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TJuru denna bok kom tili.

G*ag är en „skolmagister" och bor om vintrarna
*jf i Helsingfors och om somrarna i nyländska
skärgården. Vili du veta mera, så må du söka
upp mig; här viii jag blott tillägga, att jag har
en åttaårig flicka, som heter Signe. Hon, liksom
alla bam, tycker mycket om att höra sagor. Där-
för brukar jag ibland läsa eller själf berätta för
henne små historier ur människornas och dju-
rens lif.

Senaste sommar regnade det en stor del af
juni månad, större delen af juli och största delen
af augusti. Den tiden passade det därför att be-
rätta sagor, ehuru ju såsom alla veta sagan
bäst passar ihop med den flammande vinterbrasan.

En förmiddag upplifvade jag för Signe min-
net af vår hund Tom genom att berätta dess
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enkla historia. Då föreslog Signe, att jag skulle
skrifva ned Toms historie, så kunde hon i sin tur
läsa upp den för en af sinä skolkamrater. Jag
gjorde det, men när Signe mottog pappret, tykte
hon, att det gick bra styft att läsa Toms historie
såsom skrifven och föreslog, att jag skulle låta
trycka den och några andra berättelser därtill.

Jag gjorde så, och här har du boken. I den
står ingenting att läsa om kungar och prinsessor,
troll och jättar, utan bara om hundar, fåglar,
fiskar, flugor och andra småkräk.

Hvarför jag skrifvit om dem, skall du kanske
förstå, i fall du bryr dig om att läsa igenom min
bok. På förhand viii jag säga, att både unga
och gamla kunna bereda sig mången treflig och
lärorik stund genom att gifva akt på djurens lif
och vanor. Förstår du ej hvad detta uttryck be-
tyder, så kan du be din pappa eller mamma vi-
dare förklara saken.



jYlinnen Jrån gamla hemmet.
* gamla hemmet fans det många stora, vackra
f rum, men det minsta var det varmaste. Det
var mormors kammare, och där trifdes alla bäst.
I ena hörnet stod en hög gammalmodig byrå med
många små lådor. Att undersöka dem hade jag
som pojke god lust, men när jag någon gång
försökte draga ut dem, sade mormor:

Förr i tiden, när jag var pojke, lät jag
alltid min mormors Ibyrålådor vara i fred!

Början af det talet när mormor var pojke
kunde jag ej rätt förstå, men slutet begrep

jag dess bättre. Mormor var nog snäll och vän-
lig mot oss barn, men i hvardagslag ej att leka
med. Hon såg hälst att alla skulle efter sin för-
måga arheta. Mången timme satt jag på en pall
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vid bruna trästolen i kakelungsvrån och spritade
sidenlappar. Och när jag ibland värit riktigt fli-
tig, fick jag sluta mitt arbete och komma fram
tili sybordet vid fönstret.

Då tog mormor upp bordsskifvan, och jag
fick betrakta och äfven röra vid alla de många
rara saker bordet inneslöt. I en afdelning fans
det stora knappar af mässing och silfver. Några
voro blanka; andra buro ankare eller bokstäfver.
De voro roliga. att leka med.

Det fick jag äfven, men blott betrakta inne-
hållet i en annan liten afdelning. Där lågo två
långsmala små sköldar af silfver mormor kal-
lade dem för syringar ett stort spänne med glän-
sande stenar, en klockked och en liten krycka af
silfver. Den hade mormor fått tili gåfva den dag,
då prästen i kyrkan läste upp lysningen för mor-
mor och morfar.

I en liten pappersask låg, inlagd i bomull,
ett litet guldhjärta. En gång, då mormor öpp-
nade locket och visade mig sitt hjärta, såg lion
ut genom fönstret och sade långsamt:
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Ser du, barn, den här har ock sin historie.
Den berättade hon dock ej.

Jag, som visste, att mormor blifvit förlofvad
det året „ryssen kom i landet", trodde då, att
mormor fått guldhjärtat af en svensk gardist, ty
vår köksa hade af en finsk gardist fått ett stort
silfverhjärta. Men jag vågade ej göra någon dum
fråga, ty mormor tykte ej om militärer. Hon
tillhörde en handelsmanssläkt, och morfar hade
värit präst.

När jag slutat granskningen af sybordslådan,
stannade jag vanligen långa stunder vid fågelbu-
ren på fönsterbrädet. Det var så trefligt att se,
huru mormors kanariefågel hoppade från pinne
tili pinne, putsade sinä fina fjädrar eller badade
i sitt vattenfat. Förunderligt kvikt rörde tip-
pan ock sin lilla tunga, då den drillade, så att
hakfjädrarna reste sig eller då den plockade och
klöf med näbben de små kanarie- och roffröna.

Då buren städades, fick fågeln ofta flyga om-
kring i rummet. Mormor sade, att det var häl-
sosamt, att den fick sträcka på vingarna. Men en
gång höll det på att gå på tok mde dess utfärd.
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Någon, som ej visste, att fågeln lämnat buren, öpp-
nade ett fönster, och då flög kanariefågeln ut på
gatan och öfver byggningen tili ett körsbärs-
träd i trädgården.

Nu blefvo vi alla oroliga, huru det skulle gå
med rymmaren. Vi visste ej annat råd än att
öppna alla fönster åt trädgårdssidan, och i ett
stälde vi buren. Mormor stod bredvid och loc-
kade: tipu, tip, tip! Och vet ni, bäst det var koni
fågeln gladt kvittrande och slog sig ned på sin
vanliga plats ofvan frökoppen. Kanske tänkte
han: trädgården är en för stor värld för mig, som
alltid lefvat i en liten bur.

Tolf år lefde mormors kanariefågel. Därun-
der hann den sjunga bra mycket, men vi tykte
att den ändå ej sjungit nog, ty den dag fågeln
dog, greto vi alla. Mormor sade:

Nu har jag en vän mindre i världen.
Annu länge efteråt talade hon med stor sak-

nad om sin lilla vän.
Mormors kanariefågel var det första djur jag

kommer i håg att jag sett. Minä släktingar be-
rättade visst att jag redan som tvåårig pys bru-
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kade krypa omkring på golfvet och ur springorna
söka fram myror och skalbaggar. Det minnes
jag ej, men väl att farbror Alexander, som var
professor i djurens historie, en gång frågade mig:

Huru många ben har flugan?
Sex, svarade jag.
Ja, det var rätt, en student sade åt mig

en gång, att hon har två!
Och så skrattade farbror och jag med.
När farbror reste bort, tog hari mig med tili

Helsingfors, och där fick jag i bans hem i Bota-
niska trädgården se alla möjliga uppstoppade djur
och betrakta böcker med stora vackra bilder.
Ute i trädgården hade farbror i en bur en björn,
i en annan en gräfling och i en tredje hvita möss.
Om alla dem kommer jag ej i håg annat än att
mössen hade röda ögon, och därför kan jag ej he-
ratta något mer o m dem.

Förrän jag reste från Helsingfors hände en
stor olycka, så tykte åtminstone jag. Bredvid
Botaniska trädgården ligger en park, som heter
Kajsaniemi, och där hörde jag flere aftnar en rik-
tig näktergal sjunga så ljufligt.
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En dag kom min kusin Artur, studenten, in
med bössan i ena handen och i den andra en liten
grå fågel. Den var död.

Här är näktergalen, sade han helt glad.
Nu skall jag stoppa upp den och skänka den tili
universitetets fågelsamling.

Jag tykte, att det var mycket illa gjordt att
skjuta en liten snäll fågel, som sjungit så vackert.

Ett par år därefter gick det ock rätt illa för
kusin Artur. Han blef själf på en resa i Asien
mördad. När jag hörde det, sade jag, att det
straffet fick han för att han sköt näktergalen i
Kajsaniemi. Men det trodde icke de andra.

De sade att jag hade orätt, men det ville
jag ej tro. Min syster tillade, att jag var lika
grym, som brukade gifva flugor åt spindeln. som
spänt sitt nät mellan två grenar på en af vin-
bärsbuskarna. Men det gjorde jag bara därför,
att den stackars spindeln såg så torr och mager
ut och aldrig själf lyckades få några flugor i sitt
nät. Och för resten tykte jag, att en näktergal
vore mera värd än alla flugor i världen!

¥



pughem.

lO-årig gosse beslöt jag en dag att
*

tämja flugor. Jag tänkte, om jag några vec-
kor ger dem riktig rar mat lika god som
mellanmålssmörgås med ost på så vanja de
sig så därvid, att de aldrig mer flyga bort. Tänkt
och gjordt!

Tili först bygde jag ett hus åt minä blif-
vande husdjur. Af styft papper klipte jag ut
fyrkantiga, aflånga bitar och ritade ut flere sniärre
och ett par större fyrkanter. Dem skar jag ut
med tillhjälp af en knif och en linjal.

Sedän limmade jag fast glasbitar för öpp-
ningarnas inre sida, och sålunda erholl jag gan-
ska vackra fönster. Det syntes ej på yttre sidan,
att glasen voro ojämna bitar. När jag sedän fått



12

de fyra väggstyckena färdiga, fästes dessa sta-
digt ihop med pappersremsor och husets skal
uppstäldes och fastlimmades på pärmen af en
gammal stor bok.

Taket gick lätt att förfärdiga. En fyrkan-
tig pappersbit veks i tvänne lika hälffcer och vec-
ket bildade takåsen. Invid denna hade jag sku-
rit upp en lucka, genom hvilken jag nedsänkte ett
dockfat med mjölk och ett par sockerbitar. På
ena gafvelväggen målade jag med granna blå
bokstäfver ordet Flughem, ty så skulle den nya

boningen heta. Sedän gick jag ut för att skaffa
mig innevånare tili hemmet.

Det var sommar. och på flugor således ingen
brist. Jag valde hälst sådana som voro väl stora,
och så lät jag den ena efter den andra flyga ned
genom takluckan. Det såg helt trefligt ut, då
minä små bevingade gäster spatserade omkring
därirme. På golfvet höllo de sig icke als som
annat hyggligt iolk, utan vandrade mest längs
väggar och tak. Den första timmen smakade
ingen på sockerbiten, men senare kom den ena
efter den andra och höllo tili godo med min kost.
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Två veckor förgingo. Af Flughems 20 inne-
vånare hade endast en lyckats rymma; alla de öf-
riga voro vid god hälsa. Med deras uppförande
var jag doek ej rätt belåten, ty de hade så fasligt
prickat fönstren. Flughem såg invändigt ganska
osnygt ut, då ingen af dess gäster hvarken sopat
eller tvättat rummet.

Nu var dagen kommen, då jag beslutit att
låta minä 19 inackorderingar företaga sin första
utflykt. Jag satt vid fönstret i mormors kam-
mare, då jag försiktigt aflyftade taket på Flug-
hem. Mer än hälften af flugorna svingade sig
genast upp och spridde sig i olika delar af rum-
met. Af de återstående kröp den ena efter den
andra upp och flydde.

Ingen enda kom tillbaka tili sockerbitarna i
Flughem!

Men mormor kom i stället med flughåfven
och anstälde jagt efter minä 19 feta flugor. När
hon fångat de flesta, slog hon håfvens bottenända
ett par gånger mot golfvet och sände mig att
tömma den för hönsens näsa. Ogärna lydde jag,
men gick dock. Det såg ut som om hönorna
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tykt att flugoma smakat bra, men så hade jag
ju ock i två veckor matat dem med socker och
mjölk!

När jag åter kom in, frågade mormor:

Nå, hvad menardenklokeflugtämjarennu?
Jag svarade ingenting.



parbrors pylax,

M arbror Karl hade en hund, som hette Fylax.
*j Den var tili växten stor och tili färgen hvit
med brana fläckar. Svansen bars i en ståtlig
båge uppåt.

Farbror och Fylax höllo mycket af hvaran-
dra Han var en gammal ungkarl och hade en-
dast få bekanta i lifvet.

„Fylax är min enda vän", brukade farbrorsäga.
I farbrors lilla hem i Brunnsparken i Helsing-

fors gjorde äfven jag Fylax' bekantskap. Haroin
viii jag nu berätta.

Jag var 12 år, då jag på en resa gjorde min
första visit ho s farbror.

Gubben, som gick omkring på styfva ben, tog
vänligt emot mig, men språkade icke mycket.
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Han satte ett album med porträtt i min hand
och lät mig betrakta dem. Då och då pekade
han på något kort och sade hvem bilden före-
stälde.

Jag hade vändt blad efter blad och hunnit
tili bilden af ett fruntimmer med mycket breda
kjolar.

Är hon icke vacker? frågade farbror.
Icke särdeles, svarade jag, som sett på

den breda kjolen, då farbror förmodligen betrak-
tat damens ansikte.

Du är dum, utbrast farbror hastigt och
tog bort albumet från min hand. Men förmod-
ligen märkte han, att han värit något oartig mot
sin gäst, ty i det samma sade han:

Efter en stund ska vi dricka the, och tili
dess får Fylax roa dig. Fylax, koni hit!

Hunden kröp fram under bordet vid fönstret
och betraktade farbror med sinä kloka bruna
ögon.

Nu skall du söka min näsduk, sade far-
bror och knöt en annan duk för hundens ögon.

Sedän gömde han sin näsduk under en matta,
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tog bort duken, som hindrade Fylax att se, och
kommenderade: sök!

Nu började Fylax att springa af och an
längs golfvet med hufvudet nedåt. Jag såg, att
den ville snusa sig fram tili platsen, där näsdu-
ken låg, och det lyckades den äfven. Sedän
gömde jag duken flere gånger, och alltid åter-
fans den af Fylax.

Theet hämtades in, och vi drucko ur stora
glas utan grädde. Under tiden stod Fylax upp-
rätt och höll sinä framtassar på den höga kar-
inen af farbrors länstol.

Han är min betjänt och sköter sin syssla
väl, yttrade farbror. Då jag på morgonen går
tili torget för att köpa lefver åt minä höns, bär
Fylax korgen, och hos bagaren här i grannska-
pet gör han uppköpen på egen hand. Försäl-
jerskan brukar alltid gifva honom en bulle eller
skorpa på köpet, och då han kömmit hem med
brödkorgen säger jag:

Hvilket är hunds bröd? och då tar Fylax
försiktigt ut sin lott.

2
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Efter en stunds samspråk tog jag afsked och
gick helt belåten.

Mer än fem år förflöto, innan jag nasta gång
gjorde min uppvaktning hos farbror.

Håret hade glesaat, ryggen var mera krokig
än förr, och när han gick släpade fötterna mot
golfvet. Men Fylax var sig lik; den hade icke
als åldrats.

Farbror sade allvarsamt:
När jag är död, skall du begrafva mig.

Lofvar du det? At Fylax testamenterar jag alt
hvad jag äger.

Jag lofvade, tog afsked och gick. Den da-
gen, då jag blef student, uppsökte jag åter far-
bror. Han satt vid sitt fönster och såg ut.

Jag gratulerar, sade han, då jag steg in
med den hvita mössan i handen.

Tack, hvar är Fylax?
Död, svarade farbror, och så glimmade

en tår i ögonvrån. Nu är jag så ensam en män-

niska kan vara; men jag är mycket nöjd. Snart
skall jag själf dö. Lofvar du att begrafva mig?

Ja.
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Hälsa på mig ibland, sade farbror, när
jag gick.

Ett par gånger i året gjorde jag det, och
alltid såg det lika ut i farbrors lilla hem. Han
drack sitt the, läste gamla tyska böcker och Hel-
singfors Dagblad samt satt och väntade på döden.

En dag kom farbrors gamla hushållerska
Anna Lovisa med budet, att farbror var sjuk och
låg tili sängs. Han hade redan legat ett par
dagar. Nu framförde hon åter farbrors önskan,
att jag skulle begrafva honom, när han dött.
Förr behöfde jag ej besvära mig med att komina.

Jag skyndade naturligtvis att genast uppsöka
farbror. Han var mycket mager, men sade sig
ej hafva några plågor. Farbror bad mig läsa
tidningen. Jag gjorde det och läste så godt som
hvart ord utom annonserna.

Nu är det slut, sade jag och lade bort
bladet.

Nej, invände farbror, ryskä kursen har du
glömt!

Jag gjorde honom tili viljes, och sedän språ-
kade vi litet. Det sista han sade var:
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Det är bra att Fylax är död, adjö!
Jag gick. Två dagar därpå inträdde Anna

Lovisa förgråten i mitt rum. Hon sade:
Öfversten dog för en half timme sedän.

Inga plågor kände han. Såsom vanligt åt han
kl. 10 två ägg och en smörgås. Sedän sof han
godt ett par timmar. Då jag kl. 1 kom i rum-
met, tog han mig i handen och sade: Gå och
las i din postilla. Jag viii ännu sofva en stund.

Men han vaknade ej mer.
" Enligt farbrors önskan ombesörjde jag

hans begrafning. Själf hade han förut åt Fylax
redt en hviloplats vid foten af en stor tali å
Sandhamn.



Tjos Runeberg i porgå,

* det gamla Borgå gick jag i skola. Kamrater
f hade jag många, ooh alla voro vi stolta öfver
benämningen „Råttorna", ty det lät förstås för-
mer än lägre elementarskolisternas öknamn ~Palt-
aina'-'. Men så fick „storskolan" den vi besökte
ett nytt namn och ett nytt hem. Vi lämnade
gärna det hundraåriga stenhuset med dess små
fönster på prästgårdsbacken och flyttade glada
tili den stora vackra lyceibyggnaden med sinä
höga fönster i nya delen af staden.

Och nu hade vi kömmit helt närä Runebergs
hem. Den vördade gamla skalden fick man dock
ej ofta se, ty sjukdom band honom vid bädden.
Det hände dock stundom, att han den 5 februari
lät sig ledas tili fönstret för att genom detta
hälsa på sångarena och menigheten, som kömmit



22

för att hylla folkskalden. Du må tro, att det kän-
des underligt, då Runebergs vänliga gråskäggiga
anlete trädde fram mellan gardinerna och nickade
sitt tack tili oss därute. Det riktigt ryste i en!

På hvardagarna Runebergs födelsedag
var alltid en hälgdag brukade jag ofta vandra
förbi Runebergska gården och blicka upp tili
fönsterbrädet utanför skaldens sofrum. På fågel-
brädet där bestods det sedän 1873 hela året om
fri traktering för näjdens småfåglar. Talgoxarna
och de snåla sparfvarna infunno sig tili alla mål
och åto glupskt på platsen, under det att de
mera skygga bofinkarna och hämplingarna hastigt
uppfångade ett hampfrö och flögo sin kos för
att lortära det på närmaste trädgren.

Alla dessa små bevingade gäster höll Rune-
berg så innerligt af, och det var honom en fröjd
att från sin sjuksäng genom en väggspegel få
betrakta deras måltider.

En vinterdag kom det bud tili skolan, att
Runeberg sändt gossarne den hälsning, att han
gärna såge det äfven de lämnade bidrag tili små-
fåglarnas kosthållning. Knappast voro timmarna
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tili ända, förrän ett halft dussin af oss, väl be-
kanta med stadens alla trädgårdar, skyndade att

klättra upp i rönnarna och plundra dem på de-
ras läckraste klasar.

Sen förde fyra af oss rönnbären i tvanne
rågade klädkorgar tili sin bestämmelseort. Skal-
dens vårdarinna, vanligen kallad „Runebergs
Mari", tog emot vara gåfvor samt underrättade
„professorn <! om. att vi voro där. Då lät Rune-
berg kalla oss in. Vi vandrade genom saleD,
prydd med / väldiga gröna växter, kastade i förbi-
farten en blick på den stora silfverkannan, skänkt
åt Fänrik Ståls sångare af krigare från 1808—9
och deras ättlingar, och kommo sen in i den lilla
enkla sängkammaren.

Fastän vi voro små, förstodo vi nog, att det
var för oss en stor och mirmesrik stund. Runeberg
vinkade oss fram tili bädden och sade vänligt:

Tack, gossar, för er gåfva! Nu hafva
minä fåglar ett präktigt vinterförråd af bär. Va-
ren alltid småfåglarnas vänner. Farväl!

Vi bockade djupt och gingo sedän tysta hem.



Kraku-jViatti

ft-et var en gång en kråkunge, som vi kallade
för Kraku-Matti. Fågeln hade jag fått af en

pojke, som tagit den ur boet i en talltopp, och
sitt namn hade kråkan erhållit, emedan den till-
hörde ett kraxande släkte.

När Kraku-Matti väl blifvit upptagen i fa-
miljen och icke än på länge tyktes kunna sköta
sig själf, så sattes han i korg, fyld med hö och
förplägades på bästa sätt med långa daggmaskar
och breda fiskbitar.

Han hade en stark matlust och gapade väl-
deligen efter föda, så snart någon närmade sig
korgen. Dessemellan satt Matti hopkrumpen och
sof godt.

Barnen i gårdea planerade redan fiitigt, huru
Kraku-Matti akulle uppfostras och vingarna klip-
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pas, för att han ej som fullvuxen skulle ge sig
tili skogs. Alla trodde, att han skulle blifva stor
och fet, emedan han hade en så strykande mat-
lust. Strömmingsstjärtar och stora bitar af mör-
ter och abborrar försvunno raskt utför dess vida
strupe. Kraku-Matti gungade blott på hufvudet
och sväljde, och så slank biten ned. Men nu skall
Ni få höra, hur det gick.

En förmiddag stod han och åt fyra mörter,
vid middagstiden satt han med hufvudet på sned,
och mot aftonen lag han död i sin korg.

Stackars Matti! han kände ej riktigt hvad
hans mage tålde, och i vår välmening hade vi
matat honom tili döds.

Det var en bra knapphändig historie, men
jag rår ej för att den ej blef längre, då Kraku-
Mattis lif vardt så kort.



Getingboet.

|M-u finnes det i Finland många stora pappers-
bruk, i hvilka det tillvärkas papper af trä.

Så har det dock ej värit länge. För 33 år fans
här icke ett enda trämassefabrik, och likväl vista-
des då liksom för flere tusen år tillbaka
i landet många lefvande varelser, som förstodo
konsten att af trä laga papper och hvilka årli-
gen tillvärkade sådant. De gjorde det dock ej
for att säljas, utan bara för eget behof.

Hvilka lefvande varelser, om icke män-
niskorna, voro väl pappersfabrikanter? frågar du
nyfiket. Jag svarar:

Det var getingarna.
Du har ju nog sett ett getingbo. Det ser ut

som en liten rund boll af grått karduspapper.
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Hvarje getinghona bygger åt sig ett sådant bo.
Hon väljer en lämplig, skuggig plats och börjar
sedän sitt arbete.

Detta består däri att fru geting med sinä
hvassa käkar från gamla stockväggar och mult-
nade stubbar lösskrapar små fina växttrådar.
Dessa tuggar hon och sammanknådar tili en pap-
persartad massa, som låter uttänja sig tili tuima
blad. Sedän häftas de ihop och ordnas så, att de
komma att bilda flere olika stora kupor, de mindre
innanför de större. Undertill är ingången tili
boet belägen. Innerst finnes i en klunga en hei
mängd små sexkantiga kamrar eller celler, ord-
nade i vackra jämna rader.

Senaste sommar tog jag ned ett sådant bo,
ty getingen hade bygt det närä min kammardörr
uppe på vinden. Försiktigt lösgjorde jag det yt-
tersta skalet och kunde då kasta on blick in i
dess lilla hem. I ett par af de mindre cellerna
funnos små gula ägg, ett i hvarje ram; i andra
sutto större och smärre larver, hvilka orohgt
svängde på sinä hufvud och rörde på sinä små
käkar. Atta af de innersta kamrarna voro
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stängda. Larverna i dem hade redan spunnit in
sig i fin hvit väfhad och sålunda bildat en puppa.

Då jag undandragit getingfamiljen dess mo-
ders vård, måste jag själf åtaga mig att sorja
för dess uppehälle. Jag hade läst i en bok, att
getinglarverna matas af sinä föräldrar med en
deg af döda fmgor. En sadan kunde jag ej åstad-
komma, men i stället matade jag dem med upp-
löst socker. Med stor begärlighet tyktes de för-
tära denna sota rätt, som äfven bekom dem bra,
ty endast ett par af larverna dogo. De öfriga
växte snart stora.

En dag stod jag som vanligt och betraktade
minä små skyddslingar i deras upphängda bo, då
jag märkte, att en af de största pupporna fått
ett litet hål, och då jag nogare gaf akt därpå,
fann jag, att ett djur höll på att frigöra sig ur
cellen. Det var förstås en ung geting, som be-
redde sig att lämna boet.

Då det gick mycket långsamt för den att
befria sig, hade jag god lust att hjälpa tili, men
gjorde det likväl ej af fraktan att skada eller
störa det lilla djuret. Den fick därför reda sig



själf och arbeta såsom dess natur och krafter
bjödo.

Efter några timmar var den fri, men tyck-
tes vara mycket svag och ovan att röra sig. Men
det var ju ej att undra öfver, då den så länge
suttit inklämd i en så trång kammare. När den
unga getingen en stund krupit omkring på boets
väggar och gång på gång spänt ut sinä vingar
för att pröfva, om de skulle förmå bära den,
tog jag den i handen och bar den ut i trädgården.

Hvart den sedän flög, vet jag ej, men för-
modligen bar det af för att hälsa på honingen
i blommornas kalkar. Om den fått uppväxa un-
der sin moders vård, så hade den fortsättnings-
vis uppehållit sig vid boet och hjälpt tili att
sköta larverna. Nu drog den ensam ut i världen
och lämnade skötseln af sinä småsyskon åt mig.

29



T)et unga svalparet,

ofta tiden medger brukar jag under bör-
*

jan af sommaren sitta på verandan och se,
kuru svalorna mura sinä bon. Det är alltid roligt
att följa med ett arbete, som under sång går raskt
fram. Och svalorna qvittra, flyga och bygga
sinä bon så hurtigt, att det är ett nöje att se!

En dag i medlet af juli 1889 voro redan
ilere par i full sysselsättning invid vår bostad.
Två hade valt sinä platser uppe under takban-
det på husets långsida, ett hade börjat bygga
med stöd af vindsfönstrets foderbräde, och ett
fjärde par hade slagit sig ned i en knut vid tak-
sparren på öfre verandan.

Så kom med ens ett femte par flygande och
satte sig på takåsen invid flaggstången. Jag an-
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strängde mi g noga för att höra på deras kvitter,
och då jag kort därpå såg dem i full värksamhet,
kunde jag förstå, att de talade ungefär så här:

Hänen: Nu ha vi flugit flere dagar vida om-
kring och sist kömmit tili hemtrakten. Där i
ladan upp under åson hade jag mitt föräldrahem.
Sota du, ska inte vi nu börja bygga ett eget bo?

Honan: Ja, men det är bra svårt att hitta
någon riktigt vacker och lämplig plats. Du
vet väl, kare, huru ett riktigt fint svalbo skall
se ut?

Hänen: Så du frågar, skulle jag inte ha
reda på det! Där ser du ju huru de andra gamla
svalparen flyga af och an med lera och halmstrå i
näbben. Man murar leran på en vägg, och så blir
boet rättnu färdigt. Låt oss bara genast börja!

Honan: Vi ska inte laga boet för litet, ty

Hänen: Nej, stort skall det bli och starkt
och vackert. Följ med nu, så väljä vi tili först
en plats!

Svalorna lyfte på vingen och började kretsa
kring byggningen. Än flögo de hastigt utåt, än
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vände de in mellan tallarna eller seglado i en lång
båge upp under takbanclet, där de flaxande grepo
tag med klorna i väggen och stödde sig på stjärten.

Så rådplägade de en stund och stannade vid
beslutet, att boet skulle byggas från Östra vinds-
fönstret fram tili närmaste taksparre. Nu gälde
det att vara flitiga.

De unga tu flögo ned på en af de våta träd-
gårdsgångarna ocb började ifrigt att med näb-
barna bearbeta den mjuka leran. Snart fingo de lös
hvar sin klump och svingade sig upp tili bostället.

Se hit, kvittrade hänen, huru jag sme-
tar fast leran. Det blir fint!

Och så trykte han med näbben så ifrigt på
lerklumpen, att den bredde ut sig tili en stor grå
fläck på väggen.

Men, kare man, så du smutsar ned ditt
hvita skjortbröst, puttrade frun.

Det alit för elin skuld, lilla vän, svarade
maken och satte hufvudet på sned. Sen flög han
efter en ännu större lerklump.

Under tiden fastklibbade honan sin lera vid
sidan af mannens. Denne koni snart igen med
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sin börda, och sålunda fortsatte de med stor ifver
sitt arbete.

Jag, soin stod nere på verandan och såg på,
märkte efter en stund att något var på tok, ty
i stället att mura leran i små bågformiga hvarf
på ett litet område, fastklibbade svalorