Naturen har skapat ett unikt mirakel – 
Bajkalsjön. Och människorna har skapat 
datorer och Internet – ett annat slags 
mirakel, funderade Mamma Säl.

– Du glömmer bort det tredje miraklet 
– vänskapen, tillade Farfar Säl med 
ett leende. Tack vare vår vänskap med 
Ostanvinden, Duvorna, Måsarna och 
Lodjuret har vi fått höra om Bajkalsjön 
och Internet. Vi har till och med sett bilder! 
Är inte det ett mirakel?

Farfar Säl satt tyst en stund och tillade 
sedan:

– När alla människor har lärt sig vara 
vänner med Naturen kommer det största 
miraklet av dem alla att inträffa, och Jorden 
kommer att blomstra som en trädgård om 
våren.

– Kommer vi att få se ett sådant mirakel? 
frågade Sälkuten.

– Det vet jag inte, men vi måste tro på 
mirakel, svarade Farfar Säl.

Gaupa der. Selene ble igjen en stund for 
å snakke om Bajkalsjøen. Fortellingen til 
Alfredo hadde gjort et sterkt inntrykk på 
dem. 

– Naturen har skapt et uvanlig mirakel, 
Bajkalsjøen. Og menneskene har skapt 
datamaskin og Internett som er det andre 
underet, sa Selmor høyt. 

– Du har glemt det tredje underet, 
vennskapet, tilføyde Selbestefar smilende. 
– Takket være vennskapet vårt med den 
lette Vinden, Duene, Måsene og Gaupa 
har vi lært om Bajkal og Internett. Vi har 
til og med sett bildene av den. Er det ikke 
et mirakel?

Etter å ha vært litt stille en stund, 
tilføyde Selbestefar:

– Når alle mennesker har lært å være 
naturvennlige, vil det største mirakelet 
skje, og Jorda vår vil blomstre som en 
hage om våren. 

– Vil vi oppleve det mirakelet? spurte 
den vesle selen. 

– Jeg vet ikke, men vi må tro på mirakler, 
svarte Selbestefaren. 
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Kapitel 10

BILDERNA fRåN
BAjKAL

Efter en kort promenad vände Rula tillbaka 
mot Sälgen. Hennes steg var mjuka i den 
ljusa, lösa sanden, hon rörde sig så tyst som 
bara ett lodjur kan. Vid Sälgsnåret väntade 
henne en glad överraskning: Alfredo med 
bilderna från Bajkal. Rula betraktade dem 
grundligt.

– Man ser direkt att det där inte är någon 
ö i Ladoga.

– Det har du rätt i. Det är Olchon, den 
största ön i Bajkalsjön. Den är 73 kilometer 
lång, förklarade Alfredo. Här i Ladoga har 
vi inte några så stora öar.

– Fast Ladoga har i alla fall många öar, 
över 600 stycken, anmärkte Rula stolt.

– Det stämmer, vi har många öar i 
Ladoga. Särskilt här i den norra delen av 
sjön. De bergiga öarna ligger som ligger 
i grupper längs strandlinjen ger Ladoga 
sin egen skärgård. Jag tycker om att flyga 
över öarna om våren och sommaren, för 
då ser de ut som olikfärgade bollar som 
ligger utkastade i vattnet.

– Olikfärgade bollar? frågade Rula 
förvånat.

– Ja, intygade Alfredo. En gång i 
tiden stod det hus på några av öarna, 
och där bodde människor. I trädgårdarna 
planterade de syrener och olvon, äppel- 
och körsbärsträd, vinbär, rosor och 
lupiner. Sedan övergav människorna 
öarna, och de gamla husen har förfallit. 
Men träden och buskarna går i blom 
varje år, i hopp om att människorna ska 
återvända. Från luften lyser de övergivna 

Kapittel 10

BILDER Av 
BAjKAL

Etter en kort spasertur dro Rola til 
Seljen. Hun gikk mykt på den lyse, løse 
sanden, så lydløst som bare gauper kan. 
Ved Seljebusken ventet en hyggelig 
overraskelse på henne: Alfredo med bilder 
av Bajkal. Rola kikket nøye på dem.     

– For et fantastisk landskap, sa hun 
ettertenksomt mens han viste bildet av 
øya. – Man ser med det samme at det ikke 
kan være en øy i Ladoga. 

– Du har rett. Det er Olkhon, den største 
øya i Bajkal. Den er 73 kilometer lang, 
presiserte Alfredo. – Det finnes ikke så 
store øyer her i Ladoga. 

– Men det er flere øyer, rundt 600 øyer 
i innsjøen vår, bemerket Gaupa Rola stolt. 

– Du har rett i at det er mange øyer i 
Ladoga, særlig her, i den nordlige delen 
av sjøen. Gruppene av klipper i nærheten 
av stranda er delt av smale sund. De utgjør 
Ladogas skjærgård. Jeg liker godt å fly 
over øyene om vinteren og sommeren når 
skjærgårdene likner på fargerike baller 
spredt over vannet. 

– Fargerike baller? Undret Rola. 
– Ja, svarte Alfredo. – På noen av 

øyene har det vært hus, og det har bodd 
mennesker i de husene. De satte opp 
syrinbusker og krossvedtrær, epletrær og 
kirsebærtrær, ripsbusker, plantet roser og 
sådde lupiner. - Så forlot menneskene 
øyene, og tiden ødela de gamle husene. 
Men blomstene springer ut hvert år i håp 
om at menneskene vil komme tilbake. 
Fra høyden ser de gjengrodde hagene ut 
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trädgårdarna som färgklickar i öarnas 
grönska.

Alfredo lät Rula behålla bilden av 
ön Olchon, tog farväl och flög iväg till 
samhället.

Duvfamiljen väntade spänt på 
Gråtruten. Alfredo dök som vanligt upp 
från ingenstans. Duvorna kuttrade lyckligt 
när de fick syn på sin vän. Ungarna försökte 
ta sig ur boet, de ville också se bilderna 
från Bajkal. Alfredo föreslog att duvorna 
skulle välja ut några bilder att spara som 
minne. Gala föll för ett foto av Bajkalsjön 
med de blånande bergen i bakgrunden.

– Bajkal, Baj Gal, pep duvungarna.
De hade blivit hänförda av legenden 

om Den Stående Elden, så de valde ett 
foto med brinnande eld – solnedgången 
över Bajkalsjön.

Alfredo visade duvorna fotot av 
Bajkalsälen.

– Jag känner till Ladogasälarnas nära 
släktingar i Finland. De är också vikare 
och bor i sjön Saimen. De är väldigt 
lika våra Ladogavikare. Och även om 
Bajkalvikarna ser annorlunda ut, så är de 
också släkt med Ladogavikarna.

– En sådan egendomlig historia! utbrast 
Gala. Sälkuten Montia ville veta mer om 
den gåtfulla sjön, och på den vägen råkade 
han på okända släktingar.

– Undrar om våra vikare skulle kunna 
bli vänner med Bajkalvikarna, funderade 
Go.

– Allt är möjligt, men det får bli en 
annan historia, avslutade Alfredo.

Den stora Gråtruten steg snabbt mot 
himlen och syntes snart bara som en liten 
vit prick. 

som fargerike flekker i de grønne øyene. 
De runde øyene er virkelig akkurat som 
fargerike baller. 

Alfredo ga et bilde av Olkhon til Rola, 
sa ha det bra og fløy videre til landsbyen.

Duefamilien ventet utålmodig på den 
Store Sølvmåsen. Alfredo dukket som 
vanlig uventet opp. Duene begynte å kurre 
da de så vennen sin.  Ungene prøvde å 
komme seg ut av reiret siden de også ville 
se Bajkal. Alfredo foreslo for duene at de 
skulle velge noen bilder som et minne. 
Gala likte godt et bilde med utsikt over 
innsjøen og de blå Zabajkalje-fjellene. 

– Bajkal, Baj Gal, - pep fugleungene 
stille.

De likte godt sagnet om Den stående 
ild, og derfor valgte de bildet med en 
«blussende ild», det vil si en solnedgang 
i Bajkal-området.

Alfredo viste duene bildet av 
bajkalselen:  

 – Jeg kjenner de nærmeste slektningene 
til ladogaselene, og de bor i Finland. Det 
er saimaseler. De likner veldig på selene 
våre. Men selv om bajkalselene ser 
annerledes ut, er de også slektningene av 
ladogaselene. 

– For en utrolig historie! sa Gala. – Den 
vesle selen Montja ville vite mer om den 
mystiske innsjøen, og slik fant han de nye 
slektningene sine. 

– Jeg lurer på om selene våre kan bli 
venner med bajkalseler, var Gå interessert 
i å vite. 

– Alt er mulig, men det blir nok en 
annen historie, oppsummerte Alfredo. 

Den Store Sølvmåsen lettet og fløy 
opp i skyene, og snart ble den til en liten 
skinnende prikk. 
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Kapitel 11

SÄLARNAS HEM

Sälarna låg och tog igen sig på de 
stormslipade, steniga skären som stack 
upp i Lappviken. Därifrån hade de 
utsikt över Ladoga som bredde ut sig 
mot horisonten. Sjön verkade vara ett 
hav när den skvalpade mot klipporna. 
Den sönderskurna strandlinjen, där 
sandstränder avlöstes av utskjutande 
klippor, sträckte sig här nästan fyra mil ut 
i sjön.

Sälkuten Montia låg på en slät berghäll 
och tittade på när vågorna jagade varandra.

Farfar Säl kastade en blick på barnbarnet 
och frågade:

– Vad ligger du och drömmer om, 
Montia? Kanske om fjärran hav och 
oceaner?

– Nej, jag drömmer inte, log Montia. 
Jag tittar på vågorna och tänker.

– Vad kan det då vara du tänker på?
– På vår sjö. Det är så lite jag vet om 

den, svarade Sälkuten. Farfar, berätta för 
mig om Ladoga.

– Ska bli!
– Jag vill också höra, sa Mamma Säl.
Sälarna och sälkutarna som låg i 

närheten och vilade tystnade, alla ville 
höra berättelsen.

– Det var länge sedan någon bad mig 
berätta om Ladoga. Det verkar inte bättre 
än att den där Bajkalsjön besitter magiska 
krafter – nu när du har fått höra berättas 
om den, Montia, så har du blivit nyfiken 
på dina egna hemtrakter. Bra jobbat! sa 
Farfar Säl uppmuntrande.

Han tittade ut över klipporna, vågorna 

Kapittel 11

HuSET TIL SELENE

Selene slappet av på de stormslipte 
Lapinlahti-øyene, og fra dem kunne man se 
det endeløse viddelandskapet som Ladoga 
er.  Det virket som om vannet var havet, 
ikke en innsjø, som plasket rundt klippene. 
Den buktende strandlinjen var nesten førti 
kilometer lang, og sandstrendene lå ved 
siden av stupbratte berg. 

Vesle Montja lå på den flate steinen sin 
og fulgte med bølgene som utkjempet et 
kappløp med hverandre.

Etter å ha kikket på barnebarnet spurte 
Selbestefar:

– Hva drømmer du om, Montja? Sikkert 
om fjerntliggende sjøer og hav?

– Nei, jeg drømmer ikke, smilte Montja. 
– Jeg ser på bølgene og tenker. 

– Jeg lurer på hva du tenker på.
– Om innsjøen vår. Jeg kan så lite om 

den, svarte den lille selen. – Bestefar, 
fortell meg om Ladoga.

– Det vil jeg gjerne!
– Jeg vil også høre om den, svarte Selmor.
De øvrige selene og selungene som lå 

ved siden av, ble stille med det samme- de 
ville gjerne høre på fortellingen de også. 

– Det er vel en god stund siden jeg ble 
bedt fortelle om Ladogasjøen. Bajkal ser 
ut til å være en trollmann. Etter at du har 
hørt om den, får du også lyst til å vite 
mer om hjemtraktene dine, Montja. Godt 
gjort! roste bestefar. 

Så kikket Selbestefar på klippene, 
bølgene, måsene som svevet oppe i 
skyene, og da begynte han å fortelle som 
om han skulle synge:
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och måsarna som svävade i luften, varpå 
han mässande började berätta:

– Ladogasjön är gammal. Till formen 
har den förändrats genom årtusendena, 
men den har alltid förblivit en enorm 
sjö, den största i Europa. Jag har hört 
sägas att den är över tjugo mil lång, och 
i genomsnitt åtta mil bred. Bajkalsjön är 
förresten inte mer än åtta mil bred där den 
är som bredast.

Montia såg med barnets förundran på 
sin farfar.

– Men Ladoga är inte lika djup som 
Bajkal. I de norra delarna, där den är som 
djupast, är vår sjö omkring 200 meter 
djup.

– Ifall 200 meter inte är så djupt, hur 
djup är då Bajkalsjön? undrade de unga 
sälarna.

– Ladogasjøen har allerede eksistert 
i veldig mange år. Konturene til sjøen 
har forandret seg med tiden, men den 
har alltid vært stor, faktisk den største 
innsjøen i Europa. Så vidt jeg vet er 
lengden på innsjøen over 200 kilometer, 
og gjennomsnittsbredden er 83 kilometer. 
Bajkalsjøen er forresten ikke mer enn 80 
kilometer bred der den er bredest. 

Den vesle selen Montja så barnslig 
begeistret på bestefar.

– Men Ladoga er ikke så dyp som 
Bajkal. I den dypeste delen av innsjøen 
er dybden rundt 200 meter. Det er i den 
nordlige enden av vannet.                    

– Hvis 200 meter ikke er så dypt, hvor 
dyp er Bajkal da? ble de unge selene 
interessert i å vite.

– Den er 1637 meter på det dypeste, 

Divakova Natalia
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– Som djupast är den 1 637 meter, sa 
Farfar Säl och blinkade åt Montia.

– Det har vi läst om på Internet, 
förklarade Montia.

De andra sälarna gapade av förvåning. 
Ingen av dem kunde föreställa sig ett 
sådant djup.

– Men är Bajkalsjön längre än Ladoga? 
frågade en av sälarna försynt.

– Ungefär tre gånger så lång, svarade 

Farfar Säl. Ladoga är Mindre än Bajkal, 
men den är vårt hem. För oss är Ladoga 
den bästa platsen på jorden.

– Varför kallas förresten Lappviken 
ibland för Lapinlahti? undrade Montia.

– Lapinlahti betyder Lappviken på 
finska, förklarade Farfar Säl. För länge, 
länge sedan bodde det lappar, eller samer, 
här vid viken, och det fanns också renar. 

blunket Selbestefar til Montja. Det var 
et faktum som kom overraskende på alle 
selene i gruppen. 

– Vi oppdaget det på Internett, la Montja 
til. 

Selene begynte å snakke i munnen på 
hverandre. Ingen av dem kunne ha forestilt 
seg en slik dybde. 

– Men er Bajkal lengre enn Ladoga? 
spurte en av dem forsiktig. 

– Ja, den er omtrent tre ganger så 
lang som Ladoga, svarte Selbestfar. – 
Ladogasjøen er mindre enn Bajkal, men 
den er hjemmet vårt. For oss er Ladoga 
den beste plassen på Jorda!

– Men hvorfor kaller måsene Samenes 
bukt for Lapinlahti? spurte Montja. 

– Lapinlahti er et finsk navn og betyr 
Samenes bukt, svarte Selbestefaren. – I 

Carla Haavind Vaagland
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Än idag kan man stöta på en del arktiska 
växter.

– Ett litet Lappland! utbrast Mamma 
Säl.

– Precis! instämde Farfar Säl. Men 
sedan försvann samerna och renarna från 
Ladogas stränder och drog iväg långt mot 
norr. Men det har funnits människor vid 
Lappviken också efter att samerna gav 
sig av. De bodde i en by som fick namn 
efter viken, Lapinlahti. Det var en stor by 
som låg på en halvö som sträcker sig som 
en spets rakt ut i Ladogas öppna vatten. 
Det var tappra människor som bodde i 
Lapinlahti, de fruktade vare sig stormar 
eller vinterkyla.

– Så sannerligen, det räcker att 
föreställa sig udden Rahaniemi, suckade 
en av Gammelsälarna dystert.

Alla sälarna nickade instämmande. Så 
fort det blåste upp aktade de sig noga för 
att komma i närheten av den farliga udden.

– Jag hörde en legend om den en gång, 
fortsatte Gammelsälen. Det sägs att 
vågorna under en förfärlig storm slungade 
ett skepp mot de vassa klipporna. 
Följande dag hittade man en massa mynt 
i strandkanten, och sedan dess har udden 
kallats Rahaniemi – ”Pengaudden” på 
finska.

De små sälkutarna tryckte sig tätt intill 
sina mammor. De visste inte var den 
farliga udden låg, men hade redan blivit 
rädda för den.

– Men Farfar, betyder det att vår vik är 
en farlig plats? frågade Montia tyst.

– Var inte rädd, min vän. Lappviken 
bjuder på mer än stormar och vassa klippor. 
I dess svala vatten är vi sälar i säkerhet. 
Det är Ladoga själv som skyddar oss. De 

gamle dager bodde det samer ved bukta, 
og her kunne man se reinsdyr beite. Helt 
fram til vår tid har det vært mulig å finne 
arktiske planter her. 

– Et lite Sameland! ropte Selvmor.
– Nettopp! bekreftet Selbestefar. – 

Etter hvert forlot samene og reinsdyrene 
Ladoga. De dro lengre nord. Likevel 
bodde det mennesker ved Samenes bukt 
også etter at samene hadde dratt sin 
vei.  Der bygde de en landsby som fikk 
samme navn som bukta, Lapinlahti. Den 
store landsbyen lå på halvøya som hadde 
form av en kile som stakk ut i den åpne 
Ladogasjøen. Det var modige mennesker 
som bodde i Lapinlahti, de var ikke redd 
for kraftig vind eller vinterkulde.

– Du har rett i det, bare tenk på hvordan 
det var for de som bodde på Rahaniemi-
odden, minnet Den gamle selen om og 
sukket trist. 

Alle selene begynte å nikke med det 
samme. Selv i en liten storm prøvde de å 
holde seg unna den farlige odden. 

– En gang fikk jeg høre et sagn om 
den, fortsatte fortelleren. – Det sies at 
det var en gang en voldsom storm, og 
den kraftige bølgen slengte en båt mot de 
skarpe klippene. Neste dag ble det funnet 
mye mynt på sjøbredden, og odden ble 
kalt for Rahaniemi-odden, og det betyr 
Pengeneset. De små selene klemte seg tett 
inntil mødrene sine. De ante ikke hvor det 
farlige neset lå, men de var allerede fulle 
av skrekk.

– Bestefar, betyr det at bukta vår er et 
veldig farlig sted? spurte Montja stille. 

– Ikke vær redd, gutten min! Samenes 
bukt er ikke bare stormer og skarpe klipper. 
Selene er trygge i det stormfulle vannet 
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många småvikarna kryllar av siklöja. Det 
vimlar av kobbar och skär, det är bara att 
välja och vraka. Här kan vi vara lugna och 
mätta.

Den klara himlen fylldes av måsarnas 
skrän, en lätt bris väckte sjön till liv 
och jagade på vågorna. Sälarna såg mot 
fjärran, där himlen mötte vattnet. Det är 
inte gott att veta vad de tänkte på.

Kanske på oss människor. Eller kanske 
på sitt hem – Ladoga.

 

her. Selve Ladoga beskytter oss, og i de 
tallrike buktene er det mye lagesild. Det er 
flere øyer rundt omkring, og vi kan velge 
hvilken som helst øy. Her er det både rolig 
og mye fisk å få.

På den klare himmelen skrek måsene, 
og Vinden lekte med innsjøen ved å følge 
etter bølgene. Selene stirret mot horisonten 
hvor himmelen og vannet gikk i ett. Det 
var ikke godt å vite hva selene tenkte på.  

Kanskje de tenkte på oss, de 
menneskene. Men kanskje de tenkte på 
hjemmet sitt, Ladogasjøen?        
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Kapitel 1

MöTET MED 
våGEN

Mitten av juli är också mitten av sommaren. 
Det här året var juli månad ovanligt het. 
Den varma luften sög i sig de blommande 
örternas dofter. Stackmolnen gled sakta 
förbi över den blå himlen. Gräshopporna 
spelade glatt i det grönskande gräset. 
Surret av trollsländornas långsmala vingar 
bars över vattnet. Och mellan blommorna 
flög olikfärgade fjärilar som drack av 
deras söta nektar. När de slog ihop sina 
vingar liknade de mest fjolårslöv, men 
när de öppnade dem på nytt kunde deras 
skönhet tävla med blommornas.

Trots att det var en varm dag var vattnet 
i Ladoga kallt. Montia försvann ner under 
ytan, för att sedan ljudlöst dyka upp igen, 
precis som han lärt sig av sin mamma.

– Hejsan! ropade en Sälflicka som 
simmade upp vid sidan av Montia.

– Hejsan! svarade Montia glatt.
Han hade länge velat lära känna 

Sälflickan, men var för blyg för att själv 
inleda ett samtal.

– Är det du som heter Montia?
– Det stämmer, och vad heter du?
– Elfi.
– Vilket fint namn! sa Sälkuten gillande.
– Det var mamma som gav mig det, 

förklarade Sälflickan med tindrande 
ögon. Jag har hört att du är kompis med 
Ostanvinden.

– Han är min bästa vän. Har du några 
kompisar?

– Javisst, jag har en Våg till kompis … 
och en Kossa!

Kapittel 1

BEKjENTSKAP
MED BØLGEN

Midten av juli er midt på sommeren. Dette 
året var juli særdeles varm. Den varme 
luften hadde sugd inn lukten av duftende 
gress. De tette, lyse skyene seilte dovent 
på den blå himmelen. Gresshoppene moret 
seg ved å lage kvitrende lyder i det grønne 
gresset. Øyenstikkerne fløy over vannet 
og raslet med de lange vingene sine. Noen 
fargerike sommerfugler satt på blomstene 
og drakk søt nektar. Noen ganger satte 
de vingene sammen, og da liknet de på 
fjorårets blad, men enkelte ganger brettet 
de ut vingene og da konkurrerte de med 
blomstene om å ha de skjønneste sterke 
fargene.  

Selv om det var varm dag, var vannet 
i Ladoga fortsatt kjølig. Montja dukket 
under vannet for lydløst å komme opp 
igjen. Han gjorde slik moren hadde lært 
ham.

– Hei! hilste den vesle Seljenta på 
Montja, mens hun svømte forbi. 

– Hei! svarte den vesle Selgutten. 
Selungen hadde for lenge siden ønsket 

å bli kjent med den vesle jenta, men han 
hadde alltid vært altfor sjenert til å starte 
samtalen.  

– Heter du Montja?
– Ja, og hva heter du?
– Elfi. 
– For et fint navn du har! prøvde den 

vesle Selgutten seg. Han ville så gjerne 
gjøre et godt inntrykk på jenta. 

– Det var mora mi som kalte meg det. 
- Det glimtet muntert i øynene hennes. 
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– Vad bra!
Elfi såg varmt på Montia. Många av 

de andra sälkutarna skrattade åt hennes 
vänskap med Kossan. Men Montia var 
annorlunda, och hon tyckte mer och mer 
om honom.

– Men det finns ju så många vågor i 
Ladoga, hur kan du hitta din Våg? undrade 
Sälkuten nyfiket.

– Hon kommer till mig av sig själv! Om 
du vill kan jag presentera er för varandra, 
föreslog Elfi.

Det ville Montia gärna. Sälflickan Elfi 
rörde sig med väldig fart genom vattnet. 
Vilken tur att Montia hade tränat flitigt, 
annars hade han kanske halkat efter Elfi. 
Snart var de framme vid en liten holme.

Vid första anblicken såg ön inte ut att 

– Jeg vet at du er venn med den lette 
Vinden. 

– Østavinden er bestevennen min. Har 
du noen venner? lurte Montja på. 

– Selvsagt. Jeg er venn med Bølgen 
og... 

– Seljenta stammet fram, - med Kua!
– Så flott! 
Elfi så varmt på Montja. Det var flere av 

selungene som flirte av vennskapet hennes 
med Kua. Men Montja var annerledes, og 
hun likte ham bedre og bedre. 

– Det er flere bølger på Ladogasjøen. 
Hvordan klarer du å finne din Bølge blant 
dem alle sammen? den vesle selgutten var 
blitt veldig nysgjerrig. 

– Hun finner meg! Om du vil, kan jeg 
presentere deg for henne, foreslo Elfi.

Adekova Polina
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skilja sig från de andra öarna. Där stod en 
grupp lågväxta tallar, några björkar och en 
asp med sina ständigt darrande löv. Öns 
klippor fortsatte ner under vattnet som en 
platt berghäll. Det grunda vattnet hade 
värmts upp av solen, och det var skönt att vila 
sin mjuka sälmage mot den släta stenbotten.

– Vågen pratar väldigt tyst, så du måste 
lyssna noga, förvarnade Elfi.

Montia spetsade öronen, men hörde 
inget. Vågorna sköljde över sälungarna. 
En av dem försökte till och med att välta 
omkull dem, men lyckades inte. De båda 
vännerna höll sig ordentligt fast med 
labbarna i berget under dem. Vågornas 
regelbundna brus verkade sövande på 
Sälflickan, som snart somnade, men 
Montia kämpade mot sömnen.

Plötsligt lyftes sälkutarna mjukt av en 
våg, och släpptes sedan försiktigt tillbaka 
ner.

– Elfi, vakna, hördes en vänlig röst.
– Åh, min kära Våg, du är här! ropade 

Elfi glatt. Det här är min vän Montia.
– Trevligt att träffas, Montia!
– Hej på dig, Våg!
– Hela Ladoga vet att du gillar att lyssna 

till Ostanvindens berättelser.
– Ostanvinden färdas långt och gillar 

att berätta för mig om alla fantastiska 
platser han ser. Det är bra synd att jag inte 
kan lämna sjön för att se dem, suckade 
Sälkuten.

– Varför skulle du lämna Ladoga? Sjön 
är ju ditt hem. Ostanvinden har inget hem, 
och det är därför han flyger runt överallt. 
Det finns alldeles tillräckligt att se kring 
Ladoga, tro mig!

– Känner du till ön Kannansaari? 
frågade Sälkuten.

Montja sa glad «ja» til forslaget. 
Seljenta svømte veldig fort. Det var bra 
at Montja hadde trent mye – det var bare 
derfor han klarte å holde tritt med jenta. 
Snart var de framme ved ei lita øy. 

Ved første øyekast var øya lik alle de 
andre øyene. Der vokste det noen lave 
furutrær og bjørketrær samt et ospetre 
med skjelvende blader. Øystranda ligger 
under vannet som et steinplatå. På grunna 
var vannet godt oppvarmet, og den glatte 
steinbunnen ville ikke skrape de myke 
magene til selungene.  

– Bølgen snakker stille. Hør godt etter!  
advarte Elfi.

Montja prøvde å høre etter, men klarte 
ikke å høre noe. Bølgene sprutet vann 
på selungene. En av bølgene gjorde et 
forsøk på å velte småingene, men det ble 
ikke noe ut av det. Vennene holdt fast i 
steinbunnen. Snart sovnet Seljenta vugget 
av den rytmiske bølgetakten, mens Montja 
kjempet hardt for å holde seg våken. 

– Elfi, nå må du våkne! sa den fine 
stemmen. 

– Kjære Bølgen, det er fint å se deg 
igjen! sa Elfi glad. – Hils på den nye 
vennen min Montja! 

– Hei på deg, Montja! 
– God dag, Bølgen!
– Alle i Ladoga vet at du liker å høre på 

historiene til den lette Vinden.
– Østavinden er glad i å reise, og han 

forteller meg om forskjellige vidunderlige 
steder. Men jeg kan ikke forlate innsjøen 
for å se dem, sukket den vesle selen.

– Du trenger ikke å forlate Ladogasjøen. 
Dette er hjemmet ditt. Den lette vinden 
har ikke sitt eget hjem, og det er derfor 
den er overalt. Men du må tro meg, en kan 
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– Javisst.
– Farfar har lovat visa mig den. Någon 

ljus sommarnatt ska vi simma dit.
– Då får ni skynda er, de vita 

sommarnätternas tid är snart över, sa 
Vågen och tillade mycket tyst: Jag väntar 
på er imorgon här vid skäret.

Därefter drog sig Vågen tillbaka och 
försvann bland sina vänner. Och våra 
sälkutar simmade tillbaka hem.

finne seg veldig mange spennende plasser 
her i Ladogasjøen! 

– Kjenner du til Kannansaari? spurte 
den vesle selen. 

– Klart jeg gjør det!
Bestefar har lovet å vise meg den. En 

av de lyse nettene nå på sommeren skal vi 
ta en svømmetur dit. 

– Da må dere skynde dere. Snart er 
tiden med de lyse nettene over, sa Bølgen 
og la til, helt stille: - Jeg skal vente på dere 
ved øya.

Så svømte Bølgen tilbake og forsvant 
blant vennene sine. Selungene dro hjem 
igjen. 
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Kapitel 2

NÄR
SLåTTERBLOMMAN
BLOMMAR

Sälkuten Montia berättade för farfar om 
mötet med Vågen och Sälflickan Elfi. 
Farfar Säl hade inget emot att ta med Elfi 
till Kannansaari.

– Vi vikare brukar nästan aldrig prata 
med vågorna. Det är förundransvärt att en 
liten Sälflicka har lyckats uppfatta Vågens 
röst och blivit vän med henne. Jag lovar 
att simma dit med er imorgon. Det ska 
bli intressant att höra vad Vågen har att 
berätta om Kannansaari. Kanske känner 
jag inte till allt om ön?

– Vågen berättade för oss att de vita 
nätternas tid snart är över. Vad kommer att 
hända med nätterna sedan?

– Du föddes tidigt i våras. Tillsammans 
med din mamma bodde du i en håla av 
snö och is och såg inte natthimlen. Då 
var nätterna ännu mörka, som på vintern. 
Sedan började dagarna bli längre, ända 
tills hela nätterna var ljusa, eller vita, 
som vi säger. De ljusaste nätterna är de i 
juni. Från mitten av juli märker man att 
dagarna blir kortare, och nätterna blir 
mörkare. Sommarens vita nätter ersätts av 
de vanliga, mörka.

Farfar Säl log och tillade med gåtfull 
röst:

– Man berättar om slåtterblommorna 
som slår ut sina blommor i juli. Som 
förtrollade små speglar reflekterar de den 
ljusa natthimlen. I augusti blir nätterna 
svarta, men slåtterblommorna blommar 

Kapittel 2

NåR 
jåBLOMMEN
BLOMSTRER

Selgutten Montja fortalte Bestefar om 
møtet med Bølgen og seljenta Elfi. 
Selbestefar gikk med på å ta Elfi med til 
Kannansaari. Han er en snill og vennlig 
selbestefar.    

– Vi seler snakker nesten aldri med 
bølgene. Det er underlig at den lille Seljenta 
fikk høre Bølgen og ble venn med henne. 
I morgen skal jeg svømme sammen med 
dere. Jeg lurer på hva Bølgen vil fortelle 
om Kannansaari. Er det mulig at jeg ikke 
kan alt om øya?!  

– Bølgen minnet meg om at tiden med 
de lyse nettene er snart over. Hvilke netter 
blir det senere da? 

– Du ble født tidlig på våren, Montja. 
Du og mammaen din bodde i en hule som 
lå i et hus av snø og is, og du kunne ikke se 
natthimmelen. Da var nettene like mørke 
som om vinteren. Så ble dagene lengre, 
og så kom tiden for de lyse nettene. De 
lyseste nettene er i juni. Fra midten av 
juli blir dagen merkbart kortere, og natta 
lengre. De vanlige mørke nettene avløser 
de lyse nettene. 

Selbestefar smilte og tilføyde med en 
hemmelighetsfull stemme: 

– Det sies at jåblommen begynner å 
blomstre i juli.  Den er som et magisk speil 
som speiler natthimmelen. I august blir 
nettene mørke, men jåblommen fortsetter å 
blomstre. Det virker som de lyse blomstene 
holder den falne hvite himmelen fast.
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vidare. Man kan tro att deras ljusa 
blommor håller kvar den nedfallna, vita 
natthimlen.

– Farfar, du är en sann romantiker! 
skrattade Montia.

– Kanske det.
– Vi måste berätta för Elfi om 

slåtterblommorna.
– Berätta du.
Sälkuten simmade iväg till Elfi, men 

hon var inte hemma. Däremot lärde han 
känna hennes mormor. Hon var en kraftig 
vikare med sagolikt fläckad gråbrun päls. 
Mormor Säl tyckte att Montia skulle vänta 
tills Sälflickan kom tillbaka.

– Elfi är ett sådant ovanligt namn, sa 
Montia.

– Bestefar, du er en ekte romantiker! 
Montja brast i latter.

– Ja, jeg er nok det. 
– Jeg må fortelle Elfi om jåblommen. 
– Det må du absolutt gjøre.
Selgutten svømte til Elfi, men hun var 

ikke hjemme. Men han ble kjent med 
bestemora hennes. Det var en stor sel 
med fine flekker på den gråbrune pelsen. 
Selbestemor foreslo at Montja skulle 
vente på seljenta. 

– Elfi har et uvanlig navn, sa Montja. 
– Mora hennes kalte henne det. En gang 

fortalte gjessene henne at i fjerntliggende 
skoger lever det små skogsfeer, alver. De 
har gjennomsiktige vinger på ryggen, og 
derfor kan de fly fra en blomst til en annen 

Sigrun Jevnvin Steinsvåg
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– Det var hennes mamma som gav 
henne det. En gång fick hon höra av gässen 
att det långt borta i skogarna västerut bor 
små skogsfeer, eller älvor. På ryggen har 
de genomskinliga vingar, och de flyger 
från blomma till blomma, precis som våra 
fjärilar.

– Så Elfis mamma gjorde om ordet lite, 
så att ”älva” blev till ”Elfi”?

– Precis så gick det till! skrattade 
Mormor Säl.

Sälflickan Elfi dök plötsligt upp ur 
vattnet intill dem.

– Här ligger ni och har skoj! utbrast hon. 
Jag tycker vi ska ta och hälsa på Kossan 
Elma.

– Det får ni göra utan mig, sa Mormor 
Säl.

De två sälkutarna simmade iväg mot 
ängen i hopp om att där träffa på Kossan 
Elma. På vägen berättade Montia om 
slåtterblommorna. Elfi hade tyvärr aldrig 
hört talas om den blomman.

på samme måte som sommerfuglene 
våre. 

– Betyr det at mora til Elfi har endret litt 
på ordet, og alven ble til Elfi? 

– Ja, slik var det! Selbestemor brast ut 
i latter. 

Seljenta dukket opp fra vannet. 
–  Dere har det moro her!  ropte hun. 

– Jeg foreslår at vi drar på besøk til kua 
Elma!

– Svøm uten meg, sa Selbestemor. 
To selunger svømte til enga i håp om 

å finne kua Elma. På veien dit fortalte 
Montja om jåblom. Dessverre hadde Elfi 
aldri hørt om en slik blomst før. 
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Kapitel 3

KOSSAN ELMA

Sälarna var framme vid platsen där den 
gröna ängen nådde så gott som ända 
fram till vattnet. Luften doftade friskt 
av gräs och blommor. Sälkuten Montia 
hade inte kunnat föreställa sig hur vacker 
en äng kunde vara. Elfi berättade för 
honom att Kossan brukade komma ner 
till vattenbrynet för att dricka av det rena 
vattnet och svalka sig vid sjön. Efter en 
stund fick de höra ett underligt ljud.

– Det är Kossan Elma! Hon har en 
bjällra av metall runt halsen, och därför 
hörs hon på långt håll, förklarade Elfi.

Kapittel 3

KuA ELMA

Selungene var kommet til landet hvor 
den grønne enga lå tett inntil vannet. Det 
luktet ferskt gress og blomster. Selungen 
Montja hadde ikke kunnet forestille seg 
hvor vakker enga kunne være.  Elfi hadde 
fortalt ham at kua ofte kom hit for å 
drikke rent vann og slappe av i det kjølige 
sjøvannet. Etter en stund fikk de høre noen 
rare lyder.

– Det er kua Elma! Det er en metallbjelle 
som henger rundt halsen hennes, og når 
den ringer, hører vi det på lang avstand, 
utbrøt Elfi. 

Kossan dök upp på ängen. Hon hade 
något drömskt i blicken.

Eira Kornelia Kallevik
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Kossan dök upp på ängen och fortsatte 
utan brådska ner mot vattenbrynet. Hon 
hade något drömskt i blicken, och det 
verkade som om hon inte såg de båda 
sälungarna. Elma böjde sig långsamt ner 
mot vattenytan, och på nytt började det 
ringa i hennes bjällra.

– Titta, Elfi, Kossan har ju fläckar, precis 
som vi, viskade Montia och betraktade 
hänfört de stora, svarta fläckarna som var 
utspridda över den vita pälsen.

När Kossan fick höra sälarnas röster 
vände hon på huvudet och fick syn på 
dem.

– Hejsan Elfi, råmade hon.
– Hejsan! Montia och jag har väntat på 

dig.
– Har det hänt något?
– Nej, inget särskilt, svarade Montia. 

Vilken fin bjällra du har.
– Det är ingen bjällra, utan en skälla, 

rättade Elma. Vi kor har skällor, eller 
koskällor, medan kalvar kan ha bjällror.

Elma kände på sig att det inte var 
någon tillfällighet att Elfi hade simmat till 
hennes äng med sin nya vän. Sälungarna 
hade uppenbarligen något i kikaren, så 
hon frågade än en gång:

– Så varför har ni sökt upp mig?
– Farfar Säl har berättat för mig om 

slåtterblomman, den blomma som gör de 
vita nätterna sällskap, började Montia.

– Jag hade inte en susning om att 
sälarna kände till slåtterblomman, sa 
Kossan förvånat. Men jag måste säga att 
slåtterblommorna är väldigt anspråkslösa 
blommor. De växer helst på de delar av ängen 
som är fuktiga och skuggiga. Din farfar har 
rätt, slåtterblommorna är verkligen de vita 
sommarnätternas följeslagare.

Kua kom ned til bredden av sjøen og satte 
kursen mot vannet. Hun så drømmende ut.

Det virket ikke som hun så selungene. 
Elma bøyet seg sakte mot vannet, og da 
klinget bjella igjen.  

– Elfi, kua har de samme flekkene som 
oss, hvisket Montja og stirret på de store, 
svarte flekkene som var spredt på den 
hvite huden til kua. 

Da kua hørte stemmene, vred hun hodet 
i retning selungene. 

 – Hei Elfi! rautet kua.
– Hei! Montja og jeg, vi venter på deg. 
– Hva var det som skjedde?
– Ikke noe spesielt! svarte Montja. – 

Jeg liker bjella di. 
– Det er ikke ei vanlig bjelle, det er ei 

kubjelle, presiserte Elma. – Kalver bruker 
små bjeller, mens den store kua har ei 
kubjelle rundt halsen.

Elma ante at det ikke var tilfeldig at 
Elfi og vennen hennes kom svømmende 
hit. Det var åpenbart at selungene var 
interessert i noe, og det var derfor hun 
spurte igjen:    

– Og hva var det som fikk dere til å 
komme til meg? 

– Selbestefar har fortalt meg om jåblom. 
Det er den blomsten som pleier å si «ha det 
bra» til de lyse nettene, begynte Montja.

– Jeg visste ikke at selene hadde hørt om 
jåblom, sa Kua forbauset, og så tilføyde 
hun viktig: 

– Jeg må si at jåblommene er veldig 
beskjedne blomster. De foretrekker å 
vokse på fuktige og skyggefulle enger. 
Bestefaren din har rett, jåblommen tar 
avskjed med de lyse nettene.

Kua kikket oppmerksomt på selungene 
og foreslo:
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Kossan såg nyfiket på sälarna och 
fortsatte sedan:

– Om ni väntar en liten stund så ska jag 
hämta hit en slåtterblomma.

– Vi väntar! svarade de båda vännerna glatt.
Kossan gick sin väg, och sälkutarna 

tog sig en närmare titt på ängen. De fick 
syn på en högväxt ört som lyste av en 
mängd rödrosa blommor. Upp till mitten 
av den långa blomställningen hade alla 
blommorna slagit ut, och där hade bina 
fullt upp. Upptill hade blommorna ännu 
inte öppnat sig, och de små blomknopparna 
vajade lätt i vinden.

Elma kom snart tillbaka med en liten 
och oansenlig växt. Längst ut på den 
tunna blomstängeln dansade en liten vit 
stjärna. Den nätta blomman hade fem 
mjölkvita kronblad, och i dess mitt ståtade 
en grönaktig frökapsel.

– Slåtterblomman ser ju ut som en 
stjärna, utbrast Sälkuten Montia med 
beundran i rösten.

– Visst gör den det, och om de står 
många tillsammans ser de ut som ett 
sommarmoln.

– Vad heter de där höga, lysande 
blommorna, förresten? frågade Elfi och 
pekade med labben mot den högväxta 
örten som sälarna hade tittat på.

– De kallas mjölkört, eller rallarros. På 
deras blommor kan man faktiskt se när 
sommaren tar slut, sa Elma.

– Hur kan man se på en blomma när 
sommaren tar slut? undrade Montia 
misstroget.

– Lätt som en plätt! När mjölkörten 
blommar över är sommaren över.

Kossan blev tankfull igen, sa farväl åt 
sälkutarna och gick sin väg.

– Hvis dere venter på meg, så skal jeg 
hente en jåblom til dere?

– Ja, vi skal vente! svarte vennene glade.
Kua dro, og selungene begynte å 

studere enga. Det var en høy plante med 
bringebærrosa blomster som tiltrakk 
deres oppmerksomhet. Midt på den lange 
blomsterstanden hadde alle blomstene 
foldet seg ut, og biene jobbet hardt på 
dem. Den øvre delen av blomsterstanden 
hadde ennå ikke foldet seg ut, og de små 
knoppene ristet litt i vinden. 

Elma kom fort tilbake, og hun hadde 
en liten plante med seg. Det var en liten 
blomst som svaiet på den lille stilken. Det 
var fem melkehvite blomsterblad som 
dannet en stjerne, og det var en grønnaktig 
kapsel som var som pynt i midten av 
blomsten.    

– Jåblommen likner på en stjerne, 
bemerket selgutten Montja mens han 
beundret blomsten. 

– Enig med deg, men når det er mange 
blomster, likner de på en sommersky. 

– Men hva heter de grelle blomstene 
som er der borte? spurte Elfi og pekte med 
luffen på de høye plantene som de var blitt 
så interessert i.

– De heter geitrams. Forresten, vet 
du at hvis man studerer blomstringen på 
geitramsen kan man få vite når sommeren 
er over? sa Elma.

– Hvordan kan man se på en blomst når 
sommeren er over? Montja trodde ikke på 
henne. 

– Det er veldig enkelt! Når geitramsen 
har sluttet å blomstre, da er sommeren 
over. 

Kua ble ettertenksom igjen, sa «ha det 
bra» til selungene og dro sin vei. 
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– Hit måste vi återvända! Jag har sådan 
lust att titta på mjölkörten igen i slutet av 
sommaren, utbrast Montia.

Sälflickan Elfi höll med.

– En gang må vi komme hit igjen! Jeg 
har så lyst til å se geitrams på slutten av 
sommeren, foreslo Montja. 

Seljenta sa glad «ja» til forslaget.
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Kapitel 4

öN KANNANSAARI

Följande dag gav sig Farfar Säl, Montia 
och Elfi iväg för att träffa Vågen. Hon 
väntade på dem. Hon överraskade sälarna 
med en gungning som hälsning och hjälpte 
dem upp på undervattenshällen.

– I viken Laikkalanlahti ligger den lilla 
ön Kannansaari, började Vågen berätta. 
Det är inte långt från tätorten Kurkijoki, 
eller Kronoborg, där människor har bott 
sedan urminnes tider.

Farfar Säl nickade instämmande. Han 
var väl bekant med området.

– Kannansaari är finska och kan 
översättas som ”halvö-ön”, fortsatte Vågen.

– Vad är det för ett konstigt namn – 
”Halvö-ön”? ville Montia veta.

– Ön skiljs från fastlandet av ett grunt 
sund. Ibland sjunker vattennivån i Ladoga 
och ön …

– … blir till en halvö! gissade Elfi.
– Precis! sa Vågen uppmuntrande. När 

det blir lågvatten förvandlas ön faktiskt 
till en halvö. Och då kan man se resterna 
av en gammal stenbro som ledde till ön 
från fastlandet.

– Om det har funnits en stenbro måste det 
alltså ha bott människor på Kannansaari? 
frågade Farfar Säl.

– Javisst, jag minns den tid då det låg 
ett litet kloster på Kannansaari. Men det 
var för länge-länge sedan.

– Farfar, du sa ju att Kannansaari är ett 
populärt tillhåll för oss vikare.

– Ja, det är en fin ö att ligga och sola på. 
Idag ska jag visa dig och Elfi hur underbar 
den är.

Kapittel 4

KANNANSAARI-ØYA

Neste dag dro Selbestefar, Montja og Elfi 
til et møte med Bølgen. Hun ventet på 
dem. For å hilse på dem vugget hun på 
alle selene og hjalp dem med å komme 
seg opp på det glatte steinplatået. 

– I bukta som heter Laikkalanlahti, 
ligger den lille øya Kannansaari, begynte 
Bølgen. – Det er ikke langt fra et tettsted 
ved navn Kurkijoki, og der har det bodd 
mennesker fra riktig gammelt av. 

Selbestefar nikket for å bekrefte det. 
Han kjente godt til de lokale stedene. 

– Kannansaari er et finsk ord, og det 
betyr «øy-halvøy», fortsatte Bølgen.  

– Hvordan fant man på et så rart navn? 
bestemte Montja seg for å spørre om. 

– Det er et lite sund som skiller øya 
fra fastlandet. Av og til synker vannet i 
Ladoga og da blir øya..

– Og øya blir til halvøya! gjettet Elfi. 
– Du er flink! Bølgen roste henne. – Når 

det er altfor lite vann, blir øya virkelig til en 
halvøy. Da kan man se restene av steinbrua 
som førte fra fastlandet ut til øya. 

– Siden det var ei steinbru før, betyr 
det at en gang bodde det mennesker på 
Kannansaari?!  spurte Selbestefaren. 

– Selvfølgelig! Jeg husker den tiden da 
det var et lite kloster på Kannansaari. Men 
det var for lenge siden. Den gangen het 
plassen Karelski-herred.

– Bestefar, du sier at selene liker å 
slappe av på Kannansaari.

– Det er nok sant. Det er et fint sted å 
hvile. I dag skal jeg vise deg og Elfi den 
fine øya. 



63

– Jag hoppas ni får en trevlig tur, sa 
Vågen.

Plötsligt avtog vinden, och sjöns yta 
var åter spegelblank. Vågen var borta och 
sälarna simmade iväg mot Kannansaari.

De passerade det trånga sundet mellan 
fastlandet och De slumrande skogarnas ö 
– Korpisaari – och var framme vid viken 
där Kannansaari låg. Sälarna tog sig 
snabbt fram till ön och spejade nyfiket in 
mot Kurkijoki. Från Kannansaari kunde 
man tydligt se ortens gamla igenväxta 
fästningsvallar. Farfar Säl pekade mot 
dem och sa:

– Jag har hört berättas att man härifrån 
en gång hade en fantastisk utsikt över tre 
fästningar som skyddade människorna mot 
fiendernas anfall. Nu är det bara vallarna 
som finns kvar. Själva fästningarna är 
borta sedan länge.

– Men vad var det för fiender som 
människorna hade? undrade Elfi.

Farfar Säl tänkte efter:
– Det låter nog konstigt, men deras 

fiender var människor likadana som 
de själva. Vi vikare har förstås också 
fiender, men en vikare kan aldrig vara en 
annan vikares fiende. Där skiljer vi oss 
från människorna. Människorna säger 
förresten att vi tillhör djurriket, medan 
träden och blommorna tillhör växtriket. 
Och allt det som omger oss kallar de för 
Naturen. Mänskligheten och Naturen 
stöter ihop varje dag. Det som behövs i 
mötet mellan de två är harmoni.

Farfar Säl såg på de två gapande 
sälkutarna.

”Kutarna är ännu för små för att kunna 
förstå hur världen fungerar”, tänkte han 
för sig själv.

Bølget ønsket dem en fin tur. 
Vinden stilnet brått, og overflaten på 

sjøen ble glatt igjen. Bølgen forsvant, og 
selene svømte til Kannansaari. 

De svømte gjennom det smale sundet 
mellom fastlandet og øya til den tykke 
skogen, Korpisaari, og da havnet de i 
Kurkijoki-sundet. Det tok ikke lang tid 
før selene nådde øya og kikket nysgjerrig 
på Kurkijoki. Fra øya Kannansaari var det 
lett å se de gjengrodde vollene. Selbestefar 
pekte på dem og sa: 

– Jeg ble fortalt at herifra åpnet det 
seg en fin utsikt utover tre festninger som 
beskyttet menneskene her mot fiendene 
deres. Nå ser vi bare vollene som er igjen, 
og festningene har lenge ligget i ruiner. 

– Hva slags fiender hadde menneskene 
den gangen? spurte Elfi. 

Selbestefar ble ettertenksom:
– Det høres rart ut, men fiendene til 

menneskene var andre mennesker. Vi har 
også fiender, men selene blir aldri fiender 
til andre seler. 

På den måten er vi forskjellige fra 
mennesker. Forresten mener mennesker 
at vi er en del av dyreverden, og trær og 
blomster tilhører planteriket. Alt som 
omgir oss, heter Natur. Menneskeheten og 
Naturen er i kontakt med hverandre hver 
dag. Her er det viktig med harmoni.              

Selbestefar kikket på selungene som 
hadde blitt stille.

«Selungene er altfor små for å forstå 
hvordan verdenen er», tenkte han. 

– Det er på tide å spise kveldsmat! sa 
han muntert. – Det virker som om dere er 
blitt sultne!

Selungene dukket gjerne ved øya, fikk 
mye lagesild å spise og dro fornøyd hjem. 
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– Dags för kvällsmat! ropade han glatt. 
Jag antar att ni har blivit hungriga?

Sälkutarna dök ner i vattnet vid ön, 
fångade så mycket siklöja de kunde äta 
och simmade tillbaka hemåt, nöjda med 
sin utflykt.
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Kapitel 5

AuGuSTI

De två kutarna hade blivit bästisar, de 
simmade ofta till sin hemliga ö för att 
lyssna till Vågens berättelser. Ibland 
gjorde Farfar Säl dem sällskap, han var 
också intresserad av vad Vågen berättade 
om gamla tider.

En dag i augusti låg Montia och Elfi och 
gungade i vågorna. Att gunga i vågorna 
är något alla sälkutar älskar. Vågorna 
vaggade småttingarna, som snart brukade 
falla i sömn i vattnet. Men den här dagen 
sov de inte, utan lyssnade till de vuxna 
sälarnas samtal.

– Efter natten har vattnet i sjön blivit 
kallare, sa en av vikarna.

– Snart är det höst, svarade en annan vikare.
När han fick höra talas om hösten kom 

Sälkuten Montia att tänka på mjölkörten 
som blommade på ängen:

– Kossan Elma sa att när mjölkörten 
har blommat över är sommaren slut.

– Då får vi skynda oss!
När de kom fram till ängen kunde de se 

att mjölkörten nästan hade blommat över. 
Bara allra högst upp på de långa stjälkarna 
lyste fortfarande några rosa blommor.

– Titta på blommorna!
– De påminner oss om att sommaren 

snart är slut, svarade Montia dystert.
– Ängen har också förändrats, fortsatte 

Elfi.
Det plötsliga ljudet av koskällan livade 

upp sälkutarna: Elma fanns någonstans i 
närheten. Och de tog inte fel. Kossan dök 
upp vid sjön och gladde sig väldigt när 
hon fick se sina gamla bekanta.

Kapittel 5

AuGuST

Seljenta og Selgutten ble venner, de svømte 
ofte sammen til den lønnlige øya for å 
høre på Bølgen. Av og til ble Selbestefar 
med, han likte å høre på Bølgens historier 
fra gamle dager.  En augustdag duvet 
Montja og Elfi opp og ned i dønningene. 
Dette var noe av det selungene likte aller 
best.  Bølgene bysset ungene, og de falt 
fort i søvn på vannet. Denne dagen fikk 
ikke selungene sove, de hørte på samtalen 
til de voksne selene.   

– Vannet i innsjøen er blitt kaldere etter 
natta, sa en av selene. 

– Snart er det høst! svarte den andre 
selen. 

Da selene hørte om høsten, kom Montja 
på geitramsen som blomstret på enga.  

 – Kua Elma sa at sommeren skulle ta 
slutt når geitramsen ikke blomstret lenger. 

– I så fall må vi skynde oss!
Da selungene nærmet seg enga, så de 

at geitramsen var avblomstret. Bare på 
toppene av de lange stilkene kunne de se 
de rosa blomstene. 

– Se på blomstene! 
– De advarer oss om at sommeren er 

over, sa Montja og syntes det var trist.
– Enga har også forandret seg, fortsatte 

Elfi. 
Da selungene hørte kubjellen, ble de 

livlige med det samme – det betydde at 
Elma var i nærheten. De tok ikke feil. Kua 
kom ut til innsjøen og ble veldig glad da 
hun så gamle kjente. 

– Hei alle sammen! rautet kua. 
– Hei Elma! svarte selungene i kor. 
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– Hej på er! råmade Kossan.
– Hej, Elma! ropade sälkutarna glatt.
– Så ni har bestämt er för att ta er en titt 

på ängen? frågade hon. Snart kommer ni 
inte att känna igen den.

– Vad kommer då att hända med den?
– Den kommer sluta vara grön.
– Det menar du inte? frågade Sälflickan 

Elfi häpet.
– Åh, ni har ännu inte sett hösten! 

Den målar allt som den själv har lust: 
gula, orange och röda färger. Men vi ska 
inte gå händelserna i förväg, i Naturen 
avlöser ju årstiderna varandra i en 
bestämd följd.

– På våren smälter snön, och naturen 
vaknar. Sedan kommer sommaren, och 
allt blommar, började Elfi.

– Efter sommaren blir det höst, och allt 

– Har dere bestemt dere for å se på enga? 
spurte hun. Snart vil dere ikke kjenne den 
igjen. 

– Hva vil skje med enga?
– Den slutter å være grønn. 
– Er det sant? selungen Elfi tvilte. 
– O! Dere har ennå ikke sett høsten! 

Den vil fargelegge alt i sine farger – gult, 
oransje og rødt. Men vi skal ikke ha det 
travelt. Årstidene i Naturen skifter i en 
viss rekkefølge. 

– Om våren smelter snøen, og naturen 
våkner til liv. Så kommer sommeren, og 
alt begynner å blomstre, fortalte Elfi. 

– Etter sommeren kommer høsten, og 
alt blir gult, og så er det vinterens tur når 
alt blir hvitt igjen, fortsatte Montja på 
samme måten. 

– Det kan man også si, smilte Kua. 

Miheev Efim
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gulnar. Därefter kommer vintern och gör 
allt vitt, fortsatte Montia.

– Så kan man också säga, sa Kossan 
med ett leende.

– Kan man inte spara lite sommar till 
vintern? frågade Sälflickan plötsligt. 
Mormor Säl har berättat att vintern är kall 
och lång.

– ”Spara lite sommar”, funderade 
Kossan. Det är bara människorna som kan 
göra något sådant.

– Elma, berätta, bad Montia. Han hade 
alltid varit intresserad av historier om 
människorna.

– Men går det ikke an å spare en bit av 
sommeren til vinteren? spurte Seljenta 
brått. – Selbestemor fortalte at vinteren 
var kald og lang. 

– «En bit av sommeren», ble Kua 
ettertenksom. – Det er bare mennesker 
som klarer å gjøre det. 

– Elma, fortell! Montja ble livlig. 
Han likte alltid å høre på historier om 
menneskene.    
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Kapitel 6

EN 
MASKROSBuKETT

Kossan Elma slöt långsamt sina väldiga 
ögon, sedan öppnade hon dem lika 
långsamt igen. Hon lade huvudet på sned 
och såg på sälkutarna.

– En gång i mitten av juni gick jag på 
ängen och skrev dikter, började hon.

– Vad är dikter för något? avbröt Montia.
Elfi buffade till Montia i sidan, det 

är ju oartigt att avbryta de som är äldre. 
Men Elma blev förtjust över frågan, och 
började förnöjt förklara:

– Dikter, det är poesi!
Montia visste inte vad poesi var, men 

Elfis stränga blick fick honom att tiga.
– Dikter, det är ordens magi! fortsatte 

Kossan.
Nu märkte Elma att sälkutarna inte 

riktigt hängde med i vad hon sa.
– Nåväl. Jag ska läsa upp ett smakprov 

för er, så kommer ni förstå vad poesi är 
för något.

Sälkuten Montia blev uppriktigt glad. 
Äntligen skulle han få höra en riktig dikt. 
Han gav Elfi en lätt knuff i sidan, och 
de båda kutarna började applådera med 
labbarna.

Elma tog ett par steg framåt, och stannade 
en bit ifrån kutarna. Hon föreställde sig att 
hon stod på en scen, och att sälarna satt 
i publiken. Med tordönsstämma började 
hon läsa:

*****

Ladoga, klippor, ett hav av skogars 
grönska,

Kapittel 6

EN BuKETT
MED LØvETANN

Kua Elma lukket sakte de store øynene 
sine, og like sakte åpnet hun dem igjen. 
Ved å bøye   hodet litt ned så hun på selene. 

– Det var en gang midt i juni da jeg gikk 
på enga og diktet, begynte hun. 

– Hva betyr å dikte? brøt Montja inn.
Elfi dultet til ham litt. Hun syntes det 

var uhøflig å avbryte de eldre. Men Elma 
likte spørsmålet, og hun begynte å forklare 
med stor glede:   

– Dikt er poesi!
Montja visste ikke hva poesi var for 

noe, men han ble stille da Elfi kikket 
strengt på ham. 

– Dikt er ordenes kraft! fortsatte Kua. 
Her la Elma merke til at selungene ikke 

fuglte helt med på hva hun snakket om. 
– Det er greit! Jeg skal lese opp noen av 

diktene mine, og dere vil forstå hva poesi 
er for noe. 

Selungen Montja ble oppriktig glad. 
Endelig skulle han få høre virkelige 
dikt. Han dyttet Elfi litt i siden, og begge 
selungene klappet i luffene på samme 
måte som menneskene klapper i hendene. 

Elma gikk litt fremover og stoppet et 
lite stykke fra selungene. Hun forestilte 
seg at hun var på scenen, og selungene var 
tilskuerne i teatersalen. Med den kraftfulle 
stemmen sin begynte hun å deklamere:

*****

Ladoga, klipper og skogenes grønne 
hav,
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Solens grå skiva och fåglars 
kvittrande sorl.
Sommar, lördag, en båtmotors 
knattrande ljud –
Ladoga, klippor, som ett hav är 
skogen grön!
Med sitt hesa porlande skyndar en 
grumlig bäck.
En gren gungar till, en svamp torkar 
kvarglömd bort,
Nässlor upp till midjan, oändlig är 
skönheten här!
Ladoga, klippor, ett hav av den 
grönaste skog.
 

*****

När hon hade läst klart bugade sig 
Kossan Elma för publiken. Sälkutarna var 
hänförda och klappade med labbarna ännu 
högre än före framträdandet.

– Elma, kan du inte berätta för oss 
om det är svårt att skriva dikter? frågade 
Sälflickan.

– Inte är det svårt. Men man behöver ha 
talang!

– Jag har inte någon sådan talang, 
viskade Sälkuten knappt hörbart.

Elma tyckte synd om Montia, men 
talang var inget som gick att dela med 
sig av eller låna ut. Den måste man vara 
född med. Elma bestämde sig för att byta 
samtalsämne.

– Ni ville ju veta hur människorna bär 
sig åt för att spara en liten bit av sommaren?

Sälkutarna blev ivriga.
– Hör på. En dag i mitten av juni 

gick jag runt på ängen, som var full av 
maskrosor. Då hade maskrosorna redan 

Den grå sola og fuglenes klingende 
sang,
Sommer, lørdag, en båt og motorens 
hakkende lyd er
dette Ladoga, klipper og skogen 
som står like grønn som et hav!
En skitten bekk med hes stemme 
styrter ned og bruser.
Grenen gynger for vinden, og den 
ensomme soppen visner,
Neslen skyter i været, det er så mye 
fint å se!
Ladoga, klipper, og det du kan se, er
et hav av den grønne skogen.

*****

Etter å ha lest opp diktet bukket kua 
Elma foran tilskuerne. Selungene var i fyr 
og flamme og klappet i luffene høyere enn 
ved begynnelsen av forestillingen.      

–  Elma! Vær så snill og fortell om det 
er vanskelig å dikte, lurte Seljejenta på. 

– Nei, det er ikke vanskelig. Men for å 
gjøre det, må man ha talent!

– Jeg har ikke slike talenter, sa selgutten 
nesten uhørlig. 

Elma syntes synd på Montja, men det 
var ikke mulig å gi eller låne et talent. En 
må bli født med talent. Elma bestemte seg 
for å skifte samtaletema. 

– Dere har bedt meg om å fortelle 
hvordan menneskene kan beholde en bit 
av sommeren. 

Selungene kviknet til. 
–  Hør nå her! Midt i juni spaserte jeg 

i enga som var dekket av løvetann. Da 
hadde blomstene allereder visnet, og enga 
var ikke gul, men hvit og dunete. 
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blommat över, så ängen var inte gul, utan 
vit och luddig.

– Jag har sett maskrosornas luddiga 
bollar! ropade Elfi. De flyger iväg som 
snöflingor i vinden.

– Precis, råmade Elma. Maskrosens 
frön sitter tätt ihop på blomhuvudet, och 
varje frö har ett fjun som gör att det kan 
flyga, och med vinden kan fröna färdas 
långa vägar.

Kon blundade igen, och tänkte tillbaka 
på den där junidagen.

– Jag gick över ängen och fick syn på två 
flickor med långt, ljust hår, fortsatte hon. 
De är systrar och bor i vår by. Den äldre 
systern plockade försiktigt maskrosor 
till en bukett, samtidigt som hon sjöng 
något. Den yngre systern lyckades inte 
plocka blommorna lika försiktigt. I stället 
för luddiga maskrosbollar hade hon bara 
nakna stjälkar i händerna.

– Varför gjorde hon en bukett av 
blommor som flyger iväg för vinden? 
undrade Elfi förvånat.

– Jag tyckte också att det var konstigt, 
sa Kossan. Så jag började tjuvlyssna på 
vad barnen pratade om. Systrarna sa att de 
skulle sätta buketten i en vas och sedan 
spreja den med mammas hårsprej. Då blir 
bollarna starkare och flyger inte iväg. Mitt 
i den kalla vintern kan man sedan beundra 
den luddiga buketten och minnas den 
ljuva sommaren.

– Så flickorna lyckades alltså spara lite 
av sommaren? undrade Montia.

– Det kan man säga. Människorna 
tycker om att spara saker som minne av 
händelser eller platser. En gång tittade jag 
in genom fönstret till ett hus. Ni kommer 
inte att tro mig! På väggarna hängde tavlor 

– Jeg har sett løvetannens dunete baller! 
ropte Elfi. – Når det blåser, flyr fnuggene 
med vinden. 

– Det er riktig, det, rautet Elma. – 
Løvetannens frø sitter fast på hodet til 
blomsten, og av hvert frø blir det et fnugg. 
Takket være fnuggene kan frøene fly, og 
med vinden kommer de seg mange steder.

Kua lukket øynene igjen og mintes den 
junidagen.   

– Jeg vandret i enga da jeg så to jenter, 
fortsatte hun. – De er søstre og bor i 
landsbyen vår. En av jentene med langt 
lyst hår skar forsiktig løvetannblomster og 
laget en bukett av dem. Samtidig nynnet 
hun noe.  Den yngste søstera hadde like 
lyst hår som den andre, men klarte ikke 
å klippe blomstene pent. Istedenfor de 
dunete løvetennene fikk hun nakne stilker 
i hånda. 

– Hvorfor skal man lage en bukett av 
visnende blomster?! spurte Elfi overrasket. 

– Det virket veldig rart på meg, kua var 
enig i det. – Derfor begynte jeg å lytte til 
samtalen barna imellom. Søstrene snakket 
om at de skulle sette buketten i en vase og 
sprøyte mammas hårlakk over buketten. 
Dunene ville bli sittende fast på hodene på 
blomstene og ville ikke kunne fly sin vei. 
En kald vinterdag ville alle kunne nyte 
buketten og minnes den varme sommeren. 

– Betyr det at jentene klarte å bevare en 
bit av sommerenga? spurte Montja. 

– Det er vel slik! Folk liker å bevare 
minner om hendelser og steder. En gang 
kikket jeg inn i et husvindu. Dere vil 
ikke tro meg! På veggene hang det bilder 
med tegninger av blomster! Menneskene 
overrasker meg, men de tar seg godt av 
meg. Om vinteren gir de meg duftende 



71

med målade blommor. Människorna 
förvånar mig, men de sköter om mig på 
bästa sätt. På vintern ger de mig doftande 
hö att äta. Och jag ger dem mjölk. Fast av 
någon anledning vill de här båda systrarna 
inte dricka mjölk.

Kon suckade. Hon kände sig alltid 
nedstämd när barn inte ville dricka mjölk. 
Elma tog farväl av sälkutarna och gav sig 
iväg över ängen mot byn.

– Har Elma bott länge hos människorna? 
frågade Montia.

– Hon har alltid bott i byn tillsammans 
med dem, svarade Elfi.

høy, mens jeg i min tur gir dem melk. 
Uvisst av hvilken grunn liker ikke de to 
søstrene melk. 

Kua sukket tungt. Hun ble alltid litt 
trist når barna nektet å drikke melk. Elma 
vekslet avskjedsord med selungene og 
gikk over enga til landsbyen.   

– Har Elma levd lenge med menneskene? 
spurte Montja.

– Hun bor alltid på landet, i nærheten 
av folk, svarte Elfi.  
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Kapitel 7

MåNGATAN

Sälkuten Montia störtade fram genom 
Ladogas vågor till sin gamla farfar. Farfar 
Säl låg lugnt och sov på sin lilla kobbe 
utan att ha någon aning om vilka nyheter 
Sälkuten hade att berätta. När Montia 
närmade sig kobben började han slå med 
labbarna mot vattenytan så mycket han 
kunde. Ett sådant muller skulle väcka vem 
som helst. Farfar slog upp ögonen.

– Vad är det för oväsen? frågade han 
leende.

– Kossan skriver dikter! Och de två 
små människobarnen sparar en bit av 
sommaren, hojtade Montia.

Farfar Säl skakade på huvudet, efter 
middagsluren förstod han inte genast 
vad det var för en ko Montia pratade om. 
Sedan fattade han.

– Menar du att Kossan Elma skriver 
dikter?

– Ja! Hon läste upp en för mig och Elfi.
– Och vad handlar dikterna om? frågade 

Farfar Säl sömnigt.
– Om Ladoga! svarade Montia. Men 

jag minns inte riktigt …
– Elma Ko skriver alltså dikter om 

Ladoga, sa Farfar Säl förvånat. Det hade 
jag ärligt talat ingen aning om. Fantastiskt 
…

Sälkuten kände sig riktigt nöjd. Än en 
gång hade han lyckats förvåna farfar.

– Vad var det du sa om flickorna? 
undrade Farfar Säl.

– Kossan Elma berättade att de plockar 
buketter av luddiga maskrosbollar, sprutar 
dem med någon sprej och sätter i en vas. 

Kapittel 7

MåNESTIEN

Ladogas bølger dro med seg selungen 
Montja til møte med hans kjære Bestefar. 
Selbestefar sov fredelig på øya si uten 
å ane hvor mye nytt Selungen hadde å 
fortelle. Da han nærmet seg øya begynte 
Montja å slå med luffene mot vannet så 
hardt han bare kunne. Alle og enhver ville 
ha våknet av et slikt bråk. Bestefar åpnet 
øynene:    

– Hva er det for slags bråk? spurte han 
og smilte.   

– Kua skriver dikt!!! De små søstrene 
klarer å bevare en bit av sommeren, 
plumpet han ut. 

Selbestefaren ristet på hodet. Etter 
middagsluren skjønte han ikke med det 
samme hvilken ku det dreide seg om. Så 
skjønte han: 

– Prøver du å si at kua Elma skriver dikt?     
– Ja!!! Hun har lest opp diktet sitt til 

Elfi og meg. 
– Hva handlet diktet om?  spurte 

Selbestefaren med døsig stemme. 
– Om Ladoga! svarte Montja. - Jeg har 

glemt det...
– Betyr det at Elma skriver dikt om 

Ladoga, Selbestefar ble overrasket. – 
Ærlig talt visste jeg ikke noe om det. 
Underlige greier...

Selungen var oppriktig glad. Han hadde 
klart å overraske Bestefar igjen. 

– Sa du ikke noe om jentene? Selbestefar 
minnet Montja om det han hadde plumpet 
ut med. 

– Kua Elma fortalte at de plukket dunete 
løvetenner for å skvette noe lakk over 
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Då flyger inte fröna iväg, och mitt i vintern 
kommer maskrosbuketten att påminna 
dem om de varma sommardagarna.

– Intressant, höll Farfar Säl med. Och 
du och Elfi samlar tydligen på historier 
förstår jag.

Sälkuten nickade ivrigt.
– Din kompis mormor kan många 

förunderliga historier. Ni borde be henne 
visa er mångatan.

– Mångatan? undrade Montia.
– Javisst, mångatan. Jag tror att man 

kommer kunna se den ikväll.
Lyckligt dök Montia ner i de blå 

vågorna.
”En sådan energi de unga vikarna har! 

Vi gamlingar har inte en chans att hinna 
med”, funderade Farfar Säl.

Sälkuten hade tur, Elfi var med sin 
mormor.

– Hejsan! ropade han glatt.
– Jaså, det är du, min lille vän, sa 

Mormor Säl mjukt. Vad roligt att se dig.
– Kan du inte visa mångatan för oss?
– Gärna det!
– Mormor, du har aldrig berättat för 

mig om någon mångata, sa Elfi en aning 
förnärmat.

– Jag har inte berättat, eftersom tiden inte 
har varit inne. Mångatorna kommer först i 
augusti. Det är en sak att höra berättas om 
dem, men att se mångatan med egna ögon 
är det bästa. Ikväll kommer Månen själv 
att visa oss sin gata.

– Vart ska vi då? undrade Montia.
– Vi behöver inte simma någonstans, 

bara invänta kvällen, svarade Mormor Säl 
gåtfullt.

dem og sette dem i en vase etterpå. Da 
vil ikke dunene fly bort, og om vinteren 
vil løvetannbuketten minne om en varm 
sommerdag. 

– Så spennende! Selbestefar var enig. 
– Jeg ser at du og Elfi samler på ulike 
historier. 

Selgutten nikket samtykkende. 
– Bestemoren til venninna di kan fortelle 

flere morsomme historier. Be henne om å 
vise dere måneveien.                 

– Måneveien? gjentok Selungen.
– Ja, ja, måneveien. Jeg tror det kommer 

til å være mulig å se den i kveld. 
Montja forsvant lykkelig i de blå 

bølgene.   
– Så mye energi de selungene har!  Vi 

gamle klarer ikke å henge med, – tenkte 
Selbestefar. 

Selungen hadde flaks for Elfi og 
bestemor var sammen. 

– God dag! hilste han høyt på dem. 
– Er det deg, lille venn? spurte 

Selbestemor kjærlig, - Jeg er glad for å se 
deg. 

– Kunne du ikke vise oss måneveien?
– Det kan jeg gjerne! 
– Bestemor, du har aldri fortalt meg om 

måneveien, - sa Elfi litt fornærmet. 
– Jeg fortalte det ikke fordi tiden ikke 

var inne. Det er bare i august at man får 
se måneveiene. Det er bedre å se dem en 
gang enn å høre om dem flere ganger. Men 
i kveld vil Månen selv vise oss måneveien. 

– Men hvorhen skal vi svømme? spurte 
Montja glad. 

– Vi trenger ikke å svømme noen steder, 
vi kan bare vente til kvelden er kommet, 
sa Selbestemor hemmelighetsfullt.             
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Kapitel 8

DEN 
HEMLIGHETSfuLLA
MåNEN

Mörkret föll. Tillsammans med Mormor 
Säl lade sig sälkutarna till rätta på stranden 
och tittade på himlen. Månen syntes inte 
till, eftersom hela himlen var täckt av 
tunga moln. Sälkutarna blev dystra.

– Månen kommer att dyka upp, sa 
Mormor Säl lugnande.

– Men det är ju mörka moln överallt! 
invände Elfi.

– Kanske Månen jagar undan dem, 
föreslog Montia finurligt.

– Vinden skingrar molnen, inte Månen!
– Javisst, vinden skingrar alla moln, 

mörka eller inte, instämde Mormor Säl. 
Men! När Fullmånen går upp är den av 
någon anledning alltid synlig. Kanske är 
det Månen som slår itu dem och gör sig 
ett fönster.

– En sådan Måne! utbrast Montia.
– Mormor, vad är egentligen en 

Fullmåne för något? undrade Elfi.
– Jag ska ta och berätta lite för er 

om Månen medan vi väntar. I början är 
den liten och tunn, som en skära, och 
då kallas den Nymåne, eller tilltagande 
Måne. Nymånen har två spetsiga ändar. 
För var dag växer den och förvandlas 
så småningom till Fullmåne, som är 
klotrund. Det går några dagar och Månen 
börjar bli mindre, och förvandlas igen till 
Månskära, eller den leende Månen. Till 
sist försvinner Månen helt. Och dyker 
sedan upp på nytt.

Kapittel 8

DEN 
MYSTISKE 
MåNEN

Det ble mørkt. Selungene og Selbestemor 
la seg godt til rette på stranda og kikket 
opp på himmelen. Månen var ikke å se for 
de tunge regnskyene hadde dekket hele 
himmelen. Selungene ble triste.

– Månen vil så absolutt komme, trøstet 
Selbestemor.

– Det er bare grå skyer overalt! Elfi 
ville ikke tro på bestemor. 

– Kanskje Månen vil jage dem vekk, 
dristet Montja seg til å foreslå. 

– Det er vinden og ikke Månen som 
jager skyene! 

– Ja, det stemmer. Regnskyene og 
skyene blir jaget av vinden, Selbestemor 
var enig. – Men! Når det er fullmåne på 
himmelen, ser vi den alltid av en grunn. 
Kanskje Månen dytter til skyene og lager 
seg et vindu. 

– For en Måne! ropte Montja. 
– Bestemor, hva er Fullmåne? lurte Elfi 

på.  
– Det er greit. Mens vi venter på Månen, 

kan jeg fortelle litt om den. Først er Månen 
liten og tynn, og den likner på en smal 
bit av en sirkel. Da heter den Måne eller 
voksende Måne. Den voksende Månen har 
to skarpe ender. Hver dag vokser den frem 
mot Fullmåne som likner på en sirkel. Om 
noen dager begynner Månen å minke. På 
et tidspunkt forsvinner Månen fullt og 
helt. Så kommer den opp igjen. 

– Er det alltid slik? Spurte Selungen. 
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– Är det så hela tiden? frågade Sälkuten.
– Javisst, hela tiden.
Vikarna var så inne i sitt samtal att 

de inte lade märke till att den ensamma 
Månen hade dykt upp på himlen i full 
prakt. Den var stor, rund och gulvit till 
färgen. Kring Månen fanns en ljus halo.

– Titta på vattenytan, där är mångatan! 
ropade Elfi förtjust.

– Och på himlen är det en Jättemåne! sa 
Montia hänfört.

Sälkutarna tittade ömsom på den 
lysande Månen, ömsom på den glittrande 
mångatan.

– Månen är så hemlighetsfull, viskade 
Montia.

– Jag tycker att det känns som om den 
tittar på oss, sa Elfi försiktigt.

– Ja, det er alltid slik!
Selungene var så opptatt av samtalen 

at de ikke la merke til at den ensomme 
skjønnheten Månen hadde kommet fram 
på himmelen. Den var stor, rund og blekt 
gul. Det var en lysende ring rundt Månen. 

– Se, det har kommet en månevei på 
vannet! Elfi var den første som la merke 
til den.

– Det er en svær Måne på himmelen! sa 
Montja henrykt over det han fikk se.

Selungene så først på Månen, så på den 
skinnende måneveien. 

– Månen er så mystisk! Montja gikk 
over til hvisking.

– Jeg får en følelse av at Månen ser på 
oss, innrømmet Elfi stille. 

– Måneveien, sa Selbestemoren sakte, 

Julia Korosova
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– Mångatan, sa Mormor Säl sakta. 
Den första mångatan påminner oss om att 
hösten inte är långt borta.

Mångatan sträckte sig tvärs över hela 
sjön, från horisonten och ända fram till 
stranden. Den glittrade klart i det mörkblå 
vattnet. Månen såg sorgset på sälkutarna. 
Den var så långt ifrån dem, så långt ifrån 
Ladoga, så långt ifrån jorden.

Den første måneveien minner oss om at 
høsten er i anmarsj.

Måneveien gikk over hele innsjøen, 
fra randen av horisonten til stranda deres. 
Den skinte sterkt på det mørkeblå vannet. 
Månen så trist på selungene. Den var veldig 
langt borte fra dem, fra Ladogainnsjøen, 
fra Jorda.   
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Kapitel 9

HöST

Hösten svepte in med sin magiska 
pensel och skogen förvandlades, blev 
färgsprakande. Bara granarna och tallarna 
behöll sin smaragdgröna dräkt.

Lodjuret Rula gick fram till sjöbrynet 
och tittade ut i fjärran.

– Vad står du och tänker på? frågade 
Alfredo och landade intill henne.

– Hej Alfredo! sa Rula glatt. Har du 
märkt hur sjön och skogen har förändrats?

– Skogen har blivit gul, och vattnet i 
sjön alldeles kallt.

– Du undrade vad jag tänkte på, fortsatte 
Rula. Jag stod och tänkte på vintern. De 
flesta fåglar flyger söderut, vikarsälarna 
stannar kvar på sina skär, Ladoga täcks av 
is och snö. Och den långa vintern börjar.

– Du får det inte lätt om vintern, sa 
Alfredo.

– Jag är van vid vintern. Dessutom har 
jag ju min varma päls som skydd mot 
kylan.

– Och vi måsar flyger vår kos. Vintern 
är för kall för oss.

– Hörde du det där mullrandet i natt? 
frågade Rula.

– Ja, visst gjorde jag det! På Måseskär 
var det rena kalabaliken. Det är stört 
omöjligt att vänja sig vid det där dånet.

– Vet du vad, Alfredo, de där 
undervattensljuden skrämmer mig också.

– Ja, fast Sälkutarna Montia och Elfi 
har åtminstone fått en ny gåta att lösa!

– Precis! skrattade Lodjuret. De är så 
nyfikna, de där sälungarna. Vad har de för 
sig nu, förresten?

Kapittel 9

HØSTEN

Høsten gjorde en sving med tryllepenselen 
sin, og skogen var omskapt - den var 
blitt fargerik. Det var bare gran- og 
furutrærne som hadde klart å bevare 
den smaragdgrønne drakten sin. Gaupa 
Rola gikk bort til innsjøen og kikket 
oppmerksomt på noe langt borte.          

– Hva er det du tenker på? spurte 
Alfredo. Han fløy i nærheten. 

– Hei Alfredo! Gaupa virket glad, - Har 
du lagt merke til at skogen og innsjøen har 
forandret seg?    

– Skogen er blitt gul, og vannet i 
innsjøen er helt kaldt.

– Du lurer på hva jeg tenker på, fortsatte 
Gaupa Rola samtalen, - Det er vinteren 
jeg er opptatt av nå. De fleste fuglene flyr 
mot sør, selene blir værende på øyene, 
og Ladoga blir dekket av is og snø. Det 
kommer en lang vinter. 

– Du vil ha det vanskelig til vinteren, sa 
Alfredo medfølende. 

– Jeg er vant til vinteren. Dessuten har 
jeg pels som varmer meg når det er frost. 

– Vi flyr bort. Vinteren er altfor kald for 
oss. 

– Hørte du de harde lydene i natt? spurte 
Rolla. 

– Klart jeg gjorde det. Det var en 
ordentlig oppstandelse på Måseøyene i 
går. Jeg klarer ikke å venne meg til det 
bulderet.  

– Vet du hva, Alfredo, undervannslyder 
skremmer meg også. 

– Men selen Montja og venninna hans 
har fått en ny gåte! 
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– Så här års är de och alla andra vikare 
sysselsatta med att äta bäst de kan för att 
lägga på hullet inför vintern.

– Ja, det är bäst att vara förberedd på 
vintern, höll Lodjuret med.

– Snart är det dags för mig att lämna de 
här nejderna.

– Då ses vi igen i vår!
– Självklart! Tidigt på våren återvänder 

måsarna till sina kära holmar och skär, sa 
den stora Gråtruten glatt. Nu måste jag 
bege mig!

– Lycklig resa! ropade Lodjuret.
Alfredo flög sin kos, och Rula gick bort 

mot det gulnade Sälgsnåret. Med ett knappt 
hörbart prasslande hälsade Sälgens löv på 
henne. På senaste tiden hade Lodjuret lärt 
sig förstå Sälgen. Den och Ostanvinden 
hade kommit att bli hennes trogna vänner.

– Tror du också att Montia och Elfi 
undrar vad det är för ljud som fyller 
natten? frågade Rula Sälgen.

Till svar nickade Sälgen instämmande 
med sina grenar. Några små gula löv föll 
virvlande och ljudlöst mot sanden. Men 
Sälgens höstskrud var inte förstörd för det: 
hon stod liksom förr i sin vackra, gyllene 
klädedräkt.

– Det er sant! flirte Rola, - De selungene 
er svært så vitebegjærlige! Forresten, hva 
holder de på med nå? 

– Akkurat som alle selene spiser de mye 
for å få et større fettlag til vinteren. 

– Det er best å forberede seg til vinteren 
i god tid. Gaupa var enig med Alfredo.

– Snart, veldig snart kommer jeg til å 
forlate disse strendene her. 

– Til våren treffes vi igjen!
– Det gjør vi! Tidlig på våren kommer 

alle måsene tilbake til hjemøynene sine, 
skrek den store Sølvmåsen, - Men jeg har 
det travelt!

– God tur! ønsket Gaupa Alfredo.
Alfredo fløy sin vei, og Rola gikk bort 

til den gulnete Seljebusken som hilste på 
henne med den stille raslingen sin. I det 
siste har Gaupa lært å forstå Seljen. Vinden 
og Seljen er blitt riktig gode venner.   

–  Tror du også at Montja og Elfi blir 
interessert i nattlyder? spurte Gaupa 
Seljen.

Seljens grener svaiet samtykkende til 
svar. Virvlende lydløst falt noen gule blad 
ned på sanden. Men det gikk ikke utover 
den gule drakten til Seljen, treet var like 
fint i sin gylne pryd.  
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Kapitel 10

BARRANTIDA

Sälkuten Montia vaknade av de första 
smällarna. Sömndrucken förstod han inte 
varifrån det underliga mullrandet kom. 
Varför bävade vattnet i sjön? Ljuden 
verkade komma långt nedifrån Ladogas 
djup. På vägen genom vattnet fick de hela 
sjön att vibrera. Alla vikarna hade vaknat, 
men sa inget. I deras tystnad avläste 
Montia något illavarslande. Vettskrämd 
tryckte han sig intill sin mamma. Mamma 
Säl försökte lugna sin unge:

Kapittel 10

BARRANTIDA

Selgutten våknet av de første slagene.  Han 
var så søvndrukken at han ikke forstod 
hvor den rare duren kom fra. Hvorfor 
klirret vannet i innsjøen? Det virket som 
om lydene ble født i dypet av Ladoga. 
De gikk gjennom vannets tykke lag og 
fikk det til å riste. Alle selene våknet, 
men sa ingenting.  Montja følte at det var 
noe foruroligende rundt stillheten deres. 
Forskremt klemte han seg tett inntil mora 
si. Selmor prøvde å trøste ungen:

 Jade Linnea Pham Tran
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– Var inte rädd. Det är bara Ladoga som 
ojar sig över något.

– O-o-o, ojade sig Ladoga sorgset.
– Men mamma, varför ojar sig Ladoga? 

tog Montia mod till sig att fråga.
– Det vet jag inte, pojken min.
– Och vattnet darrar …
– Var inte rädd, snart blir det tyst, ska 

du se, sa Mamma Säl övertygande.
Efter några minuter tystnade verkligen 

ljuden, och vattenytan blev åter slät. 
Vikarna lugnade ner sig och somnade. 
Sälkuten somnade som alla andra.

Tidigt på morgonen letade Montia upp 
Farfar Säl och började fråga ut honom om 
nattens ljud. Farfar Säl såg inte särskilt 
skrämd ut. Under sitt långa liv hade han 
redan många gånger hört hur vattnet 
mullrade.

– Vi brukar kalla det för ”Ladogas röst”, 
sa han. Det kan låta på lite olika sätt. Nu 
i natt liknade det mest ett tungt suckande. 
Ibland kan det mullra som åska. Bara det 
att det inte är himlen som mullrar, utan 
något i djupet av sjön.

– Och brukar vattnet alltid darra så där? 
undrade Montia.

– Ibland inte bara darrar det, utan 
närmast kokar. Människorna har hittat 
på ett namn för ljudet ur sjöns djup – 
Barrantida. De tror att ljuden uppstår i 
samband med små jordbävningar som då 
och då inträffar i sjöns botten.

– Men farfar, är det farligt? frågade 
Montia oroligt.

– Jag har aldrig hört talas om några 
kraftiga jordbävningar kring Ladoga. Man 
kan nog utgå ifrån att våra jordbävningar 
är ganska ofarliga. Men du borde kanske 
be Vågen berätta mer.

– Ikke vær redd! Det er bare Ladoga 
som sukker. 

– U-u-u,- sukket Ladoga trist.   
– Mor, hvorfor sukker Ladoga så tungt? 

Montja tok mot til seg og spurte. 
– Jeg vet ikke, gutten min. 
– Det rister i vannet.     
– Ikke vær redd, lydene vil stilne snart, 

sa Selmora med overbevisning. 
Noen minutter senere stoppet lydene, og 

vannflaten ble glatt igjen. Selene roet seg 
ned og sovnet. Selungen sovnet samtidig 
med de voksne selene. 

Tidlig på formiddagen fant Montja 
Selbestefar. Han begynte med det 
samme å fritte bestefar ut om nattlydene. 
Selbestefar virket ikke så veldig skremt. I 
løpet av livet sitt har han hørt disse lydene 
mange ganger.   

– Vi kaller disse lydene for «Ladogas 
stemme», sa han. – De kan være veldig 
forskjellige. I natt liknet de på tunge 
sukk. Av og til er lydene rullende som 
tordendrønn. Men det er drønn som ikke 
kommer fra himmelen, men fra dypet i 
innsjøen. 

– Rister det alltid i vannet? spurte 
Montja.

– Av og til kan vannet ikke bare riste, 
men også bruse. Menneskene har funnet 
et eget navn på undervannslyder, det heter 
Barrantida. De sier at lydene oppstår på 
grunn av små jordskjelv på bunnen av 
innsjøen. 

– Bestefar, er det farlig? Montja var 
bekymret. 

– Jeg har aldri hørt om et kraftig 
jordskjelv i Ladoga. Jeg tror at 
jordskjelvene våre ikke er farlige. Men 
det er best å spørre Bølgen om det. 
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– Ja, just det! Vågen vet ju allt om 
Ladoga, utbrast Sälkuten glatt. Vi måste 
leta rätt på Elfi och sedan simma ut till 
Vågen.

– Mig behöver du inte leta efter, jag är 
redan här, sa sälflickan just som hon dök 
upp ur sjön.

Farfar Säl och de båda sälkutarna gav 
sig genast iväg mot skäret där Vågen 
brukade skvalpa. Alla var de ivriga att få 
veta varför Ladoga ojade sig.

– Nemlig! Bølgen kan alt om 
Ladogasjøen, skjønte Selungen og ble 
glad, - Vi må finne Elfi og svømme til 
Bølgen!   

– Du trenger ikke å se etter meg. Jeg er 
allerede her, sa seljenta da hun dukket opp 
fra vannet.

Uten å miste tid tok Selbestefar og de to 
selungene seg en svømmetur til innsjøen 
der Bølgen likte å plaske. Alle ville gjerne 
vite hvorfor Ladoga sukket. 
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Kapitel 11

LADOGA –
HEMLIGHETERNAS 
OCH GåTORNAS
BONING

Vågen plaskade lekfullt intill klipporna. 
Solens strålar blandade sig i leken 
och bildade en massa små guppande 
ljuspunkter på hennes yta. När Vågen fick 
syn på vikarna anade hon vad det rörde 
sig om.

– Blev ni förvånade av ljuden i natt? 
frågade hon sakta utan att invänta frågan.

– Ja, vi fick inte en blund i ögonen på 
grund av allt oväsen, svarade Elfi.

– Mamma sa att det var Ladoga som 
ojade sig. Jag blev rädd, bekände Sälkuten.

För att lugna ner de uppjagade 
sälkutarna översköljde vågen dem mjukt 
med vatten.

– Montia, din mamma har rätt. I natt 
ojade sig sjön tungt.

– Men varför ojade den sig? undrade 
Elfi.

– Det är svårt att säga. Kanske har 
Ladoga sina bekymmer. Hon springer inte 
och berättar om dem. Och vi vågor talar 
med tyst röst, så ingen hör oss.

– Men snälla Vågen, när det är storm 
blir ni ju väldigt högljudda, invände Elfi.

– Tyvärr är det ingen som hör annat 
än oljud. Ingen försöker urskilja vad vi 
egentligen har att säga …

Vikarna tyckte synd om Vågen. Fram 
till helt nyligen hade inte de heller lyssnat 
ordentligt till vågornas brus.

– Är det sant att de där ljuden ur djupet 

Kapittel 11

LADOGA SOM ET
SKAP MED
HEMMELIGHETER
OG GåTER

Bølgen plasket muntert ved stranda. Det 
var noen solstråler som lekte med Bølgen 
og lagde flere lysflekker på overflaten. 
Etter å ha lagt merke til selene gjettet 
Bølgen hva det dreide seg om. 

– Ble dere overrasket over nattlydene? 
spurte Bølgen stille og uten å vente på 
spørsmål.

– Ja! Vi fikk ikke sove på grunn av dem, 
svarte Elfi på alles vegne. 

– Mor sa at det var Ladoga som sukket 
på den måten. Jeg var redd, innrømte 
Selgutten. 

For å trøste selungene kom Bølgen 
mykt rullende over dem. 

– Montja, mora di har rett. I natt sukket 
innsjøen tungt.

– Men hvorfor sukket innsjøen? spurte 
Elfi. 

– Det er vanskelig å si. Det kan godt 
hende at Ladoga har kommet i trøbbel, 
men den har det ikke travelt med å fortelle 
om det, og så tilføyde Bølgen, - Og vi 
bølger snakker så stille at ingen hører oss.  

– Ja, kjære Bølgen, men dere blir 
bråkete under stormen, minnet Elfi om. 

– Dessverre hører de fleste bare bråk, 
og det er få som prøver å høre etter...

Selungen syntes synd på Bølgen. Det 
var ikke lenge siden at de selv ikke brydde 
seg om å høre etter bølgenes lyder. 

 – Er det sant at de lydene som kommer 
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kommer från jordbävningar under sjöns 
botten? frågade Farfar Säl.

– Det stämmer. Barrantida uppstår av 
svaga jordbävningar som pågår under 
sjön. För tusentals år sedan skakade 
Ladoga ordentligt: hela botten rörde sig, 
och vattnet skummade och kokade. En 
gång för länge sedan inträffade en förfärlig 
jordbävning i närheten av ön Valamo. 
Spåren från naturens raseriutbrott finns 
kvar än idag.

– Jag hoppas att det inte är någon risk 
för sådana jordbävningar nuförtiden, 
funderade Montia.

– Under de senaste tusen åren är det 
bara svaga underjordiska stötar som har 
stört Ladoga. Men tro mig, Barrantida är 
inte sjöns enda gåta. Ladoga har många 
hemligheter.

– Vad finns det då mer att se eller höra 
vid Ladoga? undrade Sälkuten.

– Många märkvärdiga saker. Till 
exempel hägringar över vattenytan, 
lysande klot, dansande blixtar, svallande 
vatten …

– Snälla Vågen, kan du inte berätta mer 
för oss om det, bad Elfi.

– Det ska jag göra, men det får bli en 
annan gång. Först måste ni se dessa under 
med egna ögon.

– Jag tänkte …, började Sälkuten.
– Vad tänkte du på? frågade Vågen.
– Jag tänkte att om vi får reda på allt 

om Ladogas gåtfulla fenomen, så blir det 
inte lika spännande att titta på dem. Då 
försvinner hemligheten.

Sälflickan Elfi nickade med sitt lilla 
huvud, hon höll med Montia.

– Ingen kan veta allt! utbrast Vågen 
lugnande.

fra dypet, blir født når det er jordskjelv 
under vannet? spurte Selbestefar for å 
starte samtalen. 

– Det er riktig, det! Barrantida er her 
når det skjer svake jordskjelv under 
vannet. Men for tusen år siden skalv 
Ladoga på ordentlig – bunnen beveget 
seg, vannet skummet og kokte. For lenge 
siden skjedde det et skummelt jordskjelv 
i nærheten av øya Valamo, og noen spor 
etter elementenes voldsomme ras er 
framdeles mulig å få øye på.  

– Håper at det ikke blir voldsomme 
jordskjelv nå, lurte Montja på. 

– Det siste årtusenet har det vært bare 
svake impulser under jorda. Tro meg, men 
Barrantida er ikke innsjøens eneste gåte. 
Ladoga bevarer flere gåter. 

– Hva er det som er mulig å se eller 
høre på Ladoga? spurte Selgutten. 

– Det er ganske mye uvanlig! 
Eksemplene på det kan være luftspeiling 
over innsjøen, lysende baller, dansende 
lyn, kokende vann...

– Bølgen, vær så snill og fortell oss om 
dem, ba Elfi.

– Jeg skal fortelle om dem en annen 
gang, men først må dere se det uvanlige 
fenomenet selv. 

– Jeg tenkte på..., begynte selgutten. 
– Hva tenkte du på? oppfordret Bølgen 

ham.
– Jeg tenkte på om vi fikk vite alt om de 

mystiske hendelsene på Ladoga, så ville 
det ikke være så spennende å følge med 
dem. Hemmeligheten vil forsvinne da. 

Seljenta Elfi nikket med det fine hodet 
sitt, hun var enig med Montja. 

– Men det er ikke mulig å vite alt! 
trøstet Bølgen. 
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Nu var det Farfar Säls tur att nicka med 
huvudet. Han var övertygad om att ingen 
levande varelse kunde veta allt. Inte skulle 
väl Ladoga avslöja alla sina hemligheter?

– Det är dags för oss att bege oss hemåt, 
mina unga hemlighetssökare.

Vikarna tackade Vågen för den 
medryckande berättelsen och simmade 
iväg hemåt. Vågen gav dem en mjuk 
knuff, hjälpte dem att få upp farten.

Da var det Selbestefar samtykket. 
Han nikket med hodet. Han var sikker 
på at det ikke var mulig å vite alt. Skulle 
liksom Ladoga kunne være åpen om alle 
hemmelighetene sine!!!

– Det er sannelig på høy tid at vi kommer 
oss hjem, mine unge hemmelighetsjegere.                                                                       

Selene takket Bølgen for den spennende 
fortellingen og svømte sammen hjem 
igjen.  Bølgen ga dem en myk dult i sida 
for å få dem til å svømme fortere. 
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Kapitel 12

HöSTDAG vID 
LADOGA

Det var en vanlig höstdag vid Ladoga. 
Sälkuten Montia låg och gungade i 
vågorna.

– Farfar, varför flyger fåglarna iväg till 
varmare länder, medan vi stannar kvar och 
övervintrar här? frågade Sälkuten.

– Inte alla fåglar flyger söderut. Duvorna 
stannar till exempel kvar inne i samhället 
över vintern. Fast de flesta fåglarna flyttar. 
Snart kommer Ladoga vara täckt av is, 
och då kan änder, måsar, tärnor, gäss och 
svanar inte längre skaffa fram mat. Av 
hunger och kyla skulle de kunna dö. Så 
fåglarna övervintrar i varmare trakter och 
återvänder till oss om våren.

– Jag längtar efter att få se vintern!
– Det är inte långt kvar, ska du se, sa 

Farfar Säl lugnt.
Plötsligt dök Elfi upp. Hon undrade vad 

hennes bästis höll på med.
– Stannar ni också kvar över vintern i 

Lappviken? frågade Sälkuten.
– Jodå, vi stannar kvar. Mormor Säl 

säger att vi har lagt på oss ordentligt med 
underhudsfett. Nu är vinterkölden ingen 
fara för oss.

– Vi i vår familj har också förberett oss 
inför vintern, förklarade Farfar Säl. Vad 
har ni annars för planer idag, då?

– Ska vi inte hälsa på Kossan Elma? 
föreslog Elfi.

– Vilken bra idé! utbrast Montia.
Farfar hann inte blinka innan de båda 

kutarna hade försvunnit i vattnet.
När de kom fram till ängen kunde 

Kapittel 12

HØSTDAGEN På
LADOGA

Det var en vanlig høstdag. Selgutten 
Montja duvet opp og ned i dønningene. 

– Bestefar, hvorfor flyr fuglene sørover 
til de varme strøkene, og vi blir her for å 
overvintre? spurte selgutten. 

– Det er ikke alle fugler som flyr 
sørover. For eksempel overvintrer duene 
i landsbyen. Men stort sett flyr de fleste 
fuglene vekk.  Snart blir Ladoga isdekket, 
og derfor klarer ikke endene, måsene, 
sternaene, gjessene eller svanene å skaffe 
seg mat her. 

De kan dø av kulde og sult. Men 
de overvintrer i de varme strøkene og 
kommer tilbake til oss. 

– Jeg vil så gjerne se vinteren!
– Det er ikke lenge å vente, trøstet 

Selbestefar. 
Snart dukket Elfi opp. Hun ville vite 

hva vennen hennes holdt på med.
– Vil dere bli igjen ved Samenes bukt? 

spurte Selgutten.  
– Vi blir her! Selbestemor sier at vi har 

lagt på oss et godt fettlag under huden. Nå 
trenger vi ikke å være redd for frostværet. 

– Familien vår har også forberedt seg 
godt til vinteren, forsikret Selbestefar, - 
Hva har dere lyst til å gjøre i dag?

– Vi kan dra på besøk til kua Elma, 
foreslo Elfi. 

– Det er en god idè! Montja var enig. 
Bestefar rakk ikke å blunke før begge 

selungene var ute av syne.  
Da selungene kom fram til enga, kjente 

de den ikke igjen. Busken som vokste ved 
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kutarna inte känna igen sig. Busksnåren 
i vattenbrynet hade redan tappat hälften 
av sin färggranna lövskrud. Gräset hade 
vissnat och blommorna hade sedan 
länge blommat över. Bara några sena 
prästkragar lyste upp landskapet. Ingen 
fågelsång hördes, inga surrande humlor, 
inga spelande gräshoppor. Kossan Elma 
stod ensam på ängen och följde flockarna 
av flyttfåglar med blicken.

– Hejsan Elma! ropade kutarna glatt.
– Montia! Elfi! Jag kände knappt igen 

er, vad ni har vuxit sedan i somras!
Sälkutarna kände sig stolta av att höra 

att de hade vuxit. Det är ingen hemlighet 
att alla kutar drömmer om att bli likadana 
som de vuxna sälarna. När hon såg på 
kutarnas glänsande, rundade ryggar kom 
Kossan Elma att tänka på sig själv. En 
gång i tiden hade hon bara varit en liten 
kviga som sorglöst sprang runt på ängen. 
Den lilla bjällran kring hennes hals hade 
sällan varit tyst.

– Skriver du dikter om hösten? frågade 
Sälflickan Elfi.

– Häromdagen skrev jag dikten 
”Hös-täng”. Jag läser upp den för er om 
ni vill.

Kutarna klappade förtjust i labbarna. 
Som den scenvana skådespelerskan hon 
var gjorde Kossan en konstpaus:

     *****

O, höst, o, höst …
Du konstnär så djärv
Som givmilt gett färg
Åt björk och rönn och åt al.
Men den byiga vind
Kastat löven till mark,

stranda hadde mistet halvparten av det 
fargerike løvet sitt. Gresset hadde visnet, 
og blomstene blomstret av. Bare noen 
seine kamiller gjorde landskapet levende. 
Man hørte ikke den vanlige fuglesangen, 
summingen av biene eller gnissingen av 
gresshopper. Kua Elma gikk alene på enga 
og fulgte med på flokkene av fugler som 
fløy sin vei. 

– Hei, Elma! skrek selungene med fryd 
i stemmen. 

– Montja! Elfi! Dere er ikke til å kjenne 
igjen! Som dere har vokst i sommer! Det 
er ingen hemmelighet at alle selunger 
drømmer om å se ut som de store selene. 
Mens Elma så på de runde blanke ryggene 
til selungene, husket kua Elma hvordan 
hun selv var som lita. En gang i tida var 
hun en ung kvige og løp ubekymret i 
enga. Den lille bjella rundt halsen hennes 
var sjelden stille. 

– Har du skrevet noe dikt om høsten? 
spurte Seljenta Elfi. 

– Her om dagen skrev jeg et dikt som 
heter Høstenga. Jeg kan gjerne lese det for 
dere. Selungene slo med luffene. Som en 
riktig skuespiller tok kua en kunstpause: 

*****

Høst, høst...
Som en modig kunstner
tok du grelle farger.
Du malte på bjørken, rognen og ora.
Men vinden kom i kast og
tok tak i bladene. Så fløy
de opp bakkene.
De rasler når jeg går.
Den kjære enga er blitt gul, og
blomsene har visnet.
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Där fridfullt de prasslar,
När vägen fram jag hastar.
Ängen grön den är gul,
Varje blomma blommat ut,
Varje bi i sin kupa sökt skydd.
 
Otålig vår väntan
att se våren här åter.
Efter långvinterns slut,
Efter storm, efter snö,
Spirar livet på nytt
Och luften den fylls
Av gräsets och blommornas doft,
Av fåglarnas sång.
 

      *****

När hon läst klart bugade sig Kossan 
Elma. Kutarna klappade i labbarna. De 
var stormförtjusta i den nya dikten.

– Vi kommer också att vänta på att få se 
våren åter, sa Elfi.

– Vi beundrar din talang, sa Montia 
högtidligt.

Dessa ord hade han en gång hört av 
sin vän Ostanvinden. Äntligen fick han 
tillfälle att använda dem. Elma var lycklig. 
Kutarna hade reagerat så livligt på hennes 
verk att hon inte längre tvivlade: dikten 
var lyckad.

– Men vem läser du dina dikter för om 
vintrarna? undrade Sälflickan nyfiket.

– För Griskultingen, svarade Kossan 
Elma.

Kutarna hade bara en vag föreställning 
om hur Griskultingen såg ut. Och de var 
för blyga att fråga Kossan.

– Griskultingen bor också i byn, inte 
långt ifrån mig. Han vill ofta att jag ska 
läsa upp mina dikter för honom.

Biene
gjemmer seg i bikubene sine.
 
Vi må nok vente utålmodig
til våren er hos oss igjen
etter den lange vinteren
med snøstormene sine.
Enga kvikner til igjen, og
lufta på lia fylles -
av duftene av gress og blomster,
og fuglesang på stien.

*****

Da Kua Elma sluttet å lese opp diktet, 
bukket hun. Selungene begynte å slå i 
luffene. De likte godt det nye diktet hennes. 

– Vi må nok også vente til våren er 
tilbake, sa Elfi.   

– Vi beundrer talentet ditt, sa Montja 
viktig. 

De ordene hadde han en gang fått 
høre fra Vinden, vennen sin.  Endelig 
fikk han anledning til å bruke dem. Elma 
var lykkelig. Selene reagerte så livlig på 
kunstverket hennes at hun ikke engang 
tvilte på at diktet var vellykket. 

– Hvem leser du diktene dine for om 
vinteren? lurte Seljenta på. 

– For grisen, svarte Kua Elma. 
Hvordan grisen så ut, hadde selungene 

liten forestilling om. Men de var for 
sjenerte til å spørre kua om det.   

– Grisen bor i landsbyen vår, her i 
nærheten. Han ber meg ofte om å lese dikt. 

– Er han en beundrer av talentet ditt? 
spurte Montja litt barnslig. 

Kua lukket de store øynene sine, ordene 
om talent og beundring hadde gått henne 
litt til hodet...
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– Beundrar han också din talang? 
frågade Montia naivt som ett barn.

Kossan slöt sina stora ögon, orden 
beundra och talang fick det att gå runt i 
huvudet på henne …

– Griskultingen känner av mitt humör 
oerhört väl. Han förstår vad jag vill 
säga med dikterna, funderade Kossan. 
Griskultingen är tveklöst en skapande 
varelse. Synd att han inte skriver några 
dikter.

– Men han tycker om att höra dem ändå, 
kommenterade Elfi.

– Han kan konsten att lyssna, förklarade 
Elma.

Upptagna av det livliga samtalet hade 
vännerna inte märkt att solen gömt sig 
bakom molnen och himlen mörknat. De 
tunga höstmolnen använde sina sista 
krafter till att hålla kvar regnet. Kossan 
kastade en blick på himlen och råmade:

– Låt det regna!
Som på given signal föll de första 

dropparna till marken. Elma skyndade 
iväg mot byn – hon ville inte bli blöt i 
höstregnet. Kutarna var däremot inte 
rädda för att bli blöta. Kan man fly regnet 
om man ständigt befinner sig i vatten?

– Grisen er så flink til å forstå hva jeg 
føler. Han skjønner hva jeg vil uttrykke 
i diktene mine..., Kua ble ettertenksom. 
– Grisen er et kreativt vesen. Dessverre 
skriver han ikke dikt. 

– Men han er glad i å høre på dem, 
bemerket Elfi.

– Han vet hvordan en skal høre på, 
rettet Elma på henne. 

Mens vennene pratet hyggelig sammen, 
la de ikke merke til at sola hadde gjemt 
seg bak skyene og himmelen hadde blitt 
mørk. De tunge høstskyene gjorde et siste 
forsøk på å holde tilbake regnet. Da kua 
kikket på himmelen, rautet hun:  

– Regnet kommer snart!
Som en bekreftelse på det hun hadde 

sagt, falt de første dråpene. Elma fikk det 
travelt med å komme seg til landsbygda 
– den ville ikke bli våt i høstregnet. 
Selungene var ikke redde for å bli våte. 
Kan en som lever i vannet hele tiden være 
redd for regn?
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Kapitel 13

vINTERNS 
ANDNING

I början av november hade björk, asp, rönn 
och al tappat sina sista löv. Bara gran och 
tall behöll sin grönska. De tappade inte 
sina barr, något som fick dem att känna 
stolthet. 

Dagarna blev kortare, och nätterna allt 
längre och kallare. En av dessa nätter 
låg Sälkuten Montia vaken: intresserat 
studerade han stjärnorna. Han var 
övertygad om att de avlägsna stjärnorna 
också tittade tillbaka på honom från det 
svarta himlavalvet.

– Farfar, titta, så många stjärnor det är 
på himlavalvet!

– En sådan stjärnhimmel brukar betyda 
frost, mumlade Farfar Säl halvsovande. 
Vintern står för dörren.

– Kommer hela sjön att frysa till i natt?
– Nej då, Ladoga är alldeles för stor för 

att täckas av is på en enda natt, svarade 
Farfar Säl gäspande.

– Sov nu. Det är redan sent, bad Mamma 
Säl tyst.

Montia hade ingen lust att sova. Men 
mamma hade sagt åt honom, och Sälkuten 
försökte somna. I sömnen log Montia, han 
drömde något roligt. Ifall du trodde att 
sälkutar inte kunde le i sömnen, så trodde 
du fel! Om du inte tror mig kan du fråga 
stjärnorna. De har sett mycket.

Vintern närmade sig sakta Ladoga. Med 
sin kalla andedräkt fick den vattnet längs 
land att frysa. Granens gröna barr täcktes 
av gnistrande rimfrost, och björkens 
grenar fick ett genomskinligt skal av is. 

Kapittel 13

vINTERENS 
PuST

Allerede i begynnelsen av november 
hadde bjørken, ospen, rognen og oren 
ingen blader igjen. Det var bare gran og 
furu som fortsatt glitret grønt.  De hadde 
ikke mistet nålene, og det var noe de var 
stolte over. 

Dagene ble kortere, og nettene lengre 
og kaldere. En natt fikk ikke selen Montja 
sove – han var opptatt av å se på stjernene. 
Montja var helt sikker på at til og med de 
fjerneste stjernene kikket på ham fra den 
svarte himmelen. 

– Bestefar, se hvor mange stjerner det 
er på himmelen!

– Himmelen er så stjernerik før 
nattefrosten setter inn, mumlet bestefar i 
halvsøvne, - Vinteren er i anmarsj. 

– Blir hele innsjøen islagt?
– Nei, Ladoga er for stor til å bli islagt 

på en natt, svarte Bestefar og gjespet 
samtidig.

– Det er sent. Legg dere til å sove, ba 
Selmor stille. 

Montja hadde ikke lyst til å sove. Men 
siden det var mor som bad ham om det, 
prøvde han. Montja smilte i søvne - han 
drømte vel om noe hyggelig. Om dere tror 
at selungene ikke smiler i søvne, tar dere 
feil. Det gjør de! Om dere ikke tror meg, 
spør stjernene om det. Det vet de, og det 
de sier er sant! 

Med små skritt nærmet vinteren seg 
Ladoga, og dens kalde åndedrag fikk 
vannet ved bredden til å fryse. Så ble det 
drysset hvitt rim over de grønne nålene til 
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Vintern gjorde sig ingen brådska, den 
hade god tid på sig.

Montia vaknade tidigt på morgonen och 
kippade efter andan. Överallt var världen 
vit: det låg snö på marken, på träden, på 
stenarna. Längs strandkanten hade det 
bildats en tunn isskorpa. Sälkuten slog 
lekfullt sönder isen och simmade ut från 
land. De andra vikarna följde efter honom 
och lämnade nattlägret. Under natten hade 
de blivit hungriga och nu var det bråttom 
att fånga fisk. Efter en stärkande frukost 
tog vikarna itu med att diskutera snön och 
vinterns intåg.

De unga kutarna simmade i kapp. 
Ibland var det Montia som vann, ibland 
Elfi. När de började tröttna simmade de 
tillbaka till Mormor Säl och började fråga 
ut henne om övervintringen. De hade 
hört av måsarna att vikarsälarna ibland 
brukade byta boplats när det blev vinter. 
Men Mormor Säl förklarade barskt för de 
båda äventyrslystna kutarna:

– Vi överger inte vår Lappvik vare sig 
på sommaren eller vintern. Vår vik är en 
bra plats för vikare att övervintra på. Här 
finns många öar och småvikar som ger oss 
lä från vinden. Det finns gott om fisk, och 
vattnet fryser till snabbt.

– Vad har vikare för nytta av isen? 
undrade Montia.

– Knappast äter vi den? svarade Elfi 
retsamt.

– Ni får inte äta is, den är kall och ni 
kan bli sjuka! varnade Mormor Säl.

– Men vad ska vi då med isen till? 
fortsatte Sälflickan att fråga.

– Vikarsälarna behöver både is och snö, 
började Mormor Säl lugnt att förklara. 
Kommer ni ihåg era första små kojor, 

granen, og grenene til bjørken ble dekket 
av den gjennomsiktige isen. 

Montja våknet om morgenen og oiet 
seg! Det var snøhvitt overalt. Snøen lå 
på bakken, på trærne og steinene. Ved 
bredden hadde det dannet seg et lite 
islag. Selungen slo lekent isen i stykker 
og svømte vekk. Like etter ham forlot de 
andre selene overnattingsstedet sitt. I løpet 
av natta ble de nokså sultne og hadde det 
travelt med å fange fisk. Etter den mektige 
frokosten begynte de å snakke om snøen 
og vinteren som var i anmarsj.  

De minste selungene kappsvømte. 
Noen ganger vant Montja, noen ganger 
var det Elfi. Da de ble nokså trøtte, dro 
de tilbake til Bestemor for å fritte henne 
ut om overvintringen. De hadde hørt fra 
måsene at da vinteren kom måtte selene 
skifte oppholdssted. Men Selbestemoren 
sa strengt til de to eventyrerne:         

– Vi forlater ikke Samenes bukt hverken 
om vinteren eller om sommeren. Bukta 
vår passer fint til at vi kan overvintre her. 
Her er det mange store og små bukter der 
vi er skjermet for vinden. Det er nok med 
fisk, og vannet blir fort islagt. 

– Hva trenger selene is til? spurte 
Montja.  

– Det er fordi selene skal spise den, vel? 
Elfi blunket lurt til Montja.

– Man skal ikke spise is! Den er kald, 
og dere kan bli syke! advarte Selbestemor. 

– Men hva trenger vi is til da? Seljenta 
ville ikke gi opp. 

– Selene trenger både snø og is, begynte 
Selmestemor rolig å forklare ungene, - 
Husker dere det første hjemmet deres der 
dere bodde sammen med mor? De husene 
var laget av snø og is og skjermet dere for 
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där ni bodde med era mammor? De var 
byggda av snö och is och skyddade er mot 
kölden, vinden och det kalla vattnet. Alla 
vikarkutar föds på isen, inte i vattnet.

– Intill vår lya fanns en liten öppning i 
isen, och mamma förbjöd mig att simma 
där, mindes Montia.

– I snölyan var det varmt och skönt, 
och mamma gav mig god mjölk att dricka, 
fortsatte Elfi att minnas.

– Visst var det så, sa Mormor Säl. 
Småkutar får inte bada i det kalla vattnet, 
för deras päls skyddar inte mot vatten, så 
de skulle kunna frysa ihjäl. För småkutar 
är det väldigt viktigt att isen på sjön är 
tjock. På våren spricker isen och det bildas 
enorma isflak. Vi vuxna vikare tar igen oss 

kulde, vind og kaldt vann. Selungene blir 
ikke født i vann, men på is.  

– Ved siden av huset var det en liten 
åpning, men jeg fikk ikke lov til å svømme 
der, kom Montja på. 

– Det var varmt i ishuset vårt, og jeg 
fikk god melk av mora mi, erindret Elfi 
videre. 

– Slik var det, bekreftet Selbestemor, 
- Småingene får ikke lov til å svømme i 
det kalde vannet fordi pelsen deres ikke 
beskytter dem mot kulda, og da kan de 
omkomme. Det er viktig for de små at isen 
på innsjøen er sterk nok. Om våren sprekker 
isen, og det danner seg store isflak. Vi seler 
pleier å svømme på dem som på båter. De 
er en vikelig redningsplass for ungene. De 

Emil K. Axberg
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på dem som på en båt. Och för småkutarna 
är isflaken verkligen en räddning. Så länge 
de befinner sig på isen är de i säkerhet. 
Mammorna ger småttingarna fet mjölk att 
dia, så de växer fort. Så småningom byter 
kutarna päls, och de kan utan fara simma 
runt i det kalla vattnet.

– Montia, så mycket vi har att se fram 
emot! ropade Elfi glatt.

Hon föreställde sig redan alla spännande 
äventyr de skulle få uppleva när de flöt runt 
på Ladogas isflak. Mormor Säl skakade 
på huvudet och brast sedan ut i skratt. Hon 
trivdes i sällskap av de påhittiga kutarna.

För varje dag blev det kallare, vintern 
visade sin styrka. Snön föll oavbrutet, och 
med den tilltagande kölden fick den lilla 
viken där sälarna höll till ett tjockt istäcke. 
I början lekte sälkutarna på den hala isen, 
men snart hade det snöat så mycket att 
isen överallt täcktes av djupa snödrivor. 
Vikarsälarna kunde känna sig helt trygga 
på Ladogas snötäckta vidder.

er trygge mens de er på et isflak. Mødrene 
gir dem fet melk og derfor vokser de fort. 
Med tiden endrer pelsen seg, og selene får 
svømme i det kalde vannet. 

– Montja! Eventyrene våre har bare så 
vidt begynt! Elfi ble glad. 

Fantasien hennes ga henne allerede et 
bilde av spenningsfylte eventyr på isflak 
i Ladogas vann. Selbestemor ristet på 
hodet. Det var gøy å være sammen med 
de livlige selungene.

Kulda ble kraftigere for hver dag 
som gikk.  Det var tydelige tegn på en 
virkelig vinter. Det snødde ustanselig, 
og lufttemperaturen gikk ned. Bukta som 
selene svømte i, var dekket av et tykt islag. 
I en periode kunne man se hvordan de 
unge selene boltret seg på den glatte isen. 
Men snart var det allerede så mye snø at 
de høye snødrivene dekket den glatte isen. 
Selene følte seg trygge på de snødekkete 
viddene i Ladogaområdet.  
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Kapitel 14

vINTERSOL

Det snöade nästan varje dag, och snart 
täcktes både marken och isen av en väldig, 
vit matta. Lodjuret Rula kunde inte få nog 
av att se på snöflingornas virvlande dans. 
Ibland skakade hon på sig för att befria 
pälsen från snö. Förutom att titta på den 
fallande snön tyckte lodjuret om att röra 
sig över ett mjukt lager nysnö, där hon 
efterlämnade en lång kedja av spår. På 
vintern skyddades hennes trampdynor av 
en tjock ragg, som gjorde spåren nästan 
dubbelt så stora. De långa benen och huden 
mellan de utspärrade trampdynorna hjälpte 
Lodjuret att ta sig fram genom djup snö.

Rula Lo gick sakta längs Ladoga, 
studerade nyfiket spåren efter andra djur. 
Hon var bra på att avläsa dem: här hade 
två harar skuttat fram, och där hade räven 
sprungit förbi. Utan att märka det hade 
Rula kommit fram till Sälgen. 

Trädet gungade med sina grenar för att 
hälsa på Lodjuret, och hela sjok av snö 
föll ner. Nu var tyngden av snöskruden 
mindre, och Sälgen sträckte på grenarna.

– Hej på dig, Sälg! Man känner knappt 
igen dig i din vinterpäls, skojade Rula med 
sin gamla kompis. Jag tror att du också 
tycker om att betrakta den fallande snön?

Sälgen viftade till med grenarna som 
svar.

– Otroligt så tyst den faller. Det är svårt 
att tro att vi snart har ylande snöstorm, 
yrsnö och drivor överallt, funderade Rula. 
Nu när det är så tyst och lugnt i naturen.

Lodjuret tystnade, men snön bara föll 
och föll.

Kapittel 14

vINTERSOLA

Det snødde nesten hver dag, og snøen 
dekket innsjøen og bakken med en hvit 
matte. Gaupa Rola fulgte nøye med på 
snøfnuggene som svingte seg i en underlig 
dans. Noen ganger ristet hun seg for å 
kvitte seg med snøen fra pelsen. Gaupa 
likte å se på snøfnuggene. I tillegg var hun 
glad i å gå på et mykt tynt snølag og å 
legge igjen en lang kjede med fotavtrykk.  
Om vinteren fikk hun tykk pels på 
fotsålen.  Sporene ble større, og til slutt 
ble de nesten dobbelt så store. De lange 
potene og membranen mellom tærne gjør 
det mulig for gauper å bevege seg i den 
dype snøen. 

Gaupa Rola gikk sakte langs Ladoga og 
studerte nysgjerrig avtrykkene til de andre 
dyrene. Hun forsto seg godt på dem – her 
var det to harer som hadde hoppet, og der 
var det en rødpelset rev som hadde løpt. 
Uten å være klar over det nærmet Rola 
seg Seljen. 

For å hilse på Gaupa bøyde Seljen grenen 
mot henne. Snøklumpene fløy nedover. 
Etter å ha mistet en del av vinterdrakten sin 
brettet Seljen ut grenene sine.       

– Hei Seljen!  Du er ikke til å kjenne 
igjen i den nye vinterdrakten din, hilste 
Rola på sin gamle venn, - Jeg skjønner at 
du også liker å se på den fallende snøen. 
Som et svar beveget Seljen grenene. 

– Det overrasker meg at snøen daler så 
stille, og det er nesten ikke til å tro at det 
er hylende snøstormer og snøfokk vi har 
i vente, drøftet Rola høyt. Men nå er det 
fred og ro i naturen. 
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Nästa dag slutade det snöa. När Rula 
kom gående längs viken fick hon syn på 
en flock domherrar i en björk. De sjöng på 
en munter melodi, upprymda av den nya 
dagen, den klarblå himlen och vintersolen. 
Fåglarna gjorde sitt allra bästa, framförde 
fantastiska drillar, nästan som näktergalar. 
Men deras sång var mer melodisk.

”Så fina de är!”, tänkte Rula när hon 
betraktade domherrarna.

Det var omöjligt att blanda ihop 
domherrarna med några andra fåglar. 
Hanarnas lysande röda bröst mot det 
svarta huvudet, de svarta vingarna 
och den svarta stjärten. Hanarna var 
kraftigare och färgstarkare än honorna. 
Men domherrehonorna var också fina: 
bröstfjädrarna hade en mättat gråbrun 

Rola ble stille, og det fortsatte å snø. 
Neste dag holdt det opp. Mens Rola 
spaserte langs stranda, så hun en flokk 
med dompaper som satt i en bjørk. De sang 
en munter sang og gledet seg til den nye 
dagen, den blå himmelen og vintersola. 
Fuglene prøvde så godt de kunne - de 
slo triller akkurat som nattergaler. Men 
sangen deres liknet mest på en melodiøs 
plystring.    

– Så elegante de er! tenkte Rola mens 
hun så granskende på dem. 

– Det er virkelig umulig å forveksle 
dompapene med andre fugler. Hannfuglene 
har jo purpurrødt bryst, men hodet, vingene 
og stjerten er svart. Hannfuglene er større 
og har sterkere farger enn hunnfuglene. 
Men hunnene til dompapene er veldig søte 

Timofeeva Elizaveta
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färg, och huvudet, vingarna och stjärten 
var lika svarta som hos hanarna.

När Lodjuret Rula lyssnade på 
domherrarna kom hon att tänka på 
vikarkutarnas sorglösa babbel. Hon fick 
lust att berätta för Sälgen om domherrarna.

Den översnöade Sälgen njöt av 
solskenet. Det var underbart att den 
fjärran Solen inte hade glömt bort Sälgen. 
Med sina strålar värmde den trädet genom 
vinterns kyla. Sälgen drömde om våren, 
när solens strålar skulle orka smälta snön 
och värma upp marken. Skogen skulle 
åter bli grön, ängarna lysa av blommor, 
fåglarna fylla luften med sin sång och 
vågorna vakna till liv i Ladoga. Ja, Sälgen 
drömde om våren …

Lodjuret Rula gick fram till Sälgen och 
lade sig intill den, kisade med ögonen i det 
skarpa solljuset. Ovanför dem var himlen 
blå, runt omkring dem gnistrade snön som 
bländvitt silver. Och i en björk någonstans 
sjöng domherrarna sin muntra melodi.

– de har lys gråbrun fjærdrakt i brystet, 
men hodet, vingene og stjerten er like 
svarte som hos hannen.

Mens Gaupa Rola hørte på dompapene, 
kom hun av en eller annen grunn på den 
ubekymrete praten til selungene. Hun fikk 
lyst til å fortelle Seljen om dompapene. 

Pudret av snø kikket Seljen på sola. 
Kanskje var det overraskende, men den 
fjerntliggende sola passet fortsatt på ham 
– varmet Seljen med sine stråler på en 
frostdag som denne. Seljen drømte om 
våren - da den hete sola skulle smelte 
marka og varme den. Skogen ville bli 
grønn igjen, og engblomstene ville folde 
seg ut. Fuglesangene ville være i full 
gang, og bølgene i Ladoga ville våkne til 
liv. Ja, Seljen drømte om våren .... 

Gaupa Rola nærmet seg Seljen og la seg 
ved treet. Hun myste i det sterke lyset. Det 
var den blå himmelen over dem, og snøen 
som skinte i blendende sølv som skapte 
lyset. Der ute i en bjørk satt det en liten 
flokk med dompaper som sang sin muntre 
sang så godt de kunne.
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Del tre
MIRAKLENS TID 
ÄR INTE föRBI

[Elfi och Montia hade vaknat tidigt och 
gett sig ner till andningshålet för att slå 
hål på isen som bildats under natten.]

 

DEL TRE
MIRAKLENE 
fORTSETTER

[Elfi og Montja våknet tidlig og dro 
med det samme til pustehullet for å slå 
i stykker islaget som hadde dannet seg i 
løpet av natta]. 

 

DEL TRE

MIRAKLENS TID 
ÄR INTE föRBI

DEL TRE

MIRAKLENE 
fORTSETTER

3
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Kapitel 1

vARGAvINTER

De senaste vintrarna hade varit milda 
och snöfattiga. Många av skogens djur 
var förbluffade, och skatorna snattrade 
ständigt om den globala uppvärmningen 
på Jorden.

– En sådan dålig vinter har jag aldrig 
skådat! tjattrade de oavbrutet.

De gamla granarna skakade på sina 
huvuden: det var inte lätt att avgöra om 
det var åt klimatuppvärmningen eller 
fåglarnas kacklande. Vinterns ankomst 
hade i alla fall fått skatorna att tystna. 
Fattades bara! Vintern uppförde sig som 
en äkta drottning. Frös in och täckte allt 
med snö, beslog sjöar och vattendrag med 
is.

Vikarsälarna var inte rädda för 
vinterkylan. De försökte hålla ihop, 
tillsammans höll de värmen, och det var 
också säkrare, över isen var det ju lätt för 
rävar och vargar att ta sig fram till sälarnas 
holmar. Om en fara närmade sig skyndade 
de sig fram till andningshålen – deras egna 
öppningar i isen – och dök ner i vattnet.

– Ladoga räddar oss alltid, förklarade 
Farfar Säl för de unga vikarna. I sjöns 
vatten har vi inga fiender.

– Men Farfar, ifall andningshålet, eller 
”Ladogas fönster”, som jag och Elfi brukar 
säga, skulle frysa till helt och hållet, vad 
händer då? frågade Montia.

– Då måste vi slå hål på isen. Du vet 
väl vilka starka klor du har på labbarna? 
Ett annat bra sätt är att kasta sig med hela 
sin tyngd på isen för att trycka sönder den.

– Andningshålen måste underhållas. Så 

Kapittel 1

DEN ORDENTLIGE
vINTEREN

De siste årene har vintrene vært varme 
og snøfattige. Det er flere dyr i skogen 
som har vært i villrede, og skjærene har 
skravlet om klimaendringene. 

– Var vintrene slik før? undret de. 
De gamle tranene ristet på hodet – de 

var overrasket over både oppvarmingen 
og fuglepratet. Men da vinteren først kom, 
ble skjærene tause. Bare tenk! Vinteren 
har begynt å oppføre seg som ei riktig 
vertinne. Hun har fått naturen til å fryse, 
har sendt mye snø og lagt is på elvene og 
innsjøene.   

Selene var ikke redde for den kalde 
vinteren. De prøvde å holde sammen – på 
den måten var det varmere og tryggere. 
Det var jo rev og ulv som kunne komme 
seg over isen og ut til øyene. Når det var 
fare på ferde, styrtet de til åpningene i isen 
og dykket. 

– Ladoga er redningen vår, lærte 
Selbestefar de unge selene, - I Ladogas 
vann har vi ingen fiender. 

– Bestefar, men om hullet i isen, som 
jeg og Elfi kaller vinduet i Ladoga, er helt 
frosset til is.  Hva skal man gjøre da?! 
spurte Montja. 

– Man må slå isen i stykker! Kjenn hvor 
sterke klør du har på luffene. Dessuten går 
det an å presse på med kroppen og klemme 
isen i stykker.

– Man må alltid passe på åpningene. 
Hvis man ikke forlater dem for alt for 
lange stunder ad gangen, fryser de ikke til, 
tilføyde Selmoren.  
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länge de inte lämnas utan tillsyn någon 
längre tid, hinner det aldrig bildas någon 
tjockare isskorpa, tillade Mamma Säl.

Sälkuten Montia kröp fram till det 
tillfrusna andningshålet, tryckte sig mot 
isskorpan och hamnade i vattnet. Under 
isen rådde en skum halvdager. Solljuset 
lyckades inte ta sig igenom det tjocka 
lagret snö och is, och fönstren i isen gav 
inte mycket ljus. Det är inte lätt att begripa 
hur vikarna kan orientera sig i mörkret. 
Och Montia och Elfi har inget behov att 
avslöja det för oss. Ladoga har lärt dem att 
bevara sina hemligheter.

Selungen krøp til den islagte åpningen, 
trykte på den og havnet i vannet. 
Halvmørke hersket under isen. Sollyset 
kunne ikke bryte gjennom det tykke is- 
og snølaget, og hullene i isen var små. 
Det er uklart hvordan selene klarer å 
orientere seg i et slikt mørke. Montja og 
Elfi har det ikke travelt med å fortelle oss 
om det. Ladoga har lært dem å passe på 
hemmelighetene sine.  
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Kapitel 2

vARföR vÄSNAS
SKOGEN Så?

Elfi och Montia vaknade tidigt och gav sig 
ner till andningshålet för att slå hål på isen 
som bildats under natten.

– Elfi, vårt fönster är öppet!
– Kanske har någon redan slagit bort 

isen.
– Nej, alla sover ännu, sa Sälkuten 

bestämt.
– Ni gjorde bättre i att lyssna i stället 

för att väsnas så! muttrade Mormor Säl.
Kutarna tystnade och fick då höra ett 

underligt brus. Det kom från land.
– Det är skogen som väsnas! utropade 

Farfar Säl glatt. Vårens första andetag.
– Under natten har temperaturen stigit, 

det är därför andningshålet inte har frusit, 
förklarade Mormor Säl.

– Är vintern slut? undrade Montia 
nyfiket.

– Nej, vintern släpper inte greppet om 
sitt rike så lätt. Men träden är de som 
känner av våren först. Saven börjar röra 
sig genom stammar och grenar, och då 
försvinner vinterns stelhet och skogen 
börjar låta på ett särskilt sätt. Lägg det här 
ljudet på minnet!

Det var skogens vårläte. Tallar och 
granar gungade med sina väldiga grenar 
som med armar. Under en av de våryra 
granarna satt Lodjuret Rula och luktade 
försiktigt på luften, som hade en svag doft 
av vår.

– Träden tar inte fel, nu är inte våren 
långt borta! gladdes hon.

Ändå gick det några dagar innan snön 

Kapittel 2

HvORfOR BEGYNTE
DET å SuSE I SKOGEN?!

 
Elfi og Montja våknet tidlig og dro straks 
til pustehullet for å slå i stykker det 
isbelegget som hadde dannet seg i løpet 
av natta. 

– Elfi! Vinduet vårt er åpent!
– Kanskje noen har allerede slått 

istykker isen...
– Nei, alle sover fremdeles, sa selungen 

høyt. 
– Dere bråker for mye istedet for å 

høre etter, Selbestemor hadde noen råd å 
komme med.

Selungene ble stille, så hørte de noen 
rare lyder. Lydene kom fra stranda.    

– Det suser i skogen! erklærte 
Selbestefar med glede, - Det er vårens 
første pust. 

– I natt ble det varmere derfor frøs ikke 
pustehullet deres, forklarte Selbestemor. 

– Er vinteren over? livnet Montja til.  
– Nei, vinteren vil ikke forlate sin 

eiendom så fort. Men trærne er de første 
som føler våren. Sevjen går oppover 
stammen og ut i grenene. Dermed slutter 
trærne å være vinterstive, og det begynner 
å suse i skogen på en helt spesiell måte. 
Hold fast på disse inntrykkene! 

Det suste i skogen på en vårlig måte. 
Gran- og furutrærne svaiet med de kraftige 
grenene sine som om de var armer. Under 
et av de susende grantrærne satt Gaupa 
Rola. Hun trakk forsiktig inn luft som 
hadde fått en lett vårlukt.  

– Trærne tar ikke feil, våren er i anmarsj! 
strålte hun.
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började töa. Från den klarblå himlen 
kastade solen sina värmande strålar. 
Sparvarna i byn gladde sig åt värmen 
och kvittrade muntert. Men till kvällen 
försvann solen ner bakom sjön. Åter 
blev det kallt, och sparvarna somnade 
hopkrupna.

Tidigt på morgonen väcktes Lodjuret 
av skatornas snattrande.

– Sådana gapiga fåglar, sa hon och 
lämnade nattlägret.

Runt omkring henne låg överallt snön 
kvar. Gårdagens värme hade fått det 
översta lagret snö att smälta, och under 
natten hade det frusit till. Så bildades 
skare. Den gav snön en hård och bärande 
skorpa, som gjorde det bekvämt att ta 
sig fram utan att behöva pulsa genom 
snödrivorna. Över skaren sprang Rula Lo 
snabbt ner till vattenbrynet, där Sälgen 
väntade på henne.

När Sälgen fick syn på Lodjuret 
hälsade hon genom att gunga med sina 
tunna grenar. Grenarnas yttersta delar var 
översållade av grågula blommor. Sälgens 
blommor kallas ibland för videkissar. 
Många runt Ladoga var övertygade om att 
sälgens blommor slog ut tidigt på våren. 
Det uppmärksamma Lodjuret Rula visste 
däremot att Sälgens luddiga bollar kunde 
titta fram ur de halvöppna knopparna 
redan i början av december.

 

Men det gikk flere dager før snøen 
begynte å smelte. Sola skinte varmt fra 
den blå himmelen. Spurvene kvitret. De 
gledet seg til varmen. Men mot kvelden 
gjemte sola seg bak innsjøen. Det ble kaldt 
igjen, og spurvene sovnet ved å trekke 
hodene inn under vingene. 

Tidlig om morgenen begynte skjærene 
å skravle, og det vekket Gaupa.    

  – Så rastløse fuglene er, sa hun. Så 
forlot hun overnattingsstedet sitt.  

Det lå fremdeles snø overalt. På grunn 
av temperaturstigningen dagen før ble den 
øverste snøskorpen mykere, men den ble 
islagt igjen utover natta. Slik dannet det seg 
skare. På den kunne man bevege seg fritt 
i ulike retninger uten å være redd for å bli 
sittende fast i de dype snødrivene. Gaupa 
Rola løp fort på skaren til strandkanten, 
og der ventet Seljen på henne. 

Etter å ha sett Gaupa bøyde Seljen 
vennlig de tynne grenene sine til henne. Det 
var noen gråhvite blomster strødd utover 
den øverste delen av grenene. Disse første 
blomstene til Seljen kalles «gåsunger». 
Flere av de som bor i Ladoga-området 
er sikre på at Seljen begynner å blomstre 
tidlig på våren. Gaupa Rola hadde skarpt 
syn og visste at Seljens hvite baller som 
tittet ut av de halvåpne knoppene, til 
og med var synlige i begynnelsen av 
desember. 
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Kapitel 3

ISLOSSNING

Vikarkutarna tittade sorgset på isen.
– April är snart slut, och fortfarande 

ligger isen tjock, suckade Elfi. I skogen 
är det vår, men Ladoga har ännu inte 
vaknat.

– Jag kan inte begripa hur sjön ska göra 
sig av med all den här isen, förundrade sig 
Montia.

– Snart är vår väntan över, sa Mormor 
Säl lugnande. Isen kan försvinna på en 
enda dag.

– En enda dag? undrade kutarna.
– Javisst, det kan gå med rasande fart. 

Titta så mörk himlen har blivit, och vinden 
samlar sina krafter. Det är storm på väg, 
sa Mormor Säl.

– Vi får samsas på ön allihop idag och 
hålla oss borta från sjön, det verkar bli 
riktigt oväder, sa Farfar Säl oroligt.

Kutarna lyssnade uppmärksamt på de 
äldre vikarna. Den annalkande stormen 
skrämde dem.

Snart bröt ovädret ut över Ladoga. 
Vinden ven något hiskeligt. Vattnet 
verkade dansa under isen. Till slut kunde 
isen inte längre hålla emot. Med ett 
förfärligt brak bredde väldiga sprickor ut 
sig åt alla håll. Sprickorna utvidgades till 
råkar där vattnet svallande vällde fram. 
Stormvinden hjälpte Ladoga att kasta av 
sig vinterns bojor. Den bröt sönder isen i 
väldiga stycken och förde dem långt ut på 
den vidsträckta sjön.

På morgonen hade stormen bedarrat. 
Till sälarnas stora glädje hade sjön gått 
upp. I vågorna guppade vita isflak.

Kapittel 3

ISGANG

Selungene så trist på isen.        
–  Det er allerede slutten av april, men 

isen smelter ikke, sukket Elfi, - Det er vår 
i skogen, men Ladoga vil framdeles ikke 
våkne til liv. 

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan 
innsjøen vil bli kvitt denne store 
snømengden, undret Montja seg. 

– Det er ikke lenge til, trøstet 
Selbestemor de to vennene, - og alt kan 
forandre seg på en dag. 

– På en dag? selungene ville ikke tro 
henne. 

– Nettopp på en dag, bekreftet 
Selbestemor, - Dere ser hvor mørk 
himmelen er blitt, og vinden tiltar i styrke. 
Det blir storm. 

– Vi må samle oss på øya, litt lengre 
vekk fra innsjøen. Det uværet som 
kommer idag liker jeg ikke. Selbestefar 
virket bekymret. 

Selungene adlød de eldre. Den 
kommende stormen skremte dem. 

Snart raste uværet over den åpne 
Ladogasjøen. Vinden ulte øredøvende. 
Det virket som om vannet beveget seg 
under isen. Til slutt holdt ikke isen lenger. 
Ladogasjøen sprakk med et forferdelig 
smell. Sprekkene ble etter hvert bredere, 
og vannet strømmet ut av dem. Takket 
være stormvinden kastet Ladogasjøen 
vinteråket av seg. Den slo isen i store isflak 
og jaget dem i den den åpne innsjøen. 

Om morgenen stilnet det. Til selungenes 
felles glede åpnet innsjøen seg. Hvite 
isflak ble vugget av bølgene.      
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– Montia, nu måste vi segla på isflaken, 
ropade Elfi.

Hon hade inte märkt att Sälkuten redan 
hade tagit sig upp på ett stort isflak och 
vinkade till henne med labben. Elfi valde 
ut ett mindre isflak och tog sig snabbt 
upp på det, klorna på labbarna gav fint 
grepp om isen. Kutarna seglade fram på 
sina isflaksbåtar och dök ner i vattnet 
från dem. De vuxna vikarna skrattade åt 
ungarnas upptåg. De upprymda måsarna 
skrek i skyn.

Den stora Gråtruten landade på isflaket 
där Montia låg. Sälkuten nickade mot 
sin gamle vän, att försöka säga något var 
meningslöst i allt oväsen.

– Montja, la oss ta en tur på et isflak, 
foreslo Elfi.  

Hun hadde ikke lagt merke til at 
selungen allerede hadde klatret opp på 
et stort isflak og vinket til henne derifra. 
Elfi valgte seg et mindre isflak. Da hun 
klatret opp på det, var klørne på luffene 
til stor hjelp for henne. Selungene tok seg 
en tur på isbåtene og hoppet ned i vannet 
fra dem. De store selene flirte godt av det 
de lekne selungene holdt på med. Det 
var noen rastløse måser som skrek oppe 
på himmelen. Den store Sølvmåsen satte 
seg på et isflak Montja styrte. Selungen 
nikket til den gamle vennen sin, men de 
kunne ikke snakke sammen på grunn av 
det skrekkelige bråket i bakgrunnen. 
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Kapitel 4

BLåSIPPAN

Undan för undan blev Ladoga isfri. Men i 
de trånga vikarna dröjde sig isen kvar. Dit 
hade stormen inte kunnat nå. Där gjorde 
den allt varmare Solen sitt bästa för att 
smälta isen.

Med Vårens ankomst vaknade Naturen 
till liv och gjorde sig hörd. Vinterns sång 
är unison med nordanvinden. Våren gläder 
oss däremot med sina många stämmor: 
fågelsång och insektsurr, från Ladoga 
hörs måsarnas skrik och plaskandet från 
lekande fiskar. Efter den långa vintern 
genomgår naturen en förvandling. I 
början av maj lystes de steniga backarna 
upp av nyutslagna blåsippor. Och de vita 
videkissarna hade burrat upp sig och blivit 
gula.

Som vanligt om våren njöt Lodjuret 
Rula av blommorna. Hon hade lagt märke 
till att Våren föredrar gult, blått och vitt – 
blommor gula som solen, blå som Ladoga, 
vita som sommarens ljusa nätter.

Där hon satt vid vattnet fick Rula syn 
på ett stycke is som fastnat vid stranden.

– Iväg med dig, ut från land! sa Rula 
bestämt och knuffade till isen med tassen.

Det lilla isflaket gungade till, och vinden 
förde det ut mot Ladogas vida vatten.

– Slutet av maj, och fortfarande simmar 
isflak runt i sjön, sa Rula förundrat.

Kapittel 4

BLåvEIS

Ladoga hadde det travelt med å kvitte seg 
med isen. Men vannet i de trange buktene 
var framdeles islagt. Stormen kom seg 
ikke dit. Den hete Sola kom til unnsetning 
og tinte isen der også. 

Da Naturen kviknet til ved vårens 
ankomst, ble den pratsom. Det er bare 
vinteren som synger i kor med den 
nordlige vinden. Våren gir oss alltid 
glede, dens sang er flerstemmig, fuglene 
synger, insektene surrer. Fra Ladogasjøen 
kan man høre måseskrik og plasking fra 
lekende fisk. Etter den lange vinteren blir 
alt levende forvandlet. I begynnelsen av 
mai foldet blåveisen seg ut på klippefulle 
bakker. De hvite silkeblomstene til Seljen 
ble etter hvert hårete og gule. 

Som alltid om våren beundret Gaupa 
Rola blomstene. Det var lenge siden hun 
hadde lagt merke til at Våren foretrakk 
gult, blått og hvitt. 

– Blomstene er gule som sola, blå som 
Ladoga og hvite som sommernetter i 
nord...

Da Rola hadde stanset ved vannet, 
la hun merke til et lite isflak som hadde 
drevet i land. 

– Bare flyt videre, ikke stans ved 
vannkanten! sa Rola strengt og tok på den 
med poten. 

Det lille isflaket svaiet, og vinden drev 
den videre i den åpne Ladogasjøen. 

– Det er allerede slutten av mai, men 
isflakene flyter fremdeles i vannet, undret 
Gaupa. 
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Kapitel 5

MöTET MED
fINNMYRTEN

Ostanvinden var uppspelt. Han kittlade 
Lodjuret om öronen, lekte en stund med 
Sälgens videkissar och satte sedan i full 
fart av mot de små skogssjöarna. När han 
passerade över en av tjärnarna fick han syn 
på en ovanlig blomma, svepte snabbt ner på 
låg höjd och frågade henne:

– Vad heter du, underbara blomma?
– Finnmyrten.
Den utsökta växten stod precis vid vattnet. 

De kraftiga, gröna bladen var riktade uppåt 
mot himlen, medan blommorna som satt 
uppträdda som små klockor på den trådtunna 
stjälken blygt vände blicken nedåt.

– Ett sådant vackert namn, du sällsynta 
blomma!

– Tack, sa Finnmyrten, men inte är jag 
så sällsynt. Den allra sällsyntaste blomman 
kring Ladoga är Mosippan.

– Mosippan? sa Ostanvinden förvånat. 
Henne skulle jag vilja träffa. Var kan man 
hitta henne?

– Då måste du bege dig till den uråldriga 
glaciärflodens delta.

– Det vet jag var det är.
– Bara där växer Mosippan, fortsatte 

Finnmyrten. Flyg nära marken, då upptäcker 
du en liten blomma som liknar en fågelunge. 
Du kommer att känna igen den direkt.

Ostanvinden gav sig iväg att söka efter 
Mosippan. Han brukade roa sig med att 
överraska Sälkuten Montia med sina 
historier. Nu var det hans egen tur att bli 
överraskad.

Kapittel 5

BEKjENTSKAP
MED CASSANDRA

Den østlige Vinden ble helt vilter. Den kilte 
Gaupa bak øret, lekte med «gåsungene» 
til Seljen og styrte mot innsjøene i skogen. 
Mens han fløy over en av dem, så han en 
uvanlig blomst. Etter å ha kommet seg 
nærmere spurte han:

– Hva heter du, skjønne blomst?
– Cassandra. 
Den elegante blomsten vokste rett ved 

vannkanten. De tette grønne bladene så rett 
opp på himmelen, men lyktene til de hvite 
blomstene tredd på en grentråd kastet et 
beskjedent blikk ned.  

– Du har et vakkert navn og du er en 
sjelden blomst! 

– Takk, takket Cassandra, - men der 
tar du feil. Den sjeldneste og uvanligste 
blomsten i Ladoga-området er ikke meg, 
men Mogop. 

– Mogop? spurte den lette Vinden, - Jeg 
vil bli kjent med den blomsten. Hvor kan 
jeg finne den?

– Du må komme deg til deltaet til den 
gamle iselva.  

– Jeg vet hvor det er. 
– Det er bare der Mogopen vokser, 

fortsatte Cassandra, - Du skal fly nærmere 
marka for å få øye på den lille blomsten 
som likner på en fugleunge. Du vil kjenne 
den igjen med det samme. 

Østavinden dro for å se på Mogopen. 
Han likte godt å overraske selungen Montja 
med historiene sine. Nå var tiden kommet 
for at han selv skulle bli overrasket.



109

Kapitel 6

MOSIPPAN

Ostanvinden flög fram och tillbaka över 
platsen, men utan resultat. Snart tröttnade 
han och sjönk ner i en skogsglänta 
omgiven av tallar.

Miraklet fanns hela tiden precis runt 
hörnet. På marken möttes hans blick av 
något som liknade antingen en dunig 
fågelunge eller en luden blomma.

– Mosippan! utbrast Ostanvinden.
Den osedvanliga varelsen kvicknade 

till. Och Vinden fick syn på en ljuv 
blomsterklocka som gömde sig under 
ulliga kronblad.

– Var hälsad, Ostanvind, svarade 
blomman.

– Du kan inte ha växt här länge? Jag har 
aldrig sett dig tidigare …

– Du flyger så högt över tallarnas kronor 
att du inte har lagt märke till oss förut. 
Varje vår blommar vi på den här platsen. 
Vi har stått här i årtusenden, och kallas av 
människorna ibland för ”levande fossil”. 
Glaciärfloderna har sedan länge torkat ut, 
vegetationen kring Ladoga har förändrats, 
men vi står kvar här och blommar precis 
som för tusentals år sedan. Därför ser vi 
inte ut som de andra blommorna. 

Ostanvinden såg sig omkring och fick 
syn på flera Mosippor. Några av dem 
höjde sig knappt över marken. Andra hade 
långa, ludna stjälkar som bar upp de stora, 
ulliga blommorna.

– Ja, ni verkar vara en stor familj, sa 
Ostanvinden förundrat.

– Det stämmer, vi håller ihop och 
pysslar om varandra.

Kapittel 6

MOGOP

Den lette Vinden fløy over den lønnlige 
plassen flere ganger, men helt forgjeves. 
Litt etter litt ble han trøtt og landet for å 
hvile på en eng omringet av furuer.

Mirakelet viste seg å være i nærheten! 
Det han fikk øye på var enten en dunete 
fugleunge eller en hårete blomst som 
troskyldig så på ham. 

– Mogopen! ropte Den lette Vinden. 
Det uvanlige vesenet våknet til live. Og 

den lette Vinden så den fine bjellen gjemt 
under de dunete blomsterbladene. 

– Hei på deg, Østavinden, svarte 
blomsten. 

– Du ser ikke ut til å ha vokst her så 
veldig lenge. For har jeg ikke sett deg før...   

– Du flyr høyt oppe, så det er derfor 
du ikke har klart å legge merke til oss. 
Hver eneste vår blomstrer vi her på 
denne plassen. Vi har vokst her i tusenvis 
av år og det er derfor folk kaller oss for 
«levende oldsaker». Iselvene er tørket ut, 
plantelivet i Ladogaområdet har forandret 
seg, men vi er fortsatt nesten de samme 
som før. På den måten er vi forskjellige fra 
de øvrige blomstene i området. Forskerne 
kaller meg for Anemone vernalis.  

– Jeg liker bedre navnet Mogop. 
– Det gjør jeg også. 
Den lette Vinden så seg rundt og fikk 

øye på flere Mogop-blomster. Noen av 
dem raget så vidt opp over marka, mens 
noen andre hadde lange nedsunkne stilker 
som holdt på store hårete blomster.  

– Dere er en hel familie her, sa den lette 
Vinden undrende. 



110

Ostanvinden kunde inte tro sina ögon. 
Mötet med blommorna som i tusentals år 
hade hållit stånd på samma plats kändes 
som att ha hamnat i en dröm.

– Får jag berätta om er för mina vänner? 
frågade Ostanvinden.

– Javisst, berätta du! svarade 
Mosippan. Men akta dig för att berätta för 
människorna. De rycker av våra blommor 
utan att tänka på att det då inte blir några 
frön.

– En växt kan dö ifall rötterna skadas, 
hördes en blyg röst.

– Och det händer att människorna 
trampar på oss också, tillade en annan 
blomma förnärmat.

– Vi är inte många kvar, suckade 
Mosippan.

– Oroa er inte, mina vänner kommer 
inte att skada er, sa Ostanvinden lugnande.

– Kom tillbaka om ett par veckor, då 
kommer du inte att känna igen oss!

– Det ska jag göra, lovade Ostanvinden.
– Vid sommarsolståndet håller 

blommorna bal i skogen, sa Mosippan 
sakta. Du är bjuden.

– En blomsterbal, utbrast Ostanvinden. 
Och jag som aldrig har varit på bal!

– Vi blir glada att se dig.
Ostanvinden smekte Mosippans ulliga, 

små huvuden. Visst skulle han komma, 
självklart skulle han komma.

– Det er sant. Vi vokser i nærheten av 
og passer på hverandre.

Østavinden kunne ikke tro sine egne 
øyne. Møtet med blomstene som ikke 
hadde forlatt hjemstedet sitt på tusen år, 
virket som en drøm. 

– Får jeg lov til å fortelle vennene mine 
om dere? spurte Den lette Vinden. 

– Selvfølgelig, bare gjør det!  svarte 
Mogop-blomsten, - Vi er ikke redde for 
noen andre enn menneskene. De plukker 
blomster uten å tenke på at en slik plante 
ikke lenger vil gi noen frø. 

– Blomsten kan dø om røttene til 
blomsten blir ødelagt, sa den stille 
stemmen. 

– Dessuten kan mennesker tråkke på oss, 
tilføyde den andre blomsten fornærmet. 

– Det er blitt så få av oss, sukket 
Mogopen. 

– Det er ikke noe å bekymre seg over 
for vennene mine vil ikke ødelegge for 
dere, forsikret Vinden dem. 

– Kom til oss om et par uker, da vil du 
ikke kjenne oss igjen! 

– Jeg kommer helt sikkert til dere! 
forsikret Vinden.  

– På sommersolvervsdagen holdes det 
alltid et blomsterball i skogen, sa Mogopen 
stille, - Du er velkommen til oss! 

– Et blomsterball!!! Den lette Vinden 
ble glad, - Jeg har aldri vært på ball før.   

– Vi vil vente på deg.
Østavinden strøk over de hårete hodene 

til Mogop-blomstene. Selvsagt ville han 
komme, det var helt sikkert at han skulle 
besøke dem. 
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Kapitel 7

MIRAKLENS TID 
ÄR INTE föRBI

Vikarkutarna låg lojt och gungade i 
vågorna när Ostanvinden kom flygande.

– Hur har vintern varit? undrade han.
– Det har varit jättekallt, svarade Elfi 

uppriktigt.
– Vi har sett så mycket snö och is, 

intygade Montia.
– Våren har förändrat allt, fortsatte Elfi. 

Mormor Säl säger att det efter Vintern 
alltid blir Vår.

Ostanvinden bestämde sig för att berätta 
en bortglömd historia för kutarna:

– En gång för länge sedan rådde här 
en lång och mycket sträng Vinter. Hela 
marken täcktes av en jättelik inlandsis. På 
den tiden fanns inte Ladoga. Överallt var 
det bara is och snö. Åren gick, århundraden, 
årtusenden, utan att något förändrades. 
Vintern tvivlade inte på sin absoluta makt. 
Men precis som Mormor Säl säger så blir 
det alltid Vår efter Vintern.

Sälkutarna höll andan och lyssnade till 
Ostanvindens nya historia.

– Våren förde med sig värme. Den 
väldiga inlandsisen började smälta och 
röra på sig, och förde med sig stora, 
tunga stenar. Den smältande isen skapade 
glaciärfloder.

Ostanvinden tystnade igen. Kutarna 
väntade hänfört.

– Inlandsisen smälte. Och där 
glaciärfloderna torkat upp slog Mosippan 
ut sina blommor. Mosippan skänkte Jorden 
Våren. Och alltsedan dess blommar denna 
osedvanliga blomma varje vår.

Kapittel 7

uNDERET
fORTSETTER!

Selungene svaiet ubekymret i bølgene da 
Østavinden kom. 

– Hvordan gikk vinteren? lurte han på.    
– Det var veldig kaldt, innrømmet Elfi 

ærlig. 
– Vi fikk se så mye snø og is, sa Montja 

og fortalte om opplevelsene sine. 
– Våren har forandret alt, tilføyde Elfi, 

- Selbestemor sier at Vår alltid vil følge 
Vinter.

Den lette Vinden bestemte seg for å 
fortelle den glemte historien: 

– For lenge siden hersket det en lang 
og hard vinter her. Det var en svær isbre 
som dekket jorda. Da fantes det ikke noe 
Ladogasjø. Forestill dere at det var bare 
is og snø overalt. Det gikk år, hundre år, 
tusen år, men ingenting forandret seg. 
Vinteren tvilte ikke på sin absolutte makt.  
Men Selbestemor har rett. Vår kommer 
alltid etter Vinter.            

Selungene holdt pusten og hørte på den 
nye historien til den lette Vinden.

– Våren kom med varme. Det var 
en svær isbre som begynte å smelte og 
bevege seg ved å velte store steiner. 
Mens isen smeltet, oppstod det elver 
fylt av is. 

Den lette Vinden ble stille igjen. 
Selungene stilte ikke noen spørsmål.  

– Isbreen smeltet. I deltaene til de 
uttørkede elvene begynte Mogop-
blomster å vokse. Det var Våren som ga 
dem til Jorda. Siden den gangen har disse 
uvanlige blomstene blomstret om våren. 
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– Har du sett dem? undrade Montia 
hoppfullt.

– Jag träffade Mosippan för första gången 
idag, svarade Ostanvinden stolt. Efter 
blommornas bal vid sommarsolståndet 
kommer jag tillbaka till er och berättar 
mer.

– Ska du redan ge dig av? frågade 
Sälkuten.

– Det börjar bli dags!
– Vi ses!
Ostanvinden flög sin kos. Sälkutarna 

gungade i vågorna i deras egen sjö med 
det vackra namnet Ladoga. De var som 
trollbundna av Naturens alla under. 
Efter Ostanvindens senaste historia var 
vännerna övertygade om att miraklens tid 
inte var förbi.

– Har du sett dem? spurte Montja med 
et håp i stemmen. 

– Idag har jeg hilst på dem! svarte den 
lette Vinden stolt, - Etter blomsterballet 
vil jeg komme flyvende på solvervsdagen 
for å fortelle dere en ny historie. 

– Skal du allerede fly din vei?
– Jeg må dra!
– Vi sees!
Den lette Vinden dro sin vei. Selungene 

duvet i bølgene i hjemsjøen som hadde 
det vakre navnet Ladoga. Naturverdenen 
lokket dem til seg. Etter historien 
Østavinden hadde fortalt, trodde vennene 
på at underet ville fortsette.   
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Del fyra
BLOMMORNAS 

BAL
 
[När Ostanvinden flög fram över 

blommorna råkade han höra deras samtal]

DEL fIRE
BLOMSTER-

BALLET
 
[Mens Østavinden fløy over blomstene, 

lyttet han ufrivillig til samtalen deres]  

DEL fYRA

BLOMMORNAS 
BAL

DEL fIRE

BLOMSTER-
BALLET

4
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Kapitel 1

SOMMARSOLSTåNDET

Det verkade vara en vanlig junidag. Solen 
lyste klart, och Ladogas vågor slog muntert 
mot vattenbrynets klippor. Men i skogen 
pågick något oförklarligt. Luften var tung 
av blommornas doft, och själva verkade 
blommorna ha bråttom någonstans.

– Snart börjar balen, susade de väldiga 
granarnas grenar.

– Bal, bal … ekade det i skogen.
När ekot nådde Skogsviolerna blev det 

fart på dem:
– Snart är det bal, och vi som inte är 

färdiga.
– Ta det lugnt, det är fortfarande gott 

om tid till kvällen, sa en Nyponbuske som 
växte intill. Det är ju sommarsolståndet 
idag, så dagen blir lång, den allra längsta 
på hela året.

När Ostanvinden flög fram över 
blommorna råkade han höra deras samtal. 
Redan i maj hade Mosippan bjudit in 
honom till blommornas bal. Han hade 
inte glömt bort inbjudan, och precis som 
Skogsviolerna såg han fram emot balen.

– I natt blir det en riktig fest, fortsatte 
Nyponrosen, utan att lägga märke till 
Ostanvindens lätta andedräkt.

– Kan du inte berätta för oss om festen? 
bad Skogsviolerna.

Nyponrosen kände sig hedrad och 
började upprymt berätta för de vänliga 
violerna.

– Varje blomma har sin blomnings-
period. Tidigt om våren slår blåsippor och 
tussilago ut sina blommor, sedan följer 
liljekonvalj, och därefter smörbollar, 

Kapittel 1

SOMMERSOLvERvS-
DAGEN

Det virket som om det var en vanlig 
junidag. Sola skinte sterkt, og bølgene 
i Ladogasjøen skvulpet muntert mot 
klippestranda. Men det var noe rart som 
foregikk i skogen. Luften var fylt av 
blomsterdufter, og alle blomstene syntes 
å ha det travelt. 

– Snart er det et ball, - suste granene 
med sine kraftige grener. 

– Ball, ball, - gjentok ekkoet klangfullt. 
Etter å ha hørt ekkoet fikk skogens 

Fioler det travelt. 
– Snart skal det være et ball, men vi er 

ikke klare i det hele tatt. 
–  Ta det med ro! Det er lenge til i kveld, 

trøstet en nypebusk som vokste i nærheten. 
Det er jo sommersolverv i dag, og derfor 
blir dagen lang. Det blir den lengste 
dagen i året. Mens Østavinden fløy over 
blomstene, lyttet han ufrivillig til samtalen 
deres. Det var i mai at Mogop-blomsten 
hadde invitert ham på blomsterballet. Han 
glemte ikke invitasjonen, og akkurat som 
Fiolene ønsket han gjerne å komme på 
ballet. 

– I natt venter vi å oppleve en stor fest, 
fortsatte Nypebusken uten å legge merke 
til det lette pustet til Vinden. 

– Kunne dere ikke fortelle oss om 
festen? ba Fiolene om. 

Nypebusken kunne ikke si «nei» til den 
høflige bønnen.   

– Enhver blomst har sin egen 
blomstringstid. Tidlig på våren begynner 
blåveis og hestehov å blomstre, så dukker 
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prästkrage och blåklint. Framemot augusti 
blommar renfana och malört. Tyvärr är 
det många växter som inte ser varandras 
blomning i naturen, eftersom de blommar 
vid olika tidpunkter och växer på olika 
platser.

Violerna lyssnade uppmärksamt.
– Men idag är en speciell dag. 

Sommarsolståndet innebär inte bara årets 
längsta dag, utan även årets kortaste natt. 
Och den kommer att bli helt magisk: alla 
blommor förvandlas till blomsterfeer och 
samlas till bal vid Sagornas sjö, fortsatte 
Nyponrosen.

– Så i natt kommer alla blommor att 
blomma? undrade Violerna förvånat.

– På marken kan inte alla blommor slå 
ut samtidigt, svarade Nyponrosen och 
fortsatte hemlighetsfullt: Men under den 
förtrollade natten slår de ut på himlen över 
Sagornas sjö …

Skogsviolerna såg förväntansfullt på 
varandra. De verkade ha en underbar kväll 
framför sig!

– Jag skulle så gärna vilja se den Vita 
Näckrosen, suckade den allra minsta 
Skogsviolen drömskt.

– Det blir ingen bal utan henne, 
försäkrade Nyponrosen. I fjol utsågs Vita 
Näckrosen till balens drottning. Och i natt 
kommer hon att presentera årets drottning.

– Är det sant att Vita Näckrosen alltid 
vaknar tidigt?

– Vita Näckrosen älskar soluppgången. 
Hela natten gömmer hon sin knopp under 
vattenytan. Men just före soluppgången 
sticker blomman upp sitt huvud. Och 
så fort solens första strålar snuddar vid 
henne slår hon ut sin ljuvliga, snövita 
blomma.

liljekonvallene opp. Etter dem kommer 
ballblom, kamille og kornblomst. 
Nærmere august begynner reinfann og 
malurt å blomstre. Dessverre får ikke flere 
av blomstene oppleve blosmtringstiden 
til de andre blomstene, og det er fordi de 
blomstrer i ulike perioder, og de vokser 
forskjellige steder.

Fiolene hørte godt etter. 
– Men det er en uvanlig dag idag. 

Sommersolvervsdagen er ikke bare lengst 
i året, men natta den dagen er kortest. Tro 
meg, natta blir magisk – alle blomstene blir 
forvandlet til blomsterfeer og skal treffes 
ved Eventyrsjøen, fortsatte Nypebusken. 

– Betyr det at i natt skal alle blomstene 
blomstre? ble Fiolene ganske forundret. 

– På jorda kan ikke blomstene blomstre 
samtidig, svarte Nypebusken, men tilføyde 
med en hemmelighetsfull stemme at på ei 
magisk natt kan de begynne å blomstre på 
himmelen over Eventyrsjøen…

Fiolene vekslet glade blikk. Kvelden så 
lovende ut!  

– Jeg vil så gjerne se den hvite Vannlilja, 
innrømmet den minste Fiolen. 

– Ballet begynner ikke uten Vannlilja, 
forsikret Nypebusken, - I fjor ble hun kåret 
til blomsterballets dronning. Idag skal hun 
utnevne den nye dronningen. 

– Vi har hørt om at Den hvite Vannlilja 
våkner veldig tidlig.  

– Den hvite Vannlilja elsker å møte 
soloppgang. Hele natta gjemmer hun 
knoppen sin under vannet. Men før 
soloppgangen flyter den opp. Bare de 
første solstrålene tar på den, så folder den 
fine hvite blomsten seg ut.    

– Vi har aldri sett den fine hvite 
blomsten…
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– Vi har aldrig sett en så ljuvlig, snövit 
blomma …

– Det är nog inte så konstigt, ni växer ju 
i skogens skugga, långt från sjön. Och Vit 
Näckros växer ur själva vattnet, på stort 
djup, förklarade Nyponrosen, tänkte efter 
en stund och fortsatte: Den fina, behagliga 
doften skiljer Vit Näckros från alla andra 
vattenväxter. Som den drottning hon är 
växer hon bara i rent vatten. Om vattnet 
förorenas försvinner den Vita Näckrosen 
genast.

– Jag har hört att Svärdsliljan utsågs till 
balens kung i fjol, sa en av Violerna.

– Den växer säkert tillsammans med 
Vita Näckrosen, funderade en annan.

– Det stämmer att Svärdsliljan blev vald 
till balens kung, bekräftade Nyponrosen. 
Men till skillnad från Vit Näckros, så trivs 
den bäst på stränderna längs sjöar och i 
grunt vatten. Den gula Svärdsliljan har 
fått sitt namn för sina långa, smala blad.

– Jag undrar vem som blir balens kung 
i år, sa en av Violerna.

– Kanske Liljekonvalj, funderade en 
annan Skogsviol.

– Ni får ge er till tåls, kära Violer och 
min vän Ostanvinden. I natt får vi svaret!

– Jag tar och flyger bort till Sagornas 
sjö och ser efter vad som pågår där, sa 
Ostanvinden.

– Vi ses på balen, ropade blommorna.

– Det er ikke rart, dere vokser jo i 
skyggen av skogen, langt fra innsjøen. 
Den hvite Vannlilja vokser langt nede 
i dypet, rett i vannet. Nypebusken ble 
ettertenksom et øyeblikk, - Den fine 
søte aromaen til Vannlilja skiller henne 
fra de øvrige vannblomstene. Som en 
ekte dronning vokser hun bare i det rene 
vannet. Blir vannet skittent, forsvinner 
Nøkkerosen. Det er det andre navnet på 
Vannlilja. 

– Jeg har hørt om at iris ble kåret til 
blomsterkongen i fjor, sa en av Fiolene.

– Den vokser muligens i nærheten av 
Den hvite Vannlilja, lurte den andre Fiolen 
på. 

– Iris har virkelig blitt ballets konge, 
bekreftet Nypebusken, - Men i motsetning 
til Den hvite Vannlilja foretrekker han 
å vokse ved vannkaten og på et grunt 
sted. Blomsten heter også Vanniris, og 
de gule kronbladene og de smale lange 
begerbladene til blomsten er like de som 
Hageirisen har.

– Det blir spennende å vite hvilken 
blomst blir valgt til ballets konge, mente 
en av Fiolene. 

– Kanskje Liljekonvall? foreslo den 
andre Fiolen med håp i stemmen. 

– Litt tålmodighet, kjære Fioler og du 
lette Vind. Vi får snart vite alt!

– Jeg skal fly til Eventyrsjøen og se 
hva som foregår der, bestemte den lette 
Vinden seg for. 

– Vi sees på ballet! svarte Fiolene. 
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Kapitel 2

SAGORNAS Sjö

Sagornas sjö var inte stor, en av alla de 
små skogstjärnar som är så vanliga i 
Karelen. Hela vägen kring sjön växte 
vita björkar, redo att kasta sig i ringdans. 
Dessutom fanns här asp, al och en – 
nordens cypress. Ostanvinden virvlade 
runt ovanför Sagornas sjö, men den blanka 
vattenspegeln reagerade inte.

”Sjön är verkligen magisk …” 
funderade Ostanvinden.

Ja, visst var det märkligt! För första 
gången såg han en sjö som inte rördes 
upp av vågor när han drog in efter en 
snabb flygtur. Ostanvinden flög fram och 
tillbaka över den sällsamma sjön, men 
den rörde sig inte ur fläcken. Till sist gav 
Ostanvinden upp sina försök att riva upp 
vågor på Sagornas sjö. Han slog sig ner på 
grenarna till en gammal Gran som växte i 
en glänta vid sjön.

– Snart är det bal, viskade Gammel-
granen.

– Bal, upprepade skogens eko.
Ur ett hål i Gammelgranens stam stack 

Ekorren nyfiket ut sitt huvud när hon fick 
höra talas om balen.

– Åh, vad jag har lust att gå på bal! 
utbrast hon.

– Vi är inte bjudna, sa en annan Ekorre.
– Härifrån Granen kan vi åtminstone se 

gästerna anlända till balen.
– Det har du rätt i, vi har en fantastisk 

utsikt över marmortrappan.
Ostanvinden såg sig omkring i 

gläntan, men kunde inte se skymten av 
någon marmortrappa. ”Ekorrarna har 

Kapittel 2

EvENTYRSjØEN

Eventyrsjøen var ikke så stor. Slike små 
innsjøer blir kjærlig kalt for lampi i Karelia.  
Rundt innsjøen stod det bjørketrær med 
hvite stammer og minnet om en ringdans. 
Her vokste det også osp, or og einer, en 
plante fra den nordlige syppresfamilien. 
Østavinden suste som en virvel over 
Eventyrsjøen, men vannflaten var urørt.  

«Det er en riktig eventyrsjø...», Vinden 
virket overrasket.   

Han lot seg forbause! For første gang 
så han en innsjø som ikke fikk ringer på 
overflaten etter Vindens hastige flukt. 
Vinden svingte seg flere ganger over den 
mystiske innsjøen, men den beveget seg 
ikke.                                      

Endelig har Den lette Vinden sluttet å 
prøve å lage bølger på Eventyrsjøen. Han 
fant seg en plass på grenene til den gamle 
granen som vokste på en eng ved bredden. 

– Snart er det ball, minnet Den gamle 
granen på. 

– Ball, gjentok skogsekkoet.
Etter å ha hørt om ballet kikket det 

oransjegule ekornet ut av hullet i den 
gamle granen.   

– Jeg vil så gjerne dra på ballet! ropte 
hun ut. 

– Vi er ikke invitert, bemerket det andre 
ekornet trist. 

– Men vi kan se gjennom hullet vårt 
hvordan gjestene ankommer til ballstedet. 

– Du har rett - herifra åpner det seg en 
fantastisk utsikt utover marmortrappa. 

Vinden gransket nøye engen, men fant 
ingen marmortrapp. 
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nog bara livlig fantasi”, drog han som 
slutsats.

– Snart är det bal, susade det i 
Gammelgranens grenar.

– Bal, bal … genljöd skogens eko.

«Ekornene er store drømmere», 
bestemte den lette Vinden seg for. 

– Snart er det ball, suste grenene til Den 
gamle Granen om. 

– Ball, ball – gjentok skogsekkoet. 
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Kapitel 3

TILL KANTELENS
TONER
När natten föll låg dimmorna täta över 
sjön. Som en trollkonstnär hade dimman 
gömt undan gläntan, sjön och skogen i 
sin silverkappa. Det var tyst i skogen. 
Plötsligt ljöd vacker musik ur dimmornas 
djup. En osynlig musiker spelade kantele. 
Det uråldriga instrumentets strängar spred 
de vackraste toner, och musiken blev allt 
högre, bjöd in till sagan. Till kantelens 
toner löstes dimman upp.

Ostanvinden kastade en blick ner 
mot gläntan och suckade. Skogsgläntan 
hade förvandlats till ett sagoslott, dit 
droskor kördes fram. Festklädda damer 
och stiliga kavaljerer gick uppför en vit 
marmortrappa. Slottsfrun tog hjärtligt 
emot gästerna.

– Mosippan! ropade Ostanvinden när 
han kände igen henne. Du är inte längre 
en blomma, utan en underbar fe!

– Välkommen till balen, svarade 
Mosippan.

Nu närmade sig en droska smyckad 
med violer. Ostanvinden hjälpte till 
att öppna droskans dörr, och ut flög de 
unga damerna, lätta som fåglar, i sina 
violetta sidenklänningar. Violdamerna 
som var på bal för första gången var 
oerhört nervösa. De åtföljdes av en 
ärevördig herre. Ostanvinden kände 
utan svårigheter igen honom som 
Nyponrosen. Efter Skogsviolerna 
anlände Klövern. Han bugade sig djupt 
inför Mosippan, men gjorde sig ingen 
brådska in i slottet.

Kapittel 3

KANTELELYDER

Natta kom med en strøm av tåke over 
innsjøen. Som en tryllekunster gjemte 
tåken engen, innsjøen og skogen under 
sølvkappen sin.  Det var helt stille i 
skogen. Men plutselig begynte vakker 
musikk å spille dypt inne i tåken. Det 
var en ukjent musiker som spilte kantele. 
Han lot fingrene gli over strengene på det 
gamle instrumentet, og musikken innbød 
til eventyret ved å bli høyere og høyere. 
Tåken letnet til kantelelyder.  

Østavinden kastet et blikk på engen og 
oiet. Skogsengen ble forvandlet til et fint 
slott, og vognene kom til slottet. Det var 
damer pyntet i festlige antrekk og galante 
herrer som gikk opp marmortrappa. 
Slottets vertinne hilste de ankomne 
gjestene hjertelig velkommen.      

– Kubjelle! - kjente Vinden planten 
igjen, - Nå er du ikke en blomst, men du 
er en fin fe!

– Velkommen til ballet! – innbød 
Mogopen. 

Det kom en vogn pyntet med fioler. 
Den lette Vinden hjalp til å åpne døra 
på vognen, og det var unge piker kledd i 
fiolette silkekjoler som små fugler flagret 
ut av. Fiolpikene kom på ballet for første 
gang, og de var veldig spente. De fikk følge 
av en respektabel herre. Det var ingen 
sak for den lette Vinden å kjenne igjen 
Nypebusken i den herren. Rett etter Fiolene 
kom Kløveren. Han bukket til Mogopen, 
men skyndte seg ikke inn i slottet. 

«Jeg lurer på hvem Kløveren tar imot?!» 
tenkte Østavinden. 
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Nelli Grigorieva
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”Jag undrar just vem Klövern kan vänta 
på” funderade Ostanvinden.

Svaret dröjde inte länge: framför trappan 
saktade en ny droska in. Klövern skyndade 
sig fram för att möta en bedårande gäst i 
lätt sommarkappa. Fen bar en lång, vit 
klänning som snuddade lätt vid marken, 
och två små prästkragsblommor prydde 
hennes sandaletter.

Efter Prästkragefens droska körde 
en stor droska fram mot slottstrappan. 
Droskans dörr öppnades på vid gavel 
och Ostanvinden skymtade en vacker fe 
i sidenklänning. De vita blommorna som 
var broderade längs fållen på den ljusgröna 
klänningen gjorde den extra festlig. 
Fen överräckte en liten korg solmogna 
smultron till slottsfrun. Tillsammans 
med Smultronfen anlände en ung herre 
i elegant kostym. Han gav Mosippan en 
liten flaska Liljekonvaljparfym.

Mosippan tog tacksamt emot 
presenterna.

– Gjorde inte Kattfot er sällskap? 
undrade hon.

– Jo, vår blyga Kattfotsfe sitter kvar i 
droskan, svarade Smultronfen viskande. 
Hon verkar ha jagat upp sig något 
förskräckligt inför balen.

– Jag skulle så gärna vilja lära känna 
Kattfoten, sa Mosippan högt, så att det 
skulle höras.

När Kattfotens fe hörde att den omtalade 
Mosippan ville träffa henne fick hon 
bråttom ut ur droskan. Mosippan gav den 
försynta gästen en liten ask med rött band.

– Det här är en present från mig, sa hon. 
Men du får inte öppna den förrän balen 
har börjat.

– Tack så mycket, sa Kattfoten.

Løsningen var nær. Det stoppet en 
ny vogn ved trappa. Kløveren skyndte 
seg for å ta imot en sjarmerende dame 
i en lett sommerkåpe. Den lange hvite 
kjolen til feen nådde så vidt gulvet, og 
sommerskoene hennes var pyntet med to 
små kamiller.  

Etter vognen til Kamille-feen kom 
det en stor vogn. Døra på vognen åpnet 
seg på vidt gap, og den lette Vinden så 
en vakker fe kledd i en satengkjole. Det 
var hvite blomster sydd nederst på den 
lysegrønne kjolen og det gjorde drakten 
til gjesten enda vakrere. Feen ga en kurv 
modne ville jordbær til slottets vertinne. I 
selskapet til Jordbærfeen kom det en ung 
herre kledd i en elegant drakt. Han ga en 
parfymeflakong ved navn «Liljekonvall» 
til Mogopen.    

Mogopen tok imot gavene med stor 
takknemlighet.  

– Kom Kattefoten sammen med dere? 
lurte blomsten på. 

– Ja, men den beskjedne feen vår ble 
sittende igjen i vogna, svarte Jordbærfeen 
stille, - Det virker som om hun ble altfor 
anspent da hun forberedt seg til ballet.

– Jeg ville så gjerne bli kjent med 
Kattefoten, sa Mogopen høyt for å bli hørt. 

Etter å ha fått vite at den berømte 
Mogopen ville bli kjent med henne, forlot 
feen Kattefoten vognen med det samme. 
Mogopen ga den sjenerte gjesten en eske 
bundet med rødt bånd. 

– Det er gaven min, sa hun, – Men du 
må ikke åpne den før ballet begynner. 

– Takk, sa feen.
Det kom svært mange gjester, og blant 

dem var det den høye Geitramsen, den 
bråkete Fuglevikken, Engknoppurten og 
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På slottet var redan många gäster 
samlade: den reslige Mjölkörten 
och den bullrige Kråkvickern, den 
propre Blåklinten och den uppsluppna 
Skogsnävan, den gråtmilda Förgätmigejen 
och den väldoftande Myntan. Och hela 
tiden anlände nya droskor.

den morsomme Sjuskjæra, den rørende 
Minneblommen og den duftende Mynten. 
Og vognene fortsatte bare å komme. 
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Kapitel 4

BALEN KAN BöRjA

En grön droska bromsade in framför 
slottet. Ur vagnen klev en strikt klädd 
herre. Hans kavajslag var prytt med en 
svärdslilja.

”Balens kung – Svärdsliljan”, gissade 
Ostanvinden.

Kungen räckte drottningen handen och 
hjälpte henne ut ur droskan. Drottningens 
slanka figur framhävdes av en lång, snäv 
klänning. Ett virvlande vattenmönster, 
utsökt broderat med flodpärlor, bredde 
ut sig över det bländvita tyget. Vita 
Näckrosens ljusa hår var uppsatt i en hög 
frisyr, som kröntes av en guldkrona.

När de gick in i slottet bugade sig 
kungen och drottningen inför alla. 
Blomsterfeerna svarade med en mjuk 
bugning. Kungen gjorde tecken åt 
musikanterna, och orkestern spelade upp 
en polonäs. Denna gamla dans inledde 
av tradition blommornas bal. Den hade 
allt: den var både graciös, högtidlig och 
intagande.

Efter polonäsen svängde gästerna runt 
i en vals, och Mosippan passade på att be 
Ostanvinden hjälpa henne möta juryn.

– Vi har en otroligt kompetent jury: 
Humlan, Trollsländan och Makaonfjärilen, 
förklarade hon. De måste få sina rosenblad.

– Men var ska vi hitta rosenblad? Jag 
har inte sett en enda Ros bland gästerna. 

– Du glömmer bort vildrosen – 
Nyponrosen, sa Mosippan. Förresten 
härstammar hundratals olika sorter 
av underbara Rosor från den vanliga 
Nyponrosen.

Kapittel 4

BALLET BEGYNNER

Den grønne vognen stanset ved slottet. 
En mann som hadde en stram dress på, 
kom ut. Jakkeslaget hans var pyntet med 
Sverdlilje.  

– Det må være ballets konge Iris, gjettet 
den lette Vinden. 

Kongen ga hånda til dronningen og 
hjalp henne ut av vognen.  Den lange 
smale kjolen framhevet den slanke 
figuren til dronningen. Vannmønstret var 
kunstferdig broderte med elveperler. De 
var godt synlige på det hvite tøyet.  Det 
blonde håret til Den hvite Vannliljen var 
satt opp i en høy frisyre, som gullkronen 
gjorde enda penere. 

Da kongen og dronningen kom inn i 
slottet, bukket de for alle. Blomsterfeene 
svarte med et høflig bukk tilbake. Kongen 
gjorde et tegn til musikerne, og orkesteret 
begynte å spille polonese. Denne gamle 
dansen åpnet alltid blomsterballet. 
Man kunne finne alt i ballet – letthet, 
høytidelighet og skjønnhet. 

Etter polonesen begynte gjestene å 
svinge seg i valsen, og Mogopen ba den 
lette Vinden om å hjelpe med å ta imot 
juryen.         

– Vi har en veldig representativ jury. 
Den består av Humle, Øyestikker og 
Svalestjert, sa hun, - Vi bør gi roseblader 
til dem. 

– Men hvor skal vi få rosebladene 
fra? Jeg har ikke sett en eneste rose blant 
gjestene. 

– Du har glemt villrosen, altså Villnypen, 
minnet Mogopen om, - Forresten er det 
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Ostanvinden var nära att spricka av 
nyfikenhet. Vad skulle juryns medlemmar 
göra med vildrosens blad? Hur skulle 
balens drottning utses? Och viktigast av 
allt: när skulle blommorna slå ut himlen? 
Men han höll tyst. Ostanvinden förstod att 
man under en förtrollad natt ska passa sig 
för att ställa för många frågor.

hundre fine rosesorter som kan takke den 
vanlige Villnypen for at de har kommet ut 
i verden.  

Vinden ville gjerne vite hva 
jurymedlemmene skulle gjøre med 
villrosebladene? Hvordan skal de velge 
ballets nye dronning? Og det viktigste 
av alt: når skal blomstene folde seg ut på 
himmelen?! Men så ble han stille. Vinden 
forstod at ei slik eventyrlig natt burde det 
ikke bli stilt for mange spørsmål. 
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Kapitel 5

juRYN

Ostanvinden riktade uppmärksamt blicken 
mot natthimlen.

– Jag begriper inte hur blommorna ska 
ta sig upp i himlen, funderade han.

Humlans surrande avbröt Ostanvindens 
funderingar. Den ludna humlan slog 
sig ner på trappräcket och förvandlades 
genast till en uppblåst herre. Hans svarta 
sammetskavaj var uppknäppt, och en 
randig väst avslöjade humlan i honom.

Makaonfjärilen och Trollsländan kom 
flygande tillsammans. Makaonfjärilen 
landade först och förvandlades till en stilig 
herre i gul kostym. Trollsländan gjorde sig 
ingen brådska att byta form. Först flög hon 
ett varv runt salen, studerade de dansande 
paren. Sedan vidrörde hon marmorgolvet 
med sina smala ben och förvandlades 
till en vacker ung dam. En rad ljusblå 
knappar prydde hennes bruna klänning, 
och en genomskinlig cape påminde om 
trollsländans vingar.

Jurymedlemmarna intog sina platser. 
Ingen hade annonserat deras ankomst, 
ingen presenterat dem. Sådana var 
traditionerna.

”Förmodligen vill de inte störa feernas 
dans”, resonerade Ostanvinden.

Blomsterfeerna hade inte märkt att juryn 
dykt upp i salen. De var upptagna med att 
avnjuta Klöverns och Prästkragens dans. 
Prästkragefen levde sig in i dansen utan 
att ägna en tanke åt guldkronan.

– Det blir inte lätt att utse balens 
drottning, sa Ostanvinden.

– Särskilt inte för humlan, log 

Kapittel 5

juRY

Østavinden så granskende på 
natthimmelen.     

– Jeg forstår ikke hvordan blomstene 
kan komme seg på himmelen, undret han 
seg høylytt. 

Surringen av humlen avbrøt Vindens 
refleksjoner. Den lodne Humlen satte seg 
på trappegelenderet og ble til en viktig 
herre med det samme. Jakka som var en 
del av den svarte fløyelsdressen hans, var 
oppkneppet, og bare den stripete vesten 
avslørte at det var en humle.   

Svalestjerten og Øyenstikkerdama kom 
flygende samtidig. Det var Svalestjerten 
som landet først og i samme øyeblikk ble 
forvandlet til en kjekk mann i en gul drakt. 
Øyenstikkerdama hadde det ikke travelt 
med å forandre utseendet sitt. Først fløy 
hun rundt i salen, og hun var opptatt av å 
studere dansende par. Så rørte føttene lett 
marmorgulvet, og hun ble forvandlet til 
en slank dame.  En rekke lyseblå knapper 
var til pynt på den brune kjolen hennes, 
og den gjennomsiktige kappen minnet om 
øyestikkerens vinger. 

Juryens medlemmer inntok plassene sine. 
Ingen presenterte dem. Slik var tradisjonen. 

«Kanskje de ikke vil forvirre de 
dansende feene», spurte Vinden.  

Blomsterfeene la ikke merke til juryens 
ankomst. De nøt dansen til Kløveren og 
Kamillen. Kamillefeen levde seg inn i 
dansen og tenkte ikke på gullkronen i det 
hele tatt.              

– Det blir ikke lett å velge ballets 
dronning, bemerket den lette Vinden. 
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Mosippan. Hans drottning verkar inte ha 
anlänt till festen.

Humlan såg mot de dansande paren 
och suckade. Visst uppskattade han alla 
blomsterfeerna, men ändå saknade han 
Malvan. Skogshumlan flög ofta in till 
byn, där Malvan växte i en liten trädgård. 
Hennes stora, hallonröda blommor 
var som hela hus för Humlan. Där sov 
han, njöt av den söta nektarn och fick 
till och med skydd mot regnet. Men 
trädgårdsblommorna deltog inte i nattens 
festligheter, så Humlan kunde bara sucka 
när han inte upptäckte Malvan bland de 
dansande feerna.

Under tiden dansade Trollsländan med 
Mjölkörten. Hon var redan sedan länge 
klar med sitt val och hade på sitt rosenblad 
skrivit ”Smörboll”. Makaonfjärilen skrev 
med utsökt handstil ”Vattenklöver” på 
ett annat rosenblad. Humlan suckade, 
suckade igen och skrev sedan på sitt 
rosenblad ”Älgört”.

 

– Særlig for Humlen, sa Mogopen og 
smilte, - Det er dronningen hans som er 
borte.

Humlen så på de dansende parene 
og virket trist. Nei da, han likte jo alle 
blomsterfeene, men det var Kattostdama 
som manglet. Skogshumlen fløy ofte til 
bygda for det var der Kattostdama vokste 
i en liten hage. De store karmosinrøde 
blomstene var et riktig hjem for Humlen. 
Han sov, skaffet seg søt nektar og til og 
med gjemte seg for regnet blant dem. Men 
hageblomstene var ikke med på nattballet, 
og Humlen var veldig trist siden han ikke 
kunne se Kattostdama blant de dansende 
gjestene.  

I mellomtida danset Øyenstikkerdama 
med Geitramsen. Øyenstikkerdama hadde 
for lengst gjort valget sitt og skrevet 
«Ballblom» på det rosa rosebladet. 
Svalestjerten skrev «Bukkeblad» med sin 
fine håndskrift. Humlen fortsatte å sukke 
og skrev «Mjødurt» på det fine bladet.           
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Kapitel 6

SNöDROPPE OCH
SYREN

När balen just hade börjat rullade 
ytterligare två kareter fram till sagoslottet. 
Trots den ljumma juninatten låg det snö 
på taket till den ena vagnen. Ur den steg 
en slank herre i vit, elegant kostym. Han 
skyndade fram till den andra kareten, som 
var översållad med syrenblommor. Där 
väntade en dam i syrenlila balklänning. 
De båda gav sig tillsammans in på slottet.

Mosippan presenterade de något 
försenade baldeltagarna för de andra 
gästerna.

– Tillåt mig att presentera vår kära 
gäst Syren, sa hon. Runt Ladoga finns 
det mycket Syren. Hon växer inte bara i 
trädgårdar, utan också kring övergivna 
gårdar. Människorna har lämnat sina 
tidigare hem, men Syrenen finns kvar. Det 
har inte varit helt lätt för henne, men med 
åren har hon lärt sig överleva i den vilda 
naturen.

Alla blommorna hälsade Syrenen 
välkommen med varma applåder. De 
beundrade henne för hennes ståndaktighet 
och uthållighet under de kalla 
vintermånaderna. Dessutom uppskattade 
alla Syrenen för hennes vårglädje, för 
hennes ymniga blomning och ljuva doft.

– Vår nästa gäst är Snödroppen, fortsatte 
Mosippan sin presentation av gästerna. 
Han är långväga.

Feerna tittade intresserat på den 
främmande gästen. Ostanvinden lade 
genast märke till den lilla blomman som 
satt fäst i Snödroppens kavajslag.

Kapittel 6

SNØKLOKKEN 
OG SYRINEN

På begynnelsen av ballet dukket det opp 
enda to vogner foran eventyrslottet. Selv 
om det var en juninatt, lå det snø på et av 
takene. Ut av vognen kom det en slank herre 
i en hvit elegant dress. Han satte kursen 
mot en vogn strødd med syrinblomster. Ei 
dame i en syrinfarget ballkjole ventet på 
ham. Gjestene gikk sammen mot slottet. 

Mogopen hadde glede av å presentere 
gjestene som kom litt sent på ballet. 

– La oss presentere gjesten vår Syrinen, 
sa blomsten, - Det er mye syrin rundt 
Ladogasjøen. Den vokser ikke bare i 
hager, men også på noen forlatte gårder. 
Menneskene hadde forlatt hjemstedene 
sine, men syrinen fortsatte å vokse der. 
Det var tøft, men med årene lærte syrinen 
å overleve i den ville naturen.  

Alle blomstene hilste på Syrinfeen 
med applaus. De respekterte henne for 
iherdighet og tålmodighet i de kalde 
vintermånedene. Dessuten likte alle 
Syrinen for evnen til å glede seg til våren, 
for den frodige blomstringen og den fine 
aromaen. 

– Den andre gjesten vår er Snøklokken, 
fortsatte Mogopen. - Han kommer til oss 
langveisfra. 

Feene så nysgjerrig på den fremmede 
gjesten. Med det samme fikk den lette 
Vinden øye på den lille blomsten festet på 
jakka til Snøklokken. 

«Hvor kan jeg ha sett den hvite blomsten 
med små grønne flekker på bladene?» Den 
lette Vinden prøvde å komme på det.  
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”Var kan jag ha sett den där lilla 
vita blomman med gröna märken på 
kronbladen?” försökte Ostanvinden 
minnas.

– Snödroppen har länge drömt om att 
få träffa Blåsippan, fortsatte Mosippan 
presentationen. För detta har han tvingats 
göra en lång resa.

Blåsippan såg ömt på nykomlingen.
– Det finns flera olika sorters snödroppar, 

och flera av dem odlas av människorna 
här hos oss. Men äkta snödroppar finns 
inte vid Ladoga. De växer söderut, i 
ädellövskogarna runt Svarta havet.

”Jag visste det! Jag har sett dem i 
Georgien”, funderade Ostanvinden.

Blåsippans fe gladdes över mötet och 
gick leende fram till Snödroppen. Den 
stilige Makaonfjärilen bjöd upp Syrenens 
fe. Och Humlan drömde tyst om att 
ytterligare en fe någon gång skulle dyka 
upp på balen – den godhjärtade Malvan. 
Han krävde inte att hon skulle bli balens 
drottning. Bara han fick dansa med henne 
hela natten igenom.

– Snøklokken har lenge drømt om å bli 
kjent med Blåveisen, fortsatte Mogopen, - 
Han måtte reise langt for å treffe feen. 

Blåveisen så kjærlig på gjesten. 
– Noen ganger blir alle nøkleblommene 

kalt for snøklokker, og blant dem er det 
også blåveiser. Men de riktige snøklokkene 
vokser ikke i Ladogaområdet, de vokser 
sørpå i edelløvskogen ved kysten av 
Svartehavet. 

«Det stemmer! Jeg har sett dem i 
Georgia,» kom Den lette Vinden endelig 
på. 

Blåveisfeen hadde gledet seg til å treffe 
Snøklokken, og gikk bort til ham. Den 
kjekke Svalestjerten ba Syrinfeen om en 
dans. Og Humlen drømte om at en gang 
skulle det være en gjest til, den snille 
Kattostfeen. Hun trengte ikke å være 
ballets dronning. Men da kunne han danse 
med henne døgnet rundt.     
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Kapitel 7

DROTTNINGEN 
OCH KuNGEN

Snödroppen hade dansat så mycket att han 
blivit alldeles varm. Blåsippan beslöt sig 
för att presentera honom för Häggen.

– Häggen omges alltid av en upp-
friskande svalka, försäkrade hon.

Häggfen hade gått ut för att få lite luft på 
slottets balkong, och där var det verkligen 

Kapittel 7

DRONNINGEN OG
KONGEN

Snøklokken danset så mye at det ble riktig 
varmt for ham. Blåveisen bestemte seg for 
å ta ham til Heggen. 

– Det kommer en sval lufting fra 
Heggen, forsikret hun. 

Heggfeen slappet av ute på balkongen 
der det virkelig var kjøligere og det 

Emma Gurigard Veland
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svalare och Ostanvinden fläktade. Trots 
den tunna spetsklänningen kände Häggen 
inte av nattens svalka.

– Jag vill alltid ha lite kyla för att blomma 
ut, erkände Häggen för Snödroppen. Tro 
mig, jag har verkligen inget emot värme, 
men jag måste ha lite kyla för att gå i blom.

– Det där låter bekant. Själv blommar 
jag så fort snön smälter undan, ibland till 
och med under snön, sa Snödroppen.

– Då måste det vara därifrån du har fått 
ditt namn, sa Blåsippan.

– Javisst, svarade Snödroppen. Jag är 
inte rädd för lite frost och klarar att bli 
alldeles stelfrusen utan att frysa ihjäl. Så 
fort solen värmer mig igen tinar jag upp 
och blommar vidare.

På balkongen dök Sälgfen upp.
– En sådan överraskning! utbrast hon. 

Här har vårblommorna samlats.
Ostanvinden tog i lite hårdare. Han 

ville att den lilla fen i ljus sidenklänning 
och högklackade skor skulle lägga märke 
till honom.

– Hej på dig Ostanvinden! ropade hon 
glatt.

– Vad roligt att se dig, svarade Vinden.
Häggfen lutade sig mot Snödroppen 

och sa tyst:
– Sälgen är den som slår ut sina 

blommor först.
– Vi sover ännu sött under snötäcket 

när hon blommar, tillade Blåsippan.
Sälgens fe blev lite förlägen, hon tyckte 

inte om att stå i centrum.
– Hördu Ostanvind, trivs du på vår bal? 

frågade hon.
– Självklart!
– I natt är en ovanlig natt. Titta, så 

lycklig Nyponrosen är. Han dansar med 

blåste Østavind. Ikke en gang i bare 
kniplingskjolen følte hun nattekulden. 

– Jeg begynner å blomstre når kulden 
setter i gang, og det er noe de færreste liker, 
innrømmet Heggfeen til Snøklokken, - 
Tro meg på at jeg liker varmen, men jeg 
trenger kald luft for å blomstre. 

– Det høres kjent ut. Jeg selv blomstrer 
på de første snøbare flekker og av og til 
under snøen, sa Snøklokken. 

– Er det derfor du heter Snøklokken? 
undret Blåveisen. 

– Ja, svarte Snøklokken, - Jeg er ikke 
redd for kulden. Selv om jeg er isdekt, vil 
jeg ikke omkomme. Når jeg bare har fått 
litt varme fra sola, smelter isen, og da vil 
jeg fortsette å blomstre. 

Pilfeen var innom balkongen.  
– For en overraskelse! sa hun glad, - 

Vårblomstene har samlet seg.   
Østavinden blåste kraftigere enn før. 

Han hadde lyst til å få en liten fe i den lyse 
silkekjolen og høyhælte sko til å legge 
merke til ham.  

– Hei du lette Vinden! Pildama hilste på 
Vinden.

– Jeg er glad å se deg, Pildame! svarte 
Vinden.

Heggfeen bøyde seg ned til Snøklokken 
og sa stille:  

– Pildama vår er den første som 
blomstrer. 

– Vi sover fremdeles søtt i snøfonnene 
når hun blomstrer, la Blåveisen til. 

Pilfeen ble litt forvirret, hun likte ikke 
at noen snakket om henne.

– Du lette Vinden, liker du ballet vårt? 
spurte hun.   

– Ja, veldig! 
– I dag er det en uvanlig natt. Se hvor 
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Smultronet och Violerna. De väna feerna 
är inte rädda för att rispa sig på hans 
taggar.

– Ja, faktiskt, instämde Ostanvinden.
– Sagobalen är det enda tillfället då 

Nyponrosen tar av sig sina vassa taggar. 
Här är de inte till någon nytta, förklarade 
Sälgfen.

– Åh, en sådan underbar doft Kattfotsfen 
har! utbrast Snödroppen förtjust.

– Kattfotens blommor är nästan helt 
doftlösa, funderade Häggfen. Märkligt att 
hon här på balen lyckas bedåra alla med 
sin doft.

Ostanvinden kom att tänka på presenten 
från Mosippan. Säkert hade det i den lilla 
asken med rött band legat en liten flaska 
ljuvlig parfym. Men Ostanvinden sa inget. 
Kattfoten skulle få bevara sin hemlighet – 
den utsökta, nattliga doften.

Upptagna av samtalet hade Ostanvinden 
och blomsterfeerna inte lagt märke till att 
en förtjusande fe i hallonröd klänning tagit 
plats mitt på dansgolvet. Hon tecknade till 
orkestern, som slutade spela.

– Vi får inte glömma att det i natt är 
årets kortaste natt, påminde Backnejlikan. 
Tiden är inne för att tillkännage namnet på 
balens drottning.

Ostanvinden viskade knappt hörbart i 
Sälgens öra:

– Nu förstår jag varför man här i 
Karelen också kallar Backnejlikan för 
”Fröken Ur”. Det är inte nog med att 
hon öppnar och sluter sina blommor på 
bestämda tider, Backnejlikan är den som 
håller tiden också på sagobalen. En riktig 
liten klocka!

Makaonfjärilen, Trollsländan och 
Humlan gick tillsammans fram och 

lykkelig Nypen er! Han danser med 
Skogsjordbæret og Fiolene.  De ømme 
feene er ikke redde å berøre tornene og å 
bli såret. 

– Det er virkelig slik, samtykket Den 
lette Vinden. 

– Men på det eventyrlige ballet mister 
Nypen de skarpe tornene sine. Her trenger 
han dem ikke, presiserte Pilfeen. 

– Så fin parfyme Kattefotfeen har! sa 
Snøklokken med beundring i stemmen.            

– Kattefotsblomster har nesten ingen 
lukt, begynte Heggfeen å tenke på, - Det 
er rart at lukten til blomstene har gått 
gjestene til hodet. 

Østavinden kom på gaven til Mogopen. 
Det var ingen tvil om at det var en flaske 
med fortryllende parfyme i esken bundet 
med et rødt bånd. 

Mens Østavinden og feene pratet 
sammen, la de ikke merke til en fin fe i 
en karmosinrød kjole. Hun stilte seg midt 
i salen, gjorde et tegn til orkesteret som 
sluttet å spille.     

– Husk at i dag er det den korteste natta 
i år, minnet Engnelliken på, - Det er på 
tide å utnevne ballets dronning. 

Den lette vinden visket i Seljens øre: 
– Nå vet jeg hvorfor Engnellik får 

navnet «Ei lita klokke». Blomsten ikke 
bare åpner seg og lukker seg etter klokka, 
men feen husker også på tiden til og med i 
eventyrballet. Ei riktig klokke! 

– Du ville si «ei lita klokke»... – rettet 
Seljefeen på. 

Svalestjerten, Øyestikkerdama og 
Humlen hadde et lite møte og ga Den 
hvite nøkkerosen tre nypeblad. 

– Bukkeblad, Ballblom, Mjødurt, leste 
Den hvite nøkkerosen. 
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överlämnade tre nyponrosblad till Vita 
Näckrosen.

– Vattenklöver, Smörboll och Älgört, 
förkunnade Vita Näckrosen.

Gästernas applåder gav bifall åt juryns 
val. Men vem skulle Vita Näckrosen 
välja? För nu var det hon som hade sista 
ordet. Utan att tveka gick Vita Näckrosen 
fram till Smörbollens fe och satte sin 
krona på hennes huvud. Den guldlockiga 
Smörbollen iförd klänning av guldbrokad 
och guldskor såg verkligen ut som en 
drottning. Långsamt rörde hon sig genom 
balsalen för att utse balens kung.

Flera feer var övertygade om att 
Smörbollen skulle välja den vackra och 
ovanliga blomman Guckusko. Men balens 
drottning verkade söka en annan blomma. 
Hon gick fram till en reslig herre som stod 
anspråkslöst undanskymd bakom några 
andra gäster.

– Balens kung är Blåklockan! 
förkunnade Smörbollen.

Orkestern spelade upp en glad melodi. 
Kungen och drottningen dansade.

Du må tro att ängens och skogens alla 
blommor gladde sig! Deras försynte och 
älskade Blåklocka hade blivit utsedd 
till kung. Något liknande hade aldrig 
tidigare hänt. Ostanvinden delade den 
allmänna glädjen. Han hade alltid tyckt 
om blåklockor. Vinden behövde ju bara 
blåsa en lätt pust för att Blåklockan skulle 
svara honom med sin silverklang.

Gjestene støttet juryens valg med 
applaus. Men hvem vil Den hvite 
nøkkerosen velge? Det siste ordet tilhører 
Nøkkerosen. Uten å tenke så veldig lenge 
gikk hun til Ballblomfeen og satte sin krone 
på henne. Den gullhårete Ballblomfeen 
iført brokadekjole og gullsko så ut som 
en riktig dronning. Hun gikk sakte rundt i 
dansesalen og valgte ballets konge. 

Flere av feene var sikre på at 
Ballblomfeen skulle velge en fin og 
sjelden blomst ved navn Marisko. Men det 
viste seg at dronningen så etter en annen 
blomst. Hun gikk bort til en høy herre som 
stod beskjedent bak flere av gjestene.      

– Ballets konge er Blåklokken! erklærte 
Ballblomfeen. 

Orkesteret begynte muntert å spille. 
Kongen og dronningen danset. 

Mark- og skogsblomstene ble riktig 
glade! Og det er fordi den beskjedne og 
svært godt likte Blåklokken ble utvenvnt 
til kongen. Det har ikke skjedd før! 
Østavinden var like glad som de andre. 
Han likte alltid blåklokkene. Bare Vinden 
begynte å blåse, hilste Klokken på ham 
ved å spille sølvmusikken sin.   
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Kapitel 8

SAMTAL På BALEN

Prästkragefen hade dansat sig trött. 
Äntligen fick hon sitta ner för att vila 
och prata lite med Förgätmigej- och 
Myntafeerna. Prästkragefen såg på de 
dansande paren och sa hänfört:

– Titta på Mjölkörten! Han har dansat 
hela natten och visar inga tecken på 
trötthet.

De andra feerna var tvungna att hålla 
med henne. Ingen balgäst hade undgått att 
lägga märke till Mjölkörtens energi.

– Vad heter fen som dansar med 
Mjölkörten? undrade Prästkragen. Henne 
har jag inte sett förut.

– Det är Sileshåret, svarade 
Förgätmigejen, rättade till sitt 
turkosarmband och tillade tyst: Sileshåret 
växer på mossar och är insektsätande.

– Hur kan en växt fånga och äta upp en 
insekt? frågade Humlan förbluffat.

– Jag har hört av trollsländorna att 
sileshår är en väldigt liten växt som 
inte syns särskilt bra i mossan, svarade 
Förgätmigejen. Sileshårets runda blad 
sitter samlade i en rosett direkt nere vid 
roten. De små bladen är täckta av små 
hårstrån, där små droppar hänger som 
dagg.

– Nu förstår jag varför blomman kallas 
sileshår, sa Myntan.

– Knotten tror att det är nektar som 
glittrar på bladen och slår sig ner för att 
smaka. Då rullas bladet genast ihop, och 
den infångade insekten dör där. Växten 
utsöndrar en vätska som får insekten att 
lösas upp och bli till näringsämnen. Efter 

Kapittel 8

BALLSAMTALER

Kamillefeen danset mye.  Endelig satte 
hun seg ned for å hvile og snakke med 
feene Forglemmegei og Mynte. Mens 
Kamillefeen fulgte med de dansende 
parene, sa hun full av beundring:

– Se på Geitrams! Han har danset hele 
natta, og han ser ikke ut til å være trøtt. 

Feene kunne ikke være uenige. Geitrams 
energi gjorde inntrykk på alle gjestene på 
ballet.    

– Hva heter feen Geitrams danser med? 
spurte Kamillefeen, - Jeg har ikke sett 
henne før. 

– Hun heter Soldogg, svarte 
Forglemmegeifeen. Hun rettet på 
armbåndet av rutkisstein og tilføyde stille, 
- Soldoggene vokser på myrer og fanger 
insekter. 

– Hvordan kan en plante fange og spise 
et insekt? tvilte Humlen.   

– Jeg har hørt fra Øyestikkerne at 
soldoggen er en liten plante som ikke er 
så synlig i mosen, svarte Forglemmegei. 
De runde bladene på soldogg sitter på en 
rosett helt ved rota. De er besatt med hår, 
og på dem henger det dråper som likner 
på dogg. 

– Nå forstår jeg hvorfor blomsten heter 
soldogg, gjettet Mynten. 

– Insektene tror at det er nektar som 
glitrer, og de setter seg på bladet. Da 
ruller bladplaten seg sammen. De fangete 
insektene dør, og slimet gjør den om 
til næringsstoffer for plantene. Noen 
dager senere åpner limbladet seg igjen. 
De glitrende dråpene er klare til igjen å 
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några dagar öppnas bladet igen. Fällan 
är åter gillrad med glittrande droppar för 
att locka dit lättlurade knott, berättade 
Förgätmigejen.

– Vem skulle kunna tro att en så vän 
liten fe förvandlas till ett insektsätande 
träskmonster, sa Humlan besviket.

Han tänkte på hur Malvans blomma 
brukade slutas varje kväll och förvandlas 
till ett mysigt litet krypin åt honom. Men 
tidigt om morgnarna öppnade Malvan 
alltid sina blommor och Humlan kunde 
lämna sin sovplats. Hans kära Malva 
hade verkligen inget gemensamt med 
Sileshåret.

– Jordmånen i mossen är för fattig, så 
de små sileshåren har lärt sig fånga knott, 
förklarade Förgätmigejen.

– Livet på en mosse kan inte vara lätt, 
suckade Prästkragen.

– Synd att Sötväpplingen inte växer på 
mossar, den skulle hjälpa till att gödsla 
marken, sa Myntan.

– Vänta, nu hänger jag inte riktigt med, 
sa Humlan förvånat. Vi humlor och bin är 
väl bekanta med Sötväpplingen. Den är en 
utmärkt biväxt, och dess honung är alltid 
nyttig och mycket aromatisk. Men hur 
skulle en blomma kunna gödsla marken?

– Mycket enkelt, förklarade Myntan. 
På sötväpplingens rötter sitter små knölar 
som är hem för särskilda bakterier. De 
avsöndrar kväve, som fungerar som 
gödsel för jorden och gör den bördigare.

– Klöver har också liknande knölar på 
rötterna, berättade Prästkragefen stolt. 
Klöver brukar till och med planteras 
som gröngödsling av bönderna. Klöver 
efterlämnar en bördig jord som ger goda 
skördar. 

lokke de dumme myrinsektene, forklarte 
Forglemmegeifeen ned til minste detalj. 

– Hvem skulle tro at en slik søt myrfe 
blir forvandlet til en kjøttetende plante, 
Humlen ble litt lei seg. 

Han kom plutselig på hvordan 
Katteostblomsten lukket seg hver kveld, 
og han ble værende i et fint hus. Men 
tidlig på morgenen åpnet alltid Katteosten 
blomstene sine, og Humlen kunne forlate 
overnattingsstedet sitt. Katteosten hans 
lignet ikke på Soldoggen.  

– Det er fordi plantene vokser på 
næringsfattige myrer at de små Soldoggene 
har lært seg å fange insekter, forklarte 
Forglemmegeifeen. 

– Det er vanskelig å leve på myra, 
sukket Kamillefeen. 

– Synd at Steinkløver ikke vokser på 
myra. Den kunne sikkert ha kurert jorda, 
sa Mynten. 

– Vent litt, her er det noe jeg ikke 
forstår, undret Humlen, - Vi, humler og 
bier, kjenner godt Steinkløveren som 
er en honningplante. Honningen fra 
Steinkløveren er alltid aromarik og og har 
medisinske egenskaper. Men hvordan kan 
en plante kurere jorda? 

– Det er veldig enkelt, presiserte 
Myntfeen, Steinkløverrøttene har knoller 
der det lever spesielle bakterier. De 
utarbeider nitrogen som kurerer jorda og 
gjør den mer næringsrik. 

– Kløveren har også slike knoller, sa 
Kamillefeen stolt, - Kløver dyrkes spesielt 
på landbruskområder for å gjøre jorda 
mer næringsrik. Etterpå gir jorda gode 
avlinger.         

Fyrverkerisalver avbrøt samtalen 
mellom feene og Humlen. Gjestene skyndt 
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Humlans och feernas samtal blev 
avbrutet av fyrverkeriknallar. Balgästerna 
fick bråttom till Sagornas sjö. Ingen på 
balen hade nämnt blomsterfyrverkerierna, 
men det här var vad alla hade väntat på.

seg til Eventyrsjøen. Det var ingen som 
snakket om blomsterfyrverkeri på ballet, 
men alle ventet på det. 



138

Kapitel 9

BLOMSTERfYRvER-
KERIER

Har du någonsin sett blomsterfyrverkerier 
på natthimlen? Om du svarar ja var det 
förmodligen i en dröm. Denna magiska 

Kapittel 9

BLOMSTERfYR-
vERKERI

Har dere noen gang sett et blomster-
fyrverkeri på natthimmelen? Sikkert 
bare i drømme. Denne eventyrlige 

Hannah Leirvik Hagerup
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natt blev blomsterfyrverkerierna kvällens 
huvudnummer. Till ljudet av kanonmuller 
lyfte väldiga lysande klot mot himlen. De 
föll sönder i blinkande små eldar, som 
genast omvandlades till blommor. För ett 
ögonblick hängde de kvar på himlavalvet, 
och sjönk sedan långsamt ner mot den 
spegelblanka ytan i Sagornas sjö.

Först ut på himlen var ljusblå 
förgätmigejer, därefter dalade vita 
näckrosor majestätiskt ner mot 
vattenspegeln. Juninattens himmel 
lystes upp av ljuva smultronblommor, 
mynta, mjölkört och älggräs. Häggen 
förvandlade hela himlen till ett vitt 
vattenfall. Slåtterblomster tändes som 
små stjärnor, omgivna av dansade 
prästkragar och blåklint. Därefter drog 
klargula smörblommor, kabbelekor och 
svärdsliljor igång sin ringdans.

Ostanvinden njöt av blomster-
fyrverkeriet. Han såg buketter av 
skogsvioler stanna upp högt i skyn. En 
matta av blåsippor kom i deras ställe, 
innan ett nytt lysande klot förvandlades 
till hundratals solgula maskrosor. Ett 
brusande vattenfall av syren föll ner i 
sjön. På himlen föddes hallonröda stjärnor 
av backnejlika, och intill flammade 
gyllene smörbollar upp. Blåklockor och 
liljekonvaljer fyllde den förtrollade natten 
med ljudet av klirrande kristall. Till deras 
klang sken himlen upp av nya ljusblixtar 
när blommorna slog ut på himlavalvet.

Blomsterfeerna klappade i händerna, 
de jublade för varje blomma. Snart hade 
Sagornas sjö förvandlats till en väldig, 
blomstrande äng.

En osynlig musikant spelade kantele. 
Över sjön började långsamt en tjock dimma 

natta ble blomsterfyrverkeriet festens 
hovedattraksjon. Under kanonslagene 
ble det sendt digre lysende baller opp på 
himmelen. De ble strødd utover himmelen 
i små blinkende lys som forvandlet seg 
til blomster med det samme. Blomstene 
holdt seg oppe i lufta en stund og landet 
så sakte på speilflaten til Eventyrsjøen.      

De første som dukket opp på himmelen, 
var blå forglemmegei, så kom hvite 
vannliljer som landet elegant på vannet. 
Blomstene til skogsjordbær, mynte, 
geitrams og mjødurt så riktig fine ut på 
junihimmelen. Heggen pyntet opp som 
en snøhvit foss. Akkurat som stjerner på 
himmelen tentes joblommene, og kamille 
og kornblomster danset rundt dem. 
Gule smørblomster, caltha og sverdliljer 
svingte seg i en ringdans etterpå. 
Østavinden nøt blomsterfyrverkeriet. Han 
så at fiolbukettene ble hengende oppe i 
lufta. Den blå blåveismatta dekket dem, 
og den nye lysende ballen oppløste seg i 
hundrevis av solgule løvetannsblomster. 
Den lynsnare syrinfossen styrtet ned 
mot sjøen. De karmosinrøde stjernene 
til engnellikene blinket på himmelen, 
og ved siden av dem tentes lyset til de 
gylne engblommene. Blåklokkene og 
liljekonvallene fylte eventyrnatta med 
krystallklang. Mens blomstene klirret 
lyste det opp himmelen, og blomstene 
foldet seg ut. 

Blomsterfeene klappet i hendene og 
gledet seg over hver eneste blomst. Snart 
ble Eventyrsjøen omgjort til en stor 
lysende eng. 

Den usynlige musikeren spilte sin 
kantele. Den tette tåka steg opp over 
innsjøen. Under kantelelydene gjemte 
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att höja sig. Till kantelens toner svepte 
dimman in alla blommor, slottet och den 
vita marmortrappan i sin hemlighetsfulla 
mantel. Dimman blev allt tätare, och 
musiken tystnade alltmer. Slutligen ljöd 
det sista ackordet. Skogen blev ovanligt 
tyst.

De förstummade Ekorrarna kikade 
försiktigt fram ur sitt hål i Gammelgranen. 
På marken, vid trädets fot, satt en 
Björnunge.

– Bal, sa Gammelgranen knappt hörbart.
Inget eko kom från skogen. 

trylletåka alle blomstene, slottet og 
marmortrappa i kåpen sin. Tåka ble tettere 
og tettere, og musikken spilte mer og mer 
stille. Der lød den siste akkorden. Det ble 
uvanlig stille i skogen. 

De tause Ekornene kikket forsiktig ut 
av trehullet i det Gamle Granen, og nede 
ved foten av treet satt vesle Bjørn. 

– Ballet, sa Den Gamle Granen med en 
knapt hørlig stemme. 

Skogsekkoet svarte ikke. 
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DEL fEM
REGNBåGE 

övER 
LADOGA

[Sälkutarna hade ofta hört musik från 
förbipasserande båtar. Men idag fick de 
för första gången höra ljudet av en kantele]

 

DEL fEM
REGNBuEN 

OvER 
LADOGA

 

[Selungene har ofte hørt musikken fra 
forbipasserende motorskip og – båter, men 
idag har de hørt kantele for første gang]

 

DEL fEM

REGNBåGE övER 
LADOGA

DEL fEM

REGNBuEN OvER 
LADOGA

5
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Kapitel 1

DIMMA

Sälkuten Montia vaknade tidigt. Han såg 
sig omkring, men kunde inte se något. 
Hela världen doldes av en tjock dimma. 
Montia blev lite rädd, så han väckte Farfar 
Säl.

– Farfar, titta en sådan dimma …
– Dimman är ovanlig idag, instämde 

Farfar Säl. Man ser inte längre än sin egen 
näsa.

– Farfar, åt vilket håll ligger sjön?
Farfar Säl viftade övertygat med labben, 

som om han såg den undangömda Ladoga 
genom dimman.

– Är du säker?
– Vi tar och väntar lite. Dimman löser 

snart upp sig, och du kan se själv.
Det gick en stund, och dimman började 

försvinna. Farfar Säl visade sig ha rätt: 
Ladoga dök upp åt det håll som han hade 
pekat.

– Hur kunde du veta var sjön fanns? 
frågade Montia.

– Ladoga är vårt hem. Vi måste alltid 
kunna känna henne, får inte tappa bort 
henne ens i dimma, svarade Farfar Säl. 
Blunda och lyssna på din inre röst.

Sälkuten slöt lydigt ögonen.
– Jag hör att jag är hungrig!
– Nåväl, skrattade Farfar Säl, och tillade 

sedan allvarligt: Men försök ändå en gång 
till. Du måste kunna känna åt vilket håll 
vår Ladoga befinner sig.

Sälkuten slöt ögonen på nytt. Han 
lyssnade till vågornas brus, kände vindens 
fläktande och andades in den fuktiga 
luften.

Kapittel 1

TåKA

Selungen Montja våknet tidlig. Han 
kikket rundt seg, men så ikke noe. Den 
tette tåka hadde gjemt alt sammen. Det 
virket litt nifst for Montja derfor vekte 
han Selbestefar. 

– Bestefar, se hvor tåkete det er ...
– Tåka er svært tett i dag, samtykket 

Selbestefar, - Man kan ikke se lenger enn 
nesen rekker. 

– Bestefar, i hvilken retning ligger 
innsjøen?

Selbestefar viftet sikkert med luffen, 
akkurat som han hadde sett Ladoga i 
tåka. 

– Er du sikker på det?
– La oss vente! Tåka letter snart, så får 

du se selv. 
Det gikk litt tid, og tåka begynte å 

forsvinne. Det viste seg at Selbestefar 
hadde rett – Ladogasjøen så ut til å ligge 
der han mente den lå.    

– Hvordan gjettet du hvor innsjøen er? 
spurte Selungen.

– Ladogasjøen er hjemmet vårt. Vi må 
alltid føle forbindelse med det, selv i tåka, 
svarte Selbestefar, - Lukk øynene og lytt 
til deg selv!

Selungen lukket øynene 
– Jeg føler at jeg er sulten!
– Det er klart, - Selbestefar brast i latter, 

så tilføyde han alvorlig, - Men bare prøv 
en gang til! Du må kunne føle hvilken 
retning Ladogasjøen vår ligger. 

Selungen lukket øynene igjen. Han 
lyttet til bølgenes brus, følte vindens drag, 
pustet inn fuktig luft. 
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– Jag vet åt vilket håll sjön ligger. Den 
berättade det själv för mig! utbrast Montia, 
överlycklig åt sin upptäckt.

– Du ser så enkelt det är. Men nu är det 
dags för frukost.

Vikarna lämnade stranden och dök ner 
i sjön på jakt efter fisk. I vattnet var de 
oslagbara och rörde sig obehindrat, borta 
var all otymplighet de tycktes ha på land. 
Men så var ju vattnet också deras rätta 
element. Efter den stärkande frukosten 
återvände sälarna till stranden. Till deras 
förvåning var skogen fortfarande insvept 
i dimma.

– Igår skulle Ostanvinden flyga iväg till 
blommornas bal, sa Montia. Efter balen 
lovade han att komma tillbaka och berätta 
allt han fått se. Det verkar inte bättre än att 
min vän har villat bort sig i dimman.

– Ostanvinden kan allt vägen till sjön. 
Jag tror att han sover ut någonstans efter 
nattens festligheter, menade Farfar Säl. 
Vänta du bara, han kommer nog snart.

– Jeg vet hvilken retning innsjøen er. 
Den selv har fortalt meg om det! Montja 
ble glad av å ha oppdaget det. 

– Du ser hvor enkelt det er.  Det er på 
tide å spise frokost nå. 

Selene forlot stranda og stupet ned i 
innsjøen for å se etter fisk. De følte seg 
fullstendig hjemme i vannet og virket ikke 
så klossete som de gjorde på land. Ikke noe 
overraskende, vannet er deres element! 
Etter den mektige frokosten kom selene 
tilbake til stranda. Til deres overraskelse 
var skogen innhyllet i tåke.  

– Igår fløy Østavinden til blomsterballet, 
sa Montja, - Etter ballet lovet han å komme 
tilbake og å fortelle om alt han ville få se.  
Men det virker som om han har gått seg 
vill i tåka.   

– Østavinden kan veien til innsjøen 
veldig godt. Jeg tror at han sover etter 
festen i natt, tippet Selbestefar, - Bare 
vent, han kommer snart. 
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Kapitel 2

våGENS 
BERÄTTELSE

Sälkutarna Montia och Elfi hade väntat 
hela morgonen på Ostanvinden, men han 
dök inte upp. I stället bestämde de sig 
för att leta rätt på Vågen och fråga henne 
om nattens festligheter. De båda kutarna 
simmade iväg till det steniga skäret där 
Vågen brukade svalla. Elfi och Montia tog 
sig smidigt upp på ett par stora stenar och 
spanade ut över vågorna.

– Kul att se er, mina vänner, hördes 
Vågens svaga röst.

– Åh, kära Våg, du vet ju allt om hela 
nejden. Har du möjligen hört talas om 
blommornas bal? frågade Sälflickan Elfi.

– Ja, jag har hört en historia som 
fiskargubbarna berättade, sa Vågen 
fundersamt.

– Kan du inte berätta för oss? bad 
Sälkuten.

– Gärna det. Men då får ni lova att inte 
avbryta mig.

Sälkutarna blev tysta.
– En gång för länge sedan gick en ung 

jägare vilse i skogen och kom fram till en 
tjärn, började Vågen berätta. Det var redan 
sent, och runt omkring honom tätnade 
dimman. Jägaren var trött och lade sig för 
att vila under en liten gran. Hur han än 
försökte kunde han inte somna.

Sälkutarna såg tysta på varandra.
– Då fick jägaren höra en ljuv musik i 

natten. Tyvärr kunde han inte urskilja den 
mystiske musikanten som spelade kantele. 
Däremot fick han syn på ett förtjusande 
slott. Kareterna stod i kö för att köra fram 

Kapittel 2

HvA BØLGEN 
HADDE å fORTELLE

Selungene Montja og Elfi hadde ventet på 
vinden hele formiddagen, men den kom 
ikke. 

Da bestemte vennene seg for å finne 
Bølgen og spørre henne om festen natten 
før. Selungene svømte mot steinøya hvor 
Bølgen pleide å plaske.  

– Jeg er glad for å se dere, venner, - 
hilste Bølgen med en stille stemme.

– Kjære Bølge, du kan alt om de 
lokale plassene, - Kanskje du har hørt om 
blomsterballet? spurte Selungen Elfi. 

– Ja, jeg har hørt en historie fiskerne 
fortalte, husket Bølgen. 

– Fortell, vær så snill! ba Selungen om. 
– Gjerne!  Men jeg ber dere om å la 

være avbryte meg. 
Selungene ble stille. 
– For lenge, lenge siden hadde en ung 

jeger gått seg vill i skogen, og han kom 
fram til en liten innsjø, begynte Bølgen 
fortellingen sin, - Det var sent, og tåka 
ble tettere og tettere. Jegeren var trøtt og 
la seg til å hvile under en lav gran. Han 
hadde lyst til å sove, men klarte det ikke. 

Selungene vekslet blikk.
– Han hørte vidunderlig musikk den 

natta. Dessverre kunne ikke jegeren 
se den mystiske musikeren som spilte 
kantele. Istedet så han et nydelig slott. 
Mange vogner kom til slottet. Festkledde 
gjester gikk opp den hvite marmortrappa. 
Jegeren lå uten å bevege seg. Han var redd 
for å skremme gjestene, blomsterfeene. 
Dessuten var det mulig å se dem bare 



148

till slottet. Festklädda gäster klev ur och 
gick uppför slottets vita marmortrappa. 
Jägaren låg kvar orörlig. Han ville inte 
skrämma gästerna, som var blomsterfeer. 
Ja, och för att kunna urskilja de små feerna 
var han dessutom tvungen att ligga i gräset. 
Jägaren kunde utan svårighet gissa sig till 
vilka blommorna var på feernas dräkter. 
Vid balens slut lystes hela himlen upp av 
ett blomsterfyrverkeri, och skogstjärnen 
täcktes av blommor. Och än en gång ljöd 
kantelens toner. Därefter kom dimman 
och svepte in allt i sina silverslöjor.

Vågen tystnade. Sälkutarna hörde hur 
vattnet kluckade mot stenarna.

– Efter den magiska natten återvände 
jägaren till sin by. Han berättade om allt 
han hade sett. Men ack, det var ingen som 
trodde honom. Många gånger försökte 
han att hitta tillbaka till Sagornas sjö, 
men till sist gav han upp sina försök och 
lika bra var väl det. Den där natten var 
det skogsstigen själv som förde honom 
fram till den förtrollade sjön. Så berättar 
historien.

– Men varför valde stigen att visa just 
honom vägen? undrade Sälkuten.

– Jägaren var ung och hans sinne öppet. 
Han var väl förtrogen med skogen som 
han älskade, och aldrig bröt han av en 
enda gren i onödan.

– Vad hände med honom sedan?
– Efter den förtrollade natten hängde 

den unge jägaren geväret på väggen och 
blev musikant.

Det sägs att han blev en fantastisk 
kantelespelare. Med sitt spelande fick 
han människorna att känna både sorg och 
glädje, de ömsom grät, ömsom skrattade. 
Han spelade många olika melodier. Och 

mens man lå i gresset. Jegeren kunne 
gjette hvilken blomst det var ut fra 
festantrekket til feen. På slutten av ballet 
lyste blomsterfyrverkeriet opp himmelen, 
og skogssjøen ble dekket med blomster. 
Da lød kantelemusikken igjen. Ved å 
adlyde musikken, gjemte sølvtåka alt. 

Bølgen ble stille. Selungene hørte på 
vannslagene som traff steinene.  

Etter den underfulle natta kom jegeren 
tilbake til landsbygda. Han fortalte om alt 
han hadde sett i skogen.  Men dessverre 
trodde ingen på ham. Flere ganger prøvde 
den unge jegeren å finne Eventyrsjøen. Til 
slutt ga han opp, og det var nok riktig. Den 
natta førte stien ham selv til eventyrsjøen. 
Slik var historien.  

– Men hvorfor valgte skogsstien ham? 
spurte Selungen. 

– Jegeren var ung og hadde et åpent 
sinn. Han var glad i skogen og visste mye 
om den. Han har aldri brukket en eneste 
grein uten grunn.  

– Hva skjedde med ham etterpå?
– Etter den mystiske natta hengte jegeren 

bøssa på veggen og ble musiker. Det sies 
at han var en fin kantelist. Musikken hans 
fikk folk til å bli både triste og glade, den 
fikk dem til å le eller gråte. Han spilte ulike 
melodier. Men det var en melodi som fikk 
folk til å drømme. 

– Jegeren hørte melodien ved 
Eventyrsjøen, gjettet Selungen. 

– Ja, han hadde ikke glemt den, bekreftet 
Bølgen.

Vinden stilnet, og Bølgen forsvant i 
dybden av innsjøen.  Selungene lå på 
steinene. Historien Bølgen hadde fortalt, 
skaket opp fantasien deres. Selungen Elfi 
prøvde å forestille seg innsjøen dekket 
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en av melodierna fick alltid lyssnarna att 
börja drömma.

– Hade han kanske hört den vid 
Sagornas sjö? gissade Sälkuten.

– Precis, och den glömde han aldrig, 
svarade Vågen.

Vinden mojnade, och Vågen försvann 
i Ladogas djup. Sälkutarna låg kvar på 
stenarna. Vågens historia hade satt fart 
på deras fantasi. Sälflickan Elfi försökte 
föreställa sig hur skogstjärnen såg ut när 
den var täckt av blommor, och Montia 
drömde om att få höra tonerna av kantele.

med blomstene, og Montja drømte om å 
høre kantele.
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Kapitel 3

SöKANDET 
EfTER OSTANvINDEN

Efter samtalet med Vågen gav sig sälkutarna 
iväg för att leta rätt på Ostanvinden. De 
rundade halvön Tervu och simmade in till 
den pittoreska stranden vid Vättiki.

Sälkuten Montia började ropa på sin 
vän:

– Ostanvinden, var är du?
Från skogen hördes knakande ljud, någon 

hade bråttom till stranden. Sälkutarna var 
på sin vakt. Plötsligt sprang en Björnunge 

Kapittel 3

På SØK ETTER 
vINDEN

Etter samtalen med Bølgen dro selungene 
for å se etter Vinden. Etter å ha rundet 
halvøya Terva kom selungene fram til den 
maleriske stranda Vjattikki. 

Selungen Montja begynte å rope på 
vennen sin: 

– Du lette Vinden! Du lette Vinden! 
Hvor er du?

I skogen hørtes det et knall – noen løp fort 
til stranda. Selungene ble på vakt. Det var 

Gabriel Ray Johannessen Sandvik
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ut ur skogen. Kutarna hade aldrig sett 
någon björn, men hade hört hur de vuxna 
vikarna pratade om dem. Montia och Elfi 
var inte rädda för den lurviga Björnungen, 
men frågade för säkerhets skull:

– Är du ensam eller tillsammans med 
din mamma?

– Jag är ensam. Har kommit vilse, 
snyftade Björnungen.

– Var inte ledsen, sa Montia 
uppmuntrande, och försökte sedan låta 
vuxen som Farfar Säl: Sätt dig ner och 
blunda och lyssna till din inre röst. Du 
måste kunna känna var din mamma 
befinner sig.

Björnungen satte sig lydigt på den ljusa 
sanden och höll för ögonen med ramarna.

– Mamma, var är du? frågade han tyst.
– Vi har också tappat bort vår vän 

Ostanvinden, sa Elfi.
– Jag vet var Ostanvinden är! utbrast 

Björnungen upprymt. Han sover högt 
uppe i grenarna på Gammelgranen som 
växer vid Sagornas sjö.

– Sagornas sjö! Har du varit vid 
Sagornas sjö?

– Ja, det har jag, intygade Björnungen 
stolt. Hela natten satt jag under 
Gammelgranen och tittade på blommornas 
fest. Bäst gillade jag fyrverkerierna.

– Berätta!
– Tänk er ljudet av kanonmuller, och 

mot himlen lyfter väldiga eldklot. Först 
täckte de hela himlen, sedan exploderade 
de och löstes upp i mindre, skimrande klot. 
De små kloten snurrar runt och glittrar, 
men faller inte ner i sjön, det är som om 
någon håller i dem med osynlig tråd. Från 
kloten slår sedan blommor ut.

– Fantastiskt! 

en bjørn som løp ut av skogen. Selungene 
hadde aldri sett en bjørn før, men hadde 
hørt om dem gjennom samtalene til de 
store. Montja og Elfi var ikke redde for den 
lodne Bjørnen, men likevel lurte de på:

– Er du alene eller sammen med mora 
di?

– Jeg er alene. Jeg har gått meg vill, 
hikstet veslebjørn. 

– Ikke bli lei deg, - Montja prøvde å 
oppmuntre ham, men så sa han på en mer 
voksen måte, slik Selbestefar pleide å si, 
- Sett deg ned, lukk øynene og lytt til deg 
selv. Du må kunne føle hvor mammaen 
din er. 

Veslebjørn satte seg lydig på den hvite 
sanda og lukket øynene med potene sine.

– Mamma, hvor er du? spurte han stille. 
– Vi har også mistet vennen vår 

Østavinden, sa Elfi. 
– Jeg vet hvor Den lette Vinden er! 

kviknet Veslebjørn til, - Vinden sover på 
grenene til Den gamle Granen som vokser 
ved Eventyrsjøen. 

– Eventyrsjøen?! Eventyrsjøen?! Har 
du sett Eventyrsjøen?! 

– Ja, bekreftet vesle Bjørn stolt, - Jeg satt 
hele natta under Den gamle Granen og så 
blomsterfesten. Men jeg likte fyrverkeriet 
aller best. 

– Fortell!
– Forestill dere – kanonene drønner, og 

det flyr store ildballer mot himmelen. Først 
dekker de hele himmelen, så eksploderer 
de og blir til små glimrende baller. De små 
ballene svinger, blinker, men de faller ikke 
ned i innsjøen, akkurat som noen hadde 
holdt dem i usynlige tråder. Blomster 
folder seg ut av disse ildballene. 

– Vakkert! 
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Efter fyrverkerierna förstod jag att jag 
hade tappat bort min mamma, suckade 
Björnungen. Mamma har lärt mig att alltid 
hålla mig i närheten av henne. Vi björnar 
är inte särskilt starka när vi är små, så 
björnungar gör bäst i att inte lämna sin 
mamma.

– Vi är också bara vikarkutar än så 
länge, och kan komma bort oss. Farfar 
Säl lär oss att vara försiktiga, särskilt på 
stranden.

– Och i vattnet måste vi akta oss för 
fiskenät. Annars kan man lätt fastna i dem 
och dö, tillade Elfi.

Kutarna visste inte hur de skulle hjälpa 
Björnungen, men ville inte lämna honom 
ensam. De satt på sandstranden och tryckte 
sig intill varandra.

– Jaså, här är ni! sa Ostanvinden rätt 
vad det var ovanför dem.

– Ostanvinden! utropade vännerna glatt.
– Och ni har sällskap av Björnungen, 

ser jag.
– Han har tappat bort sin mamma, 

förklarade Montia.
– Du behöver inte sörja, Björnunge. Jag 

har sett din mamma inte långt härifrån, sa 
Ostanvinden lugnande. Vänta kvar här.

Ostanvinden gav sig snabbt iväg. 
Och Björnungen höll på nytt för ögonen 
med ramarna och försökte känna efter åt 
vilket håll hans mamma befann sig, så 
som Montia hade lärt honom. Han vred 
långsamt på huvudet och vädrade i luften. 
Plötsligt fick Björnungen känna doften 
av hallon blandat med doften av tallkåda. 
Han kände sig trygg och lycklig. Han 
öppnade ögonen och sprang snabbt iväg 
mot tallarna, där hans mamma stod och 
väntade på honom.

Etter fyrverkeriet forstod jeg at jeg 
hadde gått meg vill, - sukket vesle Bjørn, - 
Mor har lært meg å holde meg nær henne. 
Bjørnene blir ikke sterke med det samme, 
og det er derfor det er best for dem å holde 
seg i nærheten av mødrene sine. 

– Vi er også bare selunger, og vi kan 
også gå oss vill. Selbestefar har lært oss å 
være forsiktige, særlig på stranda. 

– Og i vannet må vi passe oss for 
fiskenoter. Man kan vikle seg inn i dem 
og dø, - tilføyde Elfi. 

Selungene visste ikke hvordan de kunne 
hjelpe vesle Bjørn, men de ville ikke la 
ham være alene. De satt på sandstranda 
tett inntil hverandre. 

– Der er dere! styrtet Vinden over dem.  
– Østavinden! vennene ble glade. 
– O! jeg ser at Veslebjørn er sammen 

med dere.  
– Han har gått seg vill, forklarte Montja. 
– Ikke vær lei deg, Veslebjørn! Jeg så 

mora di ikke langt unna, trøstet Den lette 
Vindene, - Vent på meg her. 

Vinden dro sin vei. Veslebjørn lukket 
øynene igjen med potene som han hadde 
lært seg av Montja, og prøvde å føle 
hvilken retning mammaen hans var. Sakte 
snudde han hodet, og så sjekket han lufta. 
Plutselig kjente han bringebærlukt blandet 
med harpikslukt. Det var hjemkoselig 
og gledelig for ham. Veslebjørn åpnet 
øynene, og løp fort til granene hvor mora 
hans ventet på ham. 

Mora til Veslebjørn var en vanlig 
Brunbjørn. Sant å si fikk Bjørnemors digre 
størrelse og alvorlige mine Selungene 
til å dykke under vannet. I mellomtiden 
hoppet en lykkelig Veslebjørn rundt 
mora si. Før de gjemte seg bak trærne, 
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Björnungens mamma var en 
vanlig Brunbjörnshona, men hennes 
imponerande storlek och allvarliga 
uppsyn fick ändå sälkutarna att dyka ner 
i vattnet. Björnungen skuttade glädjefyllt 
runt omkring sin mamma och sedan 
gick björnarna tillbaka in i skogen. 
Innan de försvann bland träden stannade 
Björnungen upp och vinkade farväl med 
ramen.

stoppet Veslebjørn og vinket med poten 
til avskjed. 
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Kapitel 4

ELDBLOMMOR

Ostanvinden var glad att återse sälkutarna. 
Han var ivrig att få dela med sig av sina 
intryck från nattens fest.

– Vågen har redan berättat för oss om 
balen, sa Sälkuten.

– Och björnungen har berättat om 
blomsterfyrverkerierna, tillade Elfi.

Ostanvinden såg besviken ut. Det 
verkade inte bättre än att han hade sovit 
för länge.

– Men har ni hört om balens drottning 
då? frågade han försiktigt.

– Nej, svarade Elfi för bådas räkning.
Ostanvinden gjorde en volt i luften 

av glädje. När han kom ner på sanden 
igen började han berätta för sälkutarna 
hur balens drottning hade blivit utsedd. 
Kutarna hade inte kunnat föreställa 
sig att till och med vattenklövern och 
den doftande älgörten varit nära att bli 
drottning på blommornas bal.

– Men till sist valdes den gula 
Smörbollen till balens drottning, sa 
Ostanvinden högtidligt.

– Den där som ser ut som en stor 
rund smörblomma? frågade Montia för 
säkerhets skull.

– Precis. Smörbollen är rund som en 
boll. Minns ni när jag berättade för er om 
Bajkalsjön? Där, långt borta i Sibirien, 
växer det orangefärgade smörbollar, och 
där kallas de för eldblommor.

– Du menar att de kan brinna som eld? 
frågade Montia och blinkade åt Elfi.

– Nej, dumsnut, skrattade Ostanvinden. 
Men när hundratals orange smörbollar 

Kapittel 4

ILDBLOMSTER

Østavinden var veldig glad over å se 
selungene. Han gledet seg til å dele 
inntrykkene om blomsterballet. 

– Bølgen har fortalt oss om ballet, - sa 
Selungen. 

– Veslebjørn har fortalt oss om 
blomsterfyrverkeriet, tilføyde Elfi.

Vinden ble litt trist. Han hadde sovet så 
altfor lenge. 

– Men har dere hørt om ballets 
dronning? spurte han usikkert. 

– Nei, - svarte Elfi for begge. 
Vinden ble så glad at han gjorde en 

salto i lufta. Da han landet på sanden 
igjen, begynte han å fortelle om hvordan 
ballets dronning ble valgt.  Selungene 
hadde ikke engang forestilt seg at til og 
med bukkeblad og mjødurt kunne bli 
ballets dronning.  

– Men likevel ble Engblommen valgt 
til ballets dronning, erklærte Vinden 
høytidelig.  

– Du mener «Skravlebøtta»? ville 
Montja presisere. 

– Et useriøst navn for en blomst. 
Men du har rett i at i Karelia kaller de 
Engblommer for «skravlebøtter», det 
var den lette Vinden enig i. Husker dere 
at jeg fortalte dere om Bajkalsjøen? 
I området rundt innsjøen vokser det 
oransjefargete engblommer, og folk 
derfra, innbyggerne der, kaller en slik 
engblom for «en stek». I tillegg kan de 
også hete «Ildblomster» 

– Betyr det at de kan brenne som ild? 
spurte Montja og blinket til Elfi. 
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vajar för vinden, då tycker många att det 
ser ut som om de brinner.

– Jag gillar namnet eldblomma, sa Elfi.
– Men du Ostanvinden, hur ser 

egentligen en kantele ut? frågade Montia 
utan vidare.

– Jag har tyvärr aldrig sett någon kantele, 
utan hörde den bara på blommornas bal, 
svarade Ostanvinden. Nu får ni ursäkta 
mig. Jag måste skynda mig till Soskua.

Sälkutarna försökte inte ställa några 
fler frågor. Alla kring Ladoga visste att 
Ostanvinden varje dag tävlade med den 
snabba strömmen i ån Soskuanjoki.

– Selfølgelig ikke! storlo den lette 
Vinden, – Men når hundretalls oransje 
engblommer sveier i takt med vinden, så 
synes alle at det ser ut som om de brenner. 

 – Jeg liker navnet «ildblomsten», 
innrømte Elfi.   

– Men du lette Vind, hvordan ser kantele 
ut? spurte Montja uten videre. 

– Dessverre har jeg aldri sett kantele, 
men jeg hørte den på blomsterballet, svarte 
Østavinden, – Men nå får dere unnskylde 
meg. Jeg må skynde meg til Soskua. 

Selungene ville ikke oppta Østavinden 
mer med spørsmålene sine. Alle i området 
rundt Ladogasjøen visste at den lette 
Vinden hadde et kappløp med den ivrige 
strømmen til elva Soskuanjoki.  
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Kapitel 5

DEN GåTfuLLE
MuSIKANTEN

Sälkutarna gjorde sig ingen brådska att 
lämna Vättiki. Först simmade de ikapp, 
och låg sedan och gungade i vågorna.

– Vad tror du, Elfi, finns det någon 
chans för oss att träffa den där gåtfulle 
musikanten? frågade Montia plötsligt.

– Det vet jag inte.
– Tänk att få höra kantele!
– Vi får fråga Lodjuret, föreslog 

sälflickan. Rula bor ju i skogen och har 
kanske sett kantelespelaren.

– Vi kan väl simma längs stranden, 
Lodjuret kommer ofta ner till sjön.

Sälkutarna följde den vågformade 
strandlinjen och fick snart syn på Lodjuret. 
Rula låg och slumrade i skuggan av ett 
sälgsnår.

– Jaså, är det ni, de nyfikna vikarkutarna? 
sa Lodjuret när hon fick se dem.

– Hej Rula, hälsade kutarna artigt.
– Hela skogen pratar om nattens 

fest, har ni också blivit intresserade av 
blomsterbalen?

– Det kan du tro, svarade Sälflickan 
Elfi. Vet du var den gåtfulle musikanten, 
han som kan styra över dimman, bor?

– Ingen har någonsin sett den gåtfulle 
musikanten. Varför frågar ni efter honom?

– Vi skulle så gärna vilja lyssna till 
kantele.

– Kantele … funderade Lodjuret. För 
att få höra kantele måste ni bege er till 
människorna. Jag hoppas att det gamla 
karelska instrumentet inte fallit helt i 
glömska i byn.

Kapittel 5

DEN GåTEfuLLE
MuSIKEREN

Selungene hadde det ikke travelt med å 
forlate Vjattiku. Først kappsvømte de, så 
vugget de på bølgene. 

– Elfi, tror du vi kan bli kjent med 
den mystiske musikeren? spurte Montja 
plutselig. 

– Jeg vet ikke. 
– Tenk deg å høre på kantele! drømte 

Selgutten om. 
– Vi må snakke med Gaupa, foreslo 

Seljenta, - Rola bor i skogen, og hun kan 
ha sett kantelisten. 

– La oss svømme langs stranda. Gaupa 
kommer jo ofte hit. 

Selungene fulgte den bølgeformede 
strandlinjen, de svømte sakte, og snart fikk 
de øye på Gaupa. Rola tok seg en dagslur i 
skyggen av Seljebusken.     

– Jøss, her er dere, mine nysgjerrige 
venner? Rola kjente dem igjen med det 
samme.   

– Hei Rola! hilste selungene høflig på 
Gaupa. 

– I skogen snakker de om nattfesten. Ble 
dere også nysgjerrige på blomsterballet? 

– Det kan du tro, svarte Seljenta Elfi, - 
Vet du hvor den gåtefulle musikeren bor, 
han som kan styre tåka? 

– Ingen har noensinne sett den 
gåtefulle musikeren. Hvorfor spør dere 
om ham?

– Vi ville gjerne høre på kantele. 
– Kantele... Gaupa ble litt ettertenksom. 

For å høre kantele må dere svømme til 
menneskene. Jeg håper at det gamle 
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Sälkutarna tackade Lodjuret för rådet 
och simmade iväg hemåt.

– Vad synd att inte jag blev inbjuden 
på balen, sa Lodjuret till Sälgen. Jag hade 
kunnat få dansa.

Sälgen susade med sitt bladverk för att 
visa att hon förstod Rula.

– Jag får erkänna att jag verkligen gillar 
alla olika blommor, fortsatte Lodjuret. Jag 
brukar dricka vatten ur en skogsbäck där 
det växer ljusblå förgätmigej. De gör det 
så fint vid bäcken. Och som hela skogen 
väcks till liv om våren! Överallt är det 
så fullt av blåsippor att det är svårt att 
ta sig fram utan att trampa på dem. Och 
efter blåsippan kommer vitsippan. Den är 
vårskogens verkliga drottning.

Sälgen nickade instämmande med sina 
tunna små grenar.

karelske instrumentet ikke har gått i 
glemmeboka.         

Selungene takket Gaupa for rårdet og 
svømte hjem. 

– Synd at jeg ikke var invitert på 
blomsterballet, Rola henvendte seg til 
Seljebusken, - Jeg kunne ha danset.   

Seljebusken viste medfølelse ved å suse 
med bladene.   

– Jeg må erkjenne at jeg liker 
forskjellige blomster, fortsatte Gaupa, - 
Jeg drikker alltid vann fra skogsbekken, 
og det vokser alltid blå forglemmegeier 
langs vannkanten. De er som pynt for 
skogsbekken. Og som skogen våkner 
til liv om våren! Den blir så overfylt 
av blåveis at det er vanskelig å komme 
seg noe sted uten å tråkke på dem. Rett 
etter blåveisene begynner hvitveisene 
å blomstre. Hvitveisen er vårskogens 
virkelige dronning. 

Seljen nikket samtykkende med de 
tynne grenene sine. 
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Kapitel 6

STENROSOR

Vikarna låg och sov i all sjöns ro när 
himlen plötsligt fylldes av måsar. Med 
sina höga skrik följde fåglarna efter ett 
fiskstim. Måsarna dök smidigt ner under 
vattenytan, och kom nästan alltid upp igen 
med en silverglänsande liten fisk i näbben.

– Man får ingen ro att vila i det här 
oväsendet, muttrade en Gammelsäl.

– Ja, det är mycket måsar, men som de 
skriker kunde man tro att de var ännu fler, 
instämde Farfar Säl.

Sälkuten Montia tyckte inte att 
oväsendet var störande. Han iakttog 
intresserat fåglarna och blev förtjust 
när han bland dem fick syn på den stora 
Gråtruten.

– Vad har ni för er? frågade Alfredo.
– Elfi och jag har simmat till stranden 

vid Vättiki för att leta rätt på Ostanvinden.
– Jag såg er vän för inte länge sedan 

i Soskua. Han tävlade med den snabba 
strömmen i Soskuanjoki.

– Och vem var det som vann? frågade 
Elfi.

– Det vet jag inte. Jag såg bara början 
av tävlingen, svarade Alfredo. Jag har haft 
mycket att stå i, tog en tur till taklöksberget, 
och därefter en sväng till Kurkijoki.

– Är det berget där det växer stenros 
som du menar? blandade sig Mamma Säl 
i samtalet.

– Just det.
Sälkutarna såg frågande på Mamma 

Säl.
– Vi brukar kalla den ständigt gröna 

taklöken för ”stenros”, förklarade 

Kapittel 6

TAKLØKBAKKEN

Selene lå og sov fredelig da himmelen 
plutselig ble full av måser. Med høye 
skrik fulgte fuglene etter en fiskestim. 
Måsene dukket smidig under vannflaten, 
og kom nesten alltid opp igjen med en 
liten sølvfisk i nebbet. 

– Det er ingen ro å få i det bråket, 
mumlet en Gammelsel.  

– Det er altfor mange måser, men som 
de skriker, tror man at det er enda flere av 
dem, samtykket Selbestefar. 

Selgutten Montja syntes ikke at 
måseskriket var så forstyrrende. Han 
kikket nyssgjerrig på fuglene og ble riktig 
glad da han så den store Sølvmåsen. 

– Hva holder dere på med? lurte han på. 
– Elfi og jeg har tatt en svømmetur til 

Vjattika for å se etter den lette Vinden. 
– Jeg så vennen deres i Soskua ikke for 

lenge siden. Den lette Vinden konkurrerte 
med den raske strømmen i Soskuanjoki.  

– Hvem vant da? spurte Elfi.   
– Jeg vet ikke. Jeg fikk se bare 

begynnelsen av konkurransen, svarte 
Alfredo, - Jeg hadde mye å gjøre- først 
fløy jeg til Takløkbakken, så til Kurkijoki. 

– Snakker du om Takløkbakken hvor 
steinrosen vokser? blandet Selmor seg inn 
i samtalen.  

– Ja, det gjør jeg.
Selungene så spørrende på Selmor. 
– Vi pleier å kalle den eviggrønne 

takløken for «steinrose», forklarte 
Selmor, - den vokser på klipper. De tykke 
og kjøttfulle bladene til steinrosen sitter 
samlet i en krone som hos en rose.  
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Mamma Säl. Den växer på stenar och 
klippor. Taklökens tjocka, köttiga blad 
sitter samlade som kronbladen hos en ros.

– Men hur ser då taklökens blomma ut? 
undrade Elfi.

– Taklöken har enkla, vita blommor, 
och den tar god tid på sig att gå i blom. 
Först bildas det dotterplantor kring den 
stora ”stenrosen” – små gröna bollar, som 
än så länge är utan blad, berättade Alfredo. 
Taklöken blommar bara en enda gång och 
dör sedan. Och de små gröna bollarna slår 
ut till nya plantor, nya ”stenrosor”.

– Jag ser att ni har blivit intresserade 
av blommor, sa Mormor Säl glatt till 
vikarkutarna. Det har blivit dags att 
ni bekantar er lite närmare med de 
vattenlevande växterna. Tro mig, det finns 
en hel del att upptäcka i Ladogas vatten.

– Hurra, vi ska ut och titta på Ladogas 
blommor! ropade kutarna förtjust.

– Hvilke blomster har takløken? undret 
Elfi. 

– Takløken har enkle vite blomster, 
men den begynner ikke å blomstre med en 
gang. Først vokser det datterplanter rundt 
steinrosa, små grønne baller der bladene 
gjemmer seg inntil videre, fortalte Alfredo, 
- Takløken blomstrer bare en gang og dør 
så etterpå. Og ut av de små grønne ballene 
folder det nye «steinroser» seg ut.   

– Jeg ser at dere er blitt interessert i 
blomster, Selbestemor ble glad på vegne 
av selungene, - Det er på tide å presentere 
dere for vannplantene. Tro meg, det er en 
god del av dem i Ladogas vann. 

– Hurra! Vi skal ha en ekskursjon 
i Ladogas vannplanteverden! ropte 
selungene glade. 
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Kapitel 7

KOSSAN ELMAS 
NYA DIKTER

På morgonen började det regna och 
kutarnas planer fick ställas in. Utflykten för 
att upptäcka Ladogas undervattensväxter 
fick skjutas upp tills vidare. Att simma 
bort till ängen var inte heller lönt: Kossan 
Elma gillade inte när det var blött ute. 
Dagarna gick sin gilla gång. Sälkutarna 
blev våta i regnet, och simmade sedan i 
vattnet.

Till slut kom vinden och jagade undan 
alla ovädersmoln. Solen tittade fram 
på himlen, och sälkutarna satte genast 
kurs mot ängen. Efter regnet låg en djup 
blomsterdoft över ängen. Kossan Elma 
gick och betade i det höga gräset. När 
hon fick se kutarna skyndade hon ner till 
vattnet och började utan vidare läsa dikt:

*****

Hej Elfi!
Hur är det med dig?
Först nu jag kunde komma:
Har betat på en äng långt bort,
Skrattat gott med mången blomma.
Åh, Montia!
Hör nu på!
Bland blommorna biet Surr-Surr satt,
Hemkommen från Norge
Med sina utländska kollegor.
Hoppla-ha, och ni?
Hur går livet här
I Ladogas vatten?
Vad har ni att förtälja
Om långa, ljusa kvällar?

Kapittel 7

DE NYE DIKTENE TIL
KuA ELMA

Det begynte å regne på formiddagen, og 
planene til selungene ble gikk i vasken. 
De ble nødt til å utsette det spennende 
bekjenskapet med vannvegetasjonen på 
ubestemt tid. Det var heller ingen vits i 
å svømme til enga - kua Elma likte ikke 
fuktighet. Dagene gikk sin ensformige 
gang. Selungene ble våte i regnet først, 
men så svømmet de under vann. 

Endelig begynte det å blåse, og vinden 
jaget skyene vekk. Sola dukket opp på 
himmelen, og selungene satte kurs mot 
enga med det samme. Etter regnet lå en 
dyp blomsterduft over enga. Kua Elma 
gikk og beitet i det høye gresset. Etter å 
ha sett selungene gikk hun ned til vannet 
og begynte uten videre å lese opp et dikt: 

*****

Hei Elfi!
Hvordan er det med deg?
Først nå kunne jeg komme:
Jeg har beitet på en eng langt borte,
Pratet en stund med mange blomster.
Ah, Montja!
Hør nå på!
Blant blomstene satt bien Surr-Surr,
Vendte hjem fra Norge
Med de utenlandske kollegaene sine.
Hoppla-ha, og dere da?
Hvordan er livet
i Ladogas vann?
Hva har dere å fortelle
Om lange, lyse kvelder?
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*****

Sälkutarna blev upprymda, Elmas dikt 
var fantastisk.

– Hur har ni haft det vid Ladoga? 
frågade Kossan.

– Det har regnat varenda dag, svarade 
Sälkuten.

– Det är inte så konstigt, råmade Kossan.
– Alla pratar fortfarande om blommornas 

bal, sa Elfi.
– Tänk så magiskt att gå på bal och få 

se den dansande Vita Näckrosen.
Elma stirrade på den släta vattenspegeln, 

som om hon hade fått syn på en underbar 
blomma.

*****

O, du Vita Näckros – som en snöflinga 
i sol,
Var natt du ”smälter” bort, och väntar 
under vattnet svart.
Men samma ljuva syn, du Vita 
Näckros,
Möter mig åter efter varje natt.

*****

Sälkutarna klappade i labbarna.
– Det där var mitt impromptu, förklarade 

Kossan.
– Impromptu? undrade Montia förvånat.
– Det är dikter som kommer till i 

ögonblicket, utan någon förberedelse, 
förklarade Elma. Det krävs förstås en god 
skopa inspiration, men sådana dikter ger i 
alla fall ingen skaparångest.

Kutarna suckade, det hängde inte alltid 
med i Elmas resonemang.

*****

Selungene kom i munter stemning, de 
likte godt diktene til Elma. 

– Hvordan har dere hatt det ved Ladoga? 
spurte Kua. 

– Det har regnet hver eneste dag, - 
svarte Selgutten. 

– Det er ikke noe rart, rautet kua. 
– Alle prater fortsatt om blomsterballet, 

tilføyde Elfi.        
– Det er magisk å komme på ballet 

og få se en dansende Hvit Nøkkerose. 
Kua Emma stirret lenge på den jevne 
vannflaten, akkurat som hun hadde 
oppdaget en fin blomst.  

 
*****

O, den Hvite Nøkkerosa – som et 
snøfnugg i sola,
Om natta ”smelter” du bort, og 
gjemmer deg under vannet.
Men samme deilige syn, den Hvite 
Nøkkerosa,
Dukker opp igjen og lyser over 
vannet.

*****

Selungene klappet i luffene. 
– Det var mitt impromptu, forklarte 

kua.
– Impromptu? undret Montja overrasket. 
– Det er dikt som blir til uten noen 

forberedelser, - presiserte Elma, - Det er 
klart at de krever en god del inspirasjon, 
men de er ikke laget i skaperkvaler. 

Selungene sukket, det var nok ikke alltid 
at de klarte å forstå hva Elma snakket om. 



162

– Vilka är förresten era favoritblommor? 
frågade Kossan.

– Blåklockor, sa Montia.
– Och jag gillar prästkrage, sa Elfi.
– Perfekt, då ska jag specialskriva en 

dikt för er om prästkragar och blåklockor.
Sälkutarna jublade.
– Just det, nästa dikt ska handla om 

prästkragar och blåklocka, upprepade 
Kossan och gav sig av mot den blomstrande 
ängens mitt.

– Men hvilke blomster liker dere best? 
lurte Kua på.

– Blåklokker, svarte Montja. 
– Og jeg liker prestkrager, sa Elfi. 
– Da er det bestemt! Jeg skal skrive et 

dikt om en prestkrage og ei blåklokke, 
spesielt for dere. 

– Fantastisk! jublet selungene. 
– Ja da, ja. Det nye diktet mitt skal 

handle om prestkragen og blåklokka, 
gjentok kua Elma og bega seg langt mot 
den blomstrende enga.  
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Kapitel 8

MORMOR SÄLS
EXKuRSION

Nästa dag väckte Mormor Säl sina kutar 
vid soluppgången.

– Det är dags att vi ger oss av, sa hon tyst.
De tre vikarna lämnade skäret utan att 

väsnas. Snart var de framme vid ett stilla 
bakvatten som låg som en lagun i en del av 
viken. Vattenytan var täckt av stora, runda 
blad som växte upp från botten. Bland de 
gröna, flytande bladen stack det upp stora, 
snövita blommor.

– De är underbara, utbrast Elfi.
– Den vita näckrosen är fulländad, sa 

Mormor Säl hänfört.
Sälkuten Montia simmade fram till en 

av blommorna och tittade intresserat in i 
den.

– Titta, i näckrosen gömmer sig en liten 
sol!

– Ja, de vita kronbladen skymmer 
faktiskt blommans gula mitt, instämde Elfi.

– De många kronbladen skyddar de 
gula ståndarna med pollen från att bli 
nedblötta av vatten, förklarade Mormor 
Säl. Näckrosen är rädd om sitt pollen, 
och gömmer därför undan sin blomma i 
en stängd knopp under vattnet när det är 
mulet och regn.

– Och jag som trodde att vågorna hjälpte 
till att förflytta vattenväxternas pollen från 
blomma till blomma, sa Montia.

– Näckrosen pollineras av insekter, 
förklarade Mormor Säl. Däremot sprider 
vågorna blommans frön. Frukten, som 
innehåller näckrosens frön, påminner till 
utseendet om en liten näckros.

Kapittel 8

SELBESTEMORS
EKSKuRSjON

Neste dag vekte Selbestemor selungene 
ved soloppgang. 

– Det er på tide å dra, sa hun stille. 
Selungene forlot øya uten å bråke. 

Snart var de framme ved Den stille bukta. 
Vannflaten var heldekket med tette blad 
som alle var delt i to. Blant de grønne 
flytende bladene stakk de elegante hvite 
vannliljene opp.   

– De er praktfulle! sa Elfi betatt. 
– Den hvite vannliljen er helt 

fullkommen, sa Selbestemor beundrende. 
Selungen svømte bort til en av 

blomstene og kikket i den. 
– Se! Det er sola som gjemmer seg i 

vannliljen.
– Men i virkelighet gjemmer de hvite 

kronblomstene blomstens gule midte, 
bekreftet Elfi. 

– De tallrike kronbladene beskytter 
pollenbærerne med pollen fra å bli skylt 
vekk av bølgen, forklarte Selbestemor, 
- Vannliljen passer på pollen og derfor 
gjemmer den blomsten sin i en stengt 
knopp under vannet på en sur og våt 
dag. 

– Jeg som trodde at det var bølger som 
hjalp til å flytte pollen fra en blomst til en 
annen, sa Montja. 

– Nøkkerosa blir pollinert av insekter, 
presiserte Selbestemor, - Men bølgene 
sprer vannliljenes frø. Frukten som 
inneholder frøene til nøkkerosa, likner på 
en liten vannkanne. 

Selungene ble interessert i noen gule 
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Sälkutarna fick syn på några mindre, 
gula blommor som växte intill de vita 
näckrosorna.

– Det där är gul näckros, sa Mormor Säl 
innan kutarna hann fråga.

– De gröna bladen är nästan exakt 
likadana som hos den vita näckrosen, 
konstaterade Elfi.

Vikarna simmade försiktigt iväg från 
näckrosorna. De ville inte röra upp vågor 
som sköljde bort blommornas pollen. 
Näckrosorna fick gärna bli fler i sjön.

– Nu ska vi ta oss en titt på den resliga 
vassen. Häng med nu.

Sälkutarna gjorde sitt bästa för att 
hänga med Mormor Säl. Ändå stannade 
de plötsligt upp och dök ner under vattnet. 
Kutarna hade blivit skrämda av ett 
underligt rop: det var någon som skränade 
inifrån den snåriga vassen.

– Inte låter ni väl en fågel skrämma er? 
utbrast Mormor Säl förebrående.

– Men det lät inte som någon fågel, sa 
Montia när han dök upp ur vattnet.

– Nej, rördrommen har en ganska 
speciell röst, var mormor tvungen att 
medge.

Rördrommen gjorde sig påmind med 
ett nytt rop. Den här gången lät kutarna 
bli att dyka under vattnet. De simmade 
målmedvetet efter den vuxna vikaren 
längsmed den prasslande vassen.

Efter en stund stannade Mormor Säl 
upp.

– Nu är det svårt att komma längre ovan 
vatten, det är så mycket växtlighet. Vi gör 
bäst i att dyka i stället, föreslog hon. Men 
se upp, det är grunt här. Försök undvika 
att vidröra den dyiga botten.

Vikarna dök. Med labben fattade 

blomster som vokste ved siden av de hvite 
vannliljene. 

– Det er gule nøkkeroser, forklarte 
bestemor uten å vente på spørsmålet til 
selungene. 

– Den gule nøkkerosa har nesten samme 
blad som den hvite, konstaterte Elfi. 

Selungene svømte forsiktig vekk fra 
blomstene. De ville ikke røre i vannet for 
at bølgene ikke skulle skylle bort pollen. 
De hvite og gule nøkkerosene kunne det 
gjerne vært flere av i innsjøen.   

– Nå skal vi ta oss en tur til det høye 
takrøret. Følg etter meg!

– Selungene gjorde sitt beste for å 
henge med Selbestemor. Men de var nødt 
til å stoppe og dukke under vann. De 
hadde blitt skremt av et brått skrik – Det 
var noen som skrek i rørkrattet. 

– Ble dere skremt av en fugl?! bebreidet 
Selbestemor. 

– Fuglen har ikke fuglestemme, sa 
Montja da han dukket ut av vannet. 

– Ja, rørdrummeren har en skarp 
stemme, samtykket Selbestemor. 

Rørdrummeren skrek igjen for å gjøre 
dem opp merksom på at den var der. Men 
selungene ville ikke gjemme seg under 
vannet. De svømte sikkert etter den voksne 
selen og forbi det raslende takrøret. 

Etter å ha svømt en kort stund stoppet 
Selbestemor. 

– Det blir vanskelig å svømme videre, 
det vokser mye vannplanter her omkring. 
La oss dukke under vannet, foreslo hun, 
- Men vær forsiktige, det er ganske grunt 
her. Prøv å unngå den mudrete bunnen. 
Selungene dukket. Selbestemor klarte 
smidig å få tak i noe brunt med luffen. 

– La meg presentere hornblad.



165

Mormor Säl smidigt tag i en brunaktig 
vattenväxt som flöt förbi.

– Tillåt mig att presentera särven.
– Den ser ju ut som grenen på en gran, 

sa Elfi. Förutom att den inte sticks utan är 
mjuk.

– Och den ser inte ut att ha några rötter, 
sa den skarpögde Montia.

Mormor Säl sträckte ut labben mot en 
gulgrön vattenväxt.

– Titta på vattenpestens nästan 
genomskinliga blad.

Montia bestämde sig för att se efter om 
den långa, slingrande vattenpesten hade 
några rötter. Han simmade ner mot botten 
och stötte emot dyn med labbarna. Vattnet 
blev grumligt, och sälarna stack genast 
upp sina huvuden.

– Vattenpesten har rötter! konstaterade 
Montia och nös. Och de sitter fast i dyn på 
botten.

– Viken är smal och grund här, vattnet 
är stillastående, och därför är det så 
mycket vegetation i vattnet här, förklarade 
Mormor Säl. Växterna dör så småningom, 
sjunker till botten och blir till dy.

– Farfar Säl har berättat att stillastående 
vatten med tiden omvandlas till träsk, 
mindes Montia. 

– Det stämmer, sa Mormor Säl. Den 
här delen av viken håller på att växa igen. 
Titta, det växer redan starr här.

– Men vad heter de där rosavita, luddiga 
blommorna som växer där det är grunt? 
frågade Elfi.

– Jag tror jag vet, sa Montia efter en 
närmare titt på växtens klöverlika blad. Det 
är vattenklöverns blommor. Ostanvinden 
har berättat om den. Den var nära att bli 
balens drottning.

– Det minner meg om en grangren, 
bemerket Elfi, - Bare «nålene» er veldig 
myke. 

– Og det er ingen røtter å se, la den 
våkne selgutten til. 

Selbestemor tok på en gulbrun 
vannplante. 

– Se hvor gjennomsiktige blad 
vasspesten har. 

Montja bestemte seg for å sjekke om 
vasspesten hadde røtter. Han dukket ned og 
tok tilfeldig på den mudrete bunnen. Vannet 
ble uklart, og selene dukket opp igjen. 

– Vasspesten har røtter! erklærte Montja 
og nøs. Det var mye mudder på bunnen. 

– Bukten er smal og grunn, og det 
er ingen vannbevegelse. Det er derfor 
det er så mye vannvegetasjon, forklarte 
Selbestemor, - Med tiden dør plantene, 
de synker til bunns og blir omdannet til 
mudder. 

– Selbestefar har fortalt at med tiden vil 
det stillestående vannet bli til myr, mintes 
Montja.       

– Det stemmer, bekreftet Selbestemor, - 
Det vokser mye vegetasjon ved bukta. Se, 
her vokser det jo også starr. 

– Men hva heter de rosahvite fylte 
blomstene som vokser på grunnen? spurte 
Elfi. 

– Jeg tror at jeg har gjettet det, sa Montja 
etter å ha sett litt nærmere på plantenes 
tredelte blad, - Her vokser det bukkeblad. 
Det er den lette Vinden som har fortalt 
om det. Det kunne blitt blomsterballets 
dronning. 

– Bukkebladet kalles ofte for nattens 
dronning eller måneblomst. Den vokser 
ikke om dagen, men vokser likevel hele 
sommernatta. 
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– Här i trakterna kallas vattenklövern 
ibland för nattens drottning eller 
månblomma. Den blommar inte bara hela 
dagen, utan också hela sommarnatten.

– Säkert tycker månen om att skina på 
vattenklöverns blommor, funderade Elfi.

– Tänk så många gånger jag har simmat 
förbi vattenväxterna utan att egentligen 
titta på dem, sa Montia. Och så visar det 
sig att det finns så många olika!

– Det gläder mig att ni uppskattar 
Ladogas blommor, sa Mormor Säl. Men 
nu är det dags för oss att simma tillbaka.

– Jeg er sikker på at Månen liker å se på 
Bukkeblad, sa Elfi begeistret. 

– Jeg har svømt forbi vannplantene uten 
å legge merke til dem, fortalte Montja, - 
Nå ser jeg at de er veldig forskjellige! 

– Jeg er veldig glad for at dere liker 
Ladogas blomster, sa Selbestemor, - Men 
det er på tide å svømme tilbake.    
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Kapitel 9

TRANORNAS å

På vägen tillbaka från utflykten pratade 
sälarna ivrigt om alla nya intryck. När de 
passerat vassruggen stannade de till för att 
pusta ut på en av kobbarna.

Rördrommen kom på tal, och Sälflickan 
Elfi sa:

– Jag gillar inte rördrommens läte. Då 
lyssnar jag hellre på tranornas trumpetande 
i skyn.

– Mamma har berättat att tranorna 
samlas för att dansa på våren, mindes 
Montia.

– Under dansen väljer de sin partner, 
förklarade Mormor Säl. Det har alltid 
funnits gott om tranor i våra trakter. Därför 
kallas också ån som flyter ut här i viken 
för Tranån, eller Kurkijoki.

– Samhället heter också Kurkijoki, sa Elfi.
– Här i trakten brukar man faktiskt 

också kalla midsommarblomster för 
tranblomster, funderade Mormor Säl.

– Varför då?
– När midsommarblomstret har blom-

mat över blidas en avlång frukt, som liknar 
en tranas näbb. Det lade människorna 
märke till och började kalla den för 
tranblomma.

– Då kan man säga att det är riktiga 
tranmarker vi bor i, sammanfattade 
Montia. Både ån och samhället är 
uppkallade efter tranan och det växer 
tranblomster överallt!

– Mormor, vart ska vi simma nu? 
undrade Elfi.

– Jag är lite trött och skulle behöva vila 
en stund.

Kapittel 9

TRANENES ELv

På veien tilbake fra utflukten hadde selene 
en livlig samtale om opplevelsene sine. Da 
de svømte forbi takrøret stoppet de for å 
hvile på en av øyene. Da seljenta Elfi kom 
på lydene rødrummen laget, innrømmet 
hun: 

– Jeg likte ikke stemmen til rødrummen. 
Jeg ville heller høre på tranenes trompetstøt 
på himmelen. 

– Mamma har fortalt at om våren 
samles tranene for å lage en felles dans, 
kom Selgutten på. 

– I dansen velger de seg en partner, 
forklarte Selbestemor, - Det har alltid vært 
en god del traner her i området. Derfor 
kaller man elva for «Tranenes elv» eller 
Kurkijoki. 

– Tettstedet heter også Kurkijoki, 
tilføyde Elfi.

– Forresten heter skogsgeranium 
storkenebb, drøftet Selbestemor høyt.

– Hvorfor er det slik?
– Det sies at når blomstringsperioden 

er over, blir griffelen til en lang søyle 
som kan minne om tranens eller storkens 
nebb. Det var noe folk la merke til, og de 
begynte å kalle planten for storkenebb. 

– Det betyr at vi bor på et riktig 
tranested, oppsummerte Montja, - Elva 
er Tranenes elv, og tettstedet heter også 
det. Dessuten vokser det storkenebb 
overalt. 

– Bestemor, hvor skal vi svømme nå? 
ble Elfi nysgjerrig. 

– Jeg er litt trøtt og kunne tenke meg å 
hvile litt.   
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– Om du vilar här på kobben så simmar 
vi och hälsar på Kossan Elma.

– Då väntar jag här.
Kutarna simmade iväg mot ängen. 

Mormor Säl var glad att Elfi och 
Montia hade så många vänner. De unga 
vikarsälarna tog sig redan fram på egen 
hand i sjön och lyssnade alltid till de 
äldres råd. Mormor Säl behövde inte oroa 
sig för sina kutar.

– Om du hviler her på øya, så kan vi 
besøke kua Elma.      

– Jeg venter på dere her. 
Selene svømte til enga. Selbestemor 

var glad for at Elfi og Montja hadde så 
mange venner. 

Selene var blitt flinke til å ta seg frem 
på egen hånd og hørte godt etter hva de 
eldre hadde å si.

Selbestemor trengte ikke å uroe seg for 
dem.
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Kapitel 10

SOLENS
SYSTERDOTTER

Kossan Elma var ofta på ängen. Varje 
gång hon gick ner till sjön kastade hon 
en noggrann blick över det vidsträckta 
vattnet. Hon var glad att bland vågorna få 
syn på de båda sälkutarna.

– Elma, vi är här! ropade kutarna.
– Så snabbt ni simmar, sa Elma 

berömmande.
– Vi gör vårt bästa.
– Jag lovade sist att skriva en dikt åt er. 

Nu är den färdig.
Sälkutarna lade sig till rätta på 

stranden. Elma tog ett djupt andetag och 
på utandningen började hon läsa sin nya 
dikt.

*****

Solens systerdotter på sitt taniga ben 
–
Prästkragen i skogen står i blom.
Du hittar den längs stigen, jämte 
stockar, jämte sten,
Där pilträdet det gamla har sitt bo.

Om regn och om sommar är 
Prästkragens sång
Och Regnbågen hennes sanna 
romans.
Liten fågel lockas landa på en gren 
så lång,
För sången den är också hans.

Och Blåklocke-vännen en underbar 
saga

Kapittel 10

SOLAS 
NIESE

Kua Elma kom ofte ut på enga. Hver gang 
hun gikk ned til innsjøen, så hun nøye 
langt ut i det fjerne. Elma ble glad da 
hun så to selunger komme svømmende i 
bølgene. 

– Elma, vi er her! skrek selungene. 
– Dere svømmer så fort, roste Kua dem. 
– Vi prøver så godt vi kan!
– Forrige gang lovet jeg å skrive et dikt 

til dere. Det er ferdigskrevet nå. 
Selungene la seg til rette på stranda. 

Elma pustet dypt inn, og på utpust begynte 
hun å lese opp diktet:

*****

Solas niese står på et tynt bein, mens
Prestekragen er i full blomst, og den
finner du der ved veien,
der bor jo også Seljen,
den er jo gammel, den.

Om regn og sommer handler sangen 
om
for Prestekragen ventet til Regnbuen 
kom.
En liten fugl har landet på en gren 
så lang,
den prøver å finne tonen så godt han 
kan.

Blåklokke-vennen gjemmer på en 
eventyrhistorie,
og det er en gave som Prestekragen 
kan glede seg til.
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Viskar i Prästkragens öra:
Hit väntas en gång längs förtrollade 
vägar
Vårprinsessan den väna.

*****

Kossan Elma tystnade. På ängen hördes 
ljudet av små klockor.

– Lyssna, så här låter kantelen, sa 
Kossan tyst.

– Kantele! utbrast Montia glatt.
– Ni minns att jag berättade för er om 

två små systrar, sa Kossan. Nu har de 
blivit äldre och håller redan på att lära sig 
spela kantele.

En bit ifrån sjön satt två flickor. Den 
ena av dem hade en liten kantele med bara 
fem strängar i knät. Den äldre systern 
hade ett tolvsträngat instrument. De unga 
musikanterna vidrörde strängarna med 
fingertopparna och strängarna svarade 
med sång.

Sälkutarna hade ofta hört musik från 
både större fartyg och småbåtar. Men idag 
fick de för första gången höra ljudet av 
kantele.

En gang vil Vår-prinsessen komme 
igjen,
Og hun skal tråkke på den magiske 
stien.

*****

Kua Elma ble stille. Det var bare 
blåklokker som klang.  

– Bare hør nå på! Slik lyder kantele, sa 
Kua stille.

– Kantele! ble Montja glad. 
– Husker dere jeg har fortalt dere om 

søstrene, minnet Kua dem om, - Nå er de 
blitt større, og de lærer å spille kantele. 

To jenter satt i nærheten av innsjøen. En 
liten kantele lå på fanget til den ene av dem, 
den hadde bare fem strenger. Den eldste 
av de to søstrene hadde et tolvstrengers 
instrument. De unge musikerne tok med 
fingrene på strengene, og strengene sang.

Selungene hadde flere ganger hørt på 
musikken som ble spilt på båtene som 
seilte forbi på innsjøen. Men denne gangen 
hørte de kantele for første gang.  
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Kapitel 11

BRAND

När sälkutarna kom tillbaka till Mormor 
Säl berättade de förtjust för henne om 
Kossan Elmas nya dikt och det lilla 
framträdandet. Sedan plaskade de förstrött 
runt i vattnet och stänkte ner varandra med 
tusentals små droppar.

Det skarpa ljudet från en motorbåt fick 
kutarna att haja till, de var på sin vakt och 
gömde sig under vattenytan.

Människorna lade inte märke till 
dem. Båten lade till vid en liten ö och 
framkallade kalabalik bland måsarna. 
Fåglarna hade ungar. När måsungarna 

Kapittel 11

BRANN

Etter å ha kommet seg til Selbestemor 
fortalte selungene i full begeistring om kua 
Elmas nye dikt og kuas lille konsert. Så 
plasket de ubekymret i vannet og sprutet 
tusenvis av vanndråper på hverandre. 

Den skarpe lyden fra en motorbåt fikk 
selene til å holde opp og bli vaktsomme 
– de gjemte seg under vannet med det 
samme.  

Menneskene la ikke merke til dem. De 
la til kai ved den lille øya og laget en liten 
oppstandelse blant måsene. Måsene hadde 
unger. Da måsungene oppdaget en fare, 

Seredavana Ksenia
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insåg faran tryckte de sig intill de gråa 
stenarna och stod blickstilla för att inte 
avslöja sig. Stenarna erbjöd dem ett tryggt 
skydd.

Besökarna tyckte att det lilla skäret 
verkade helt öde. De gjorde upp eld och 
värmde vatten. När de hade ätit städade de 
upp efter sig. Allt var som det skulle, men 
måsarna ville inte lugna ner sig. På deras 
ö brann en eld, vilket var ett allvarligt hot 
mot ungarna. Människorna badade och 
solade på de uppvärma klipphällarna. 
Elden hade falnat och besökarna gjorde 
sig klara för avfärd. De sopade ihop de 
heta kolen i en hög, sköljde över dem med 
en hink vatten och lämnade nöjda ön.

– Jaså är det så ni släcker en eld? 
undrade fåglarna förfärat. Hör ni inte hur 
det knäpper i kolen?

Besökarna visste tyvärr inte att man 
måste röra om i kolen och hälla på vatten 
tills det slutar ryka. Och det var otur att 
ingen tänkte på att det fortfarande knäppte 
i kolen. Om den knäpper betyder det 
nämligen att det fortfarande är varmt, och 
att det kan börja brinna igen.

Efter en stund hade den lilla kolhögen 
blivit varm igen. Gråblå rök steg upp från 
ön. Ostanvinden fick syn på röken och 
bestämde sig för att se efter vad det var 
som pågick. Vinden gav nytt liv åt elden. 
Och ju mer Ostanvinden oroade sig, desto 
högre slickade lågorna. Ostanvinden 
ville släcka elden, men han kunde inte. 
Den lilla ön var omgiven av vatten, men 
nu var det bara regn som kunde hjälpa. 
Ostanvinden skyndade sig iväg för att leta 
rätt på Ovädersmolnet.

– Olycka! Olycka! skrek måsarna.
När måsungarna fick höra om faran 

trykte de seg tett inntil de grå steinene 
og rørte seg ikke av flekken for ikke å bli 
avslørt. Steinene var et trygt skjulested for 
fugleungene. 

For turistene som kom, virket øya helt 
øde.  De tente bål og varmet opp vannet. 
Etter å ha spist ryddet de opp etter seg.  
Alt var som det skulle, men måsene kunne 
ikke roe seg ned. Det var en ild som brant, 
og dette var veldig farlig for fugleungene. 
Menneskene svømte og solte seg på de 
oppvarmede steinene. Bålet sloknet, og 
menneskene gjorde seg klare for å dra. De 
la de varme kullene sammen i en haug, 
skylte over en bøtte med vann og forlot 
fornøyd øya.  

– Hvem er det som slokker bål på den 
måten? spurte fuglene rasende, - Hører 
dere ikke at det hveser i kullene?

Turistene visste dessverre ikke at man 
skal røre i kullene og skylle over dem 
med vann så lenge bålet ikke slutter å 
hvese. Om kullene hveser, betyr det at de 
fremdeles er varme, og bålet kan blusse 
opp igjen. 

Etter en stund ble de kullene hete. Den 
gråblå røyken begynte å stige opp over 
øya. Etter å ha lagt merke til den bestemte 
Østavinden seg for å finne ut hva som 
foregikk. Vindpustet fikk bålet til å livne 
opp. Jo mer urolig Vinden ble, desto 
høyere ble flammene. Vinden prøvde å 
slokke brannen, men klarte det ikke. Øya 
var omringet av vann, og det eneste som 
kunne stoppe ilden, var regnet. Da skyndte 
Østavinden seg for å se etter Regnskyen.    

 – Ulykke! Ulykke!  skrek måsene. 
Etter å ha hørt om faren forlot 

måseungene skjulestedet sitt og begynte 
forsiktig å nærme seg det reddende vannet. 
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övergav de sina gömställen och började 
sakta röra sig mot det räddande vattnet. 
Olyckligtvis råkade en av ungarna fastna 
med foten i roten till en buske. Den kunde 
inte själv få loss foten och satte sig tafatt 
ner. De vuxna måsarna försökte få loss 
ungen, men lyckades inte. Ungen satt fast 
med foten som i en fälla.

Lodjuret Rula blev orolig när hon fick 
syn på den svarta rökpelaren ovanför ön. 
Hon var väl medveten om skogsbrändernas 
fara. Särskilt otäcka var bränder uppe i 
trädkronorna. Då rusade elden fram från 
träd till träd och skogens djur och fåglar 
blev fångar i eldhavet.

Skogsbränder kan utlösas av blixtar 
som sätter eld på träd när det åskar. Men 
bränder uppstår oftast när människor inte 
släcker elden ordentligt efter sig eller 
kastar ifrån sig glödande cigaretter. Det 
gäller att vara försiktig, och när det är 
varmt och torrt är det bäst att helt avstå 
från att göra upp eld. En picknick ska 
skänka glädje genom umgänget med 
Naturen, och inte sluta med ett förgörande 
av livet självt.

En Sälg som växte vid vattnet blev så 
förfärad att hon inte kunde andas. Hennes 
tunna grenar var stela av skräck. Träd och 
blommor kan inte fly elden.

Uheldigvis festnet en av fugleungene 
med foten i roten til en busk. Den klarte 
dessverre ikke å rive løs foten sin selv og 
ble sittende igjen i en klossete stilling. 

Måsene prøvde å få tak i ham, men de 
lyktes ikke. Røttene holdt fast i den lille 
som i en felle. 

Etter å ha fått øye på de svarte røykskyen 
ble Gaupa Rola bekymret. Hun visste godt 
hvor farlige de skogsbrannene er. Særlig 
farlige er brannene i trekronene. Når ilden 
hopper fra et tre over til et annet, blir 
dyrene fanget i en ildfelle.  

Et lyn kan forårsake en skogsbrann 
når det setter fyr på trærne. Men som 
oftest oppstår brann når menneskene ikke 
slukker ilden ordentlig etter seg eller kaster 
fra seg glødende sigaretter.  Det er noe vi 
må huske på, og det er best å avstå fra å 
lage et bål når værvarselet melder varmt 
oppholdsvær. En piknik skal gi oss glede 
gjennom omgangen med Naturen uten 
den ødelegger alt levende rundt omkring. 

Seljebusken som stod i nærheten av 
vannkanten, var så forskrekket at det var 
så vidt at hun klarte å holde pusten. De 
tynne grenene til Seljen stoppet å bevege 
seg. Trærne og plantene kunne ikke 
rømme fra brannen. 



174

Kapitel 12

REGNBåGE 
övER LADOGA

Ovädersmolnet låg och sov djupt i en 
skogsdunge när Ostanvinden kom farande. 
Han blåste på molnet av all kraft.

– Din buse, mig kan du inte rubba! 
mullrade Ovädersmolnet ilsket och höll 
sig fast i grantopparna.

Ostanvinden hade inte tid att förklara 
vad som hänt. Han blåste och blåste. 
Och det ilskna Ovädersmolnet fogade sig 
efter Ostanvinden och seglade iväg över 
himlen. Snart fick hon syn på den tjocka 
röken ovanför ett av skären. Hon insåg 
genast vad det gällde.

– Blås hårdare, kommenderade hon. Vi 
måste hinna!

När hon befann sig rakt ovanför ön 
släppte Ovädersmolnet ifrån sig allt vatten 
på en gång, och elden slocknade. Den 
utmattade Ostanvinden sjönk ner intill 
måsungen.

– Vad jag är glad att du lever, viskade 
Vinden.

Måsungen tittade tacksamt på sin 
räddare. Ostanvinden hjälpte honom att 
ta sig loss från rötterna. De andra ungarna 
skyndade redan fram till honom. I skyn 
skrek måsarna av lycka. Vikarsälarna 
simmade fram till skäret för att se efter att 
allt hade slutat gott.

– Titta, en sådan tjusig regnbåge som 
hänger över sjön, utbrast Sälkuten Montia 
och frågade sedan snopet: Men vart blev 
det av Ovädersmolnet?

Efter att ha gett ifrån sig allt vatten var 
Ovädersmolnet försvunnet.

Kapittel 12

REGNBuEN OvER
LADOGA

Regnskyen lå i dyp søvn i den tykkeste 
skogen da Vinden kom farende. Han 
blåste på regnskyen av all kraft.              

– Din dumme krabat! Jeg vil ikke fly 
noen steder med deg, skramlet Regnskyen 
rasende og holdt seg fast i grantrekronene. 
Vinden hadde ikke tid til å forklare hva 
som foregikk. Han blåste og blåste. Den 
sinte Regnskyen adlød Vinden og fulgte 
seilende etter ham over himmelen. Snart 
la Regnskyen merke til den tette røyken 
over en av øyene. Regnskyen forstod alt 
med det samme. 

– Blås hardere! beordret Regnskyen. Vi 
må rekke det før det er for sent!

Etter å ha kommet seg over innsjøen 
slapp Regnskyen på en gang alt vann den 
hadde, og ilden sloknet. Helt utmattet la 
Vinden seg ved siden av fugleungen.   

– Jeg er så glad at du er i live, visket 
Vinden.

Fugleungen så takknemlig på sin 
redningsmann. Den lette Vinden hjalp 
ham å løse seg ut av røttene. Noen 
andre fugleunger skyndte seg for å treffe 
dem. Måsene skrek glade der de fløy på 
himmelen. Selene kom svømmende til 
øya for å få bekreftet at alt har gått bra.   

– Se hvor fin regnbue det er over 
himmelen! sa selgutten Montja begeistret, 
men så tilføyde han trist, - Den forsvant 
en eller annen plass. 

Etter å ha gitt bort alt vannet sitt, 
forsvant Regnbuen.

– Jeg vil hjelpe deg, trøstet Sola alle. 
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– Jag ska hjälpa till, svarade Solen 
lugnande.

Med sina varma strålar värmde Solen 
upp vattenytan. Ur sjön började det stiga 
ånga, som inför allas ögon förvandlades 
till ett litet vitt moln.

– Känner ni inte igen mig? frågade 
molnet förvånat.

– Är det du, Ovädersmolnet? frågade 
Sälkuten överraskat.

– Nyss kallade ni mig ett hotfullt 
Ovädersmoln. Men nu är jag en lätt liten 
Molntuss.

– Följ med mig, föreslog Ostanvinden. 
Jag ska visa dig Ladoga. Och när du har 
växt till dig och samlat på dig tillräckligt 
med vatten för att åter bli ett Ovädersmoln, 

Sola varmet vannflaten med varme 
stråler. Dampen begynte å stige og ble til 
en hvit sky. 

– Jeg ser at dere ikke kjenner meg 
igjen?! sa Skyen forundret. 

– Er du en regnsky?  ble Selungen glad. 
–For ikke lenge siden het jeg tordensky, 

men nå er jeg en lett Sky. 
– Fly med meg, foreslo Den lette 

Vinden, - Jeg skal vise deg Ladoga, - Når 
du har fått mye vann og blir til en Regnsky 
igjen, lover jeg å levere deg tilbake til den 
tykkeste skogen.

– Da har vi en avtale!
Jaget av Den lette Vinden seilet den hvite 

Skyen over himmelen. Måsene roet seg ned, 
og selungene kom tilbake til steinøyene. 

Carolina Lykins
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så lovar jag att jag ska ta dig tillbaka till 
skogsdungen.

– Kör till!
Ostanvinden blåste fart på den vita 

Molntussen som for iväg över sjön. 
Måsarna lugnade ner sig, och vikarna 
återvände till sina steniga holmar.

Sälkuten Montia såg på regnbågen och 
frågade:

– Farfar, finns det sjöar på Regnbågen?
Farfar Säl skakade på huvudet.
– Tänk, Farfar, om det ändå finns en sjö 

på Regnbågen, drömde Sälkuten. Och om 
det finns vikare i sjön. Kanske tittar de på 
oss nu!

– Montia, det är bara i sagor som sådant 
kan hända, sa Farfar Säl och log. Du måste 
tänka på att vi bor i verkligheten, och det är 
bara ibland som verkligheten är som en saga.

– Fantastiskt ändå, att verkligheten 
ibland liknar en saga! gladde sig Sälkuten.

Ladogas vågor vaggade ömt Sälkuten 
Montia, och från himlen log den färgglada 
Regnbågen brett mot honom.

Montja så granskende på regnbuen før 
han spurte:  

– Bestefar, finnes det innsjøer på 
Regnbuen? – Kanskje lever det seler der? 
De ser kanskje på oss nå. 

– Montja, alt du snakker om nå, finnes 
bare i et eventyr, sa Selbestefar og smilte, 
- Husk at vi lever i en virkelig verden, og 
den likner bare litt på et eventyr. 

– Men det er så flott at verdenen vår av 
og til ligner på et eventyr! sa Selungen 
glad. 

– Bølgene i Ladogasjøen vugget 
varsomt på Selgutten Montja, og den 
fargerike Regnbuen smilte til ham fra 
himmelen.
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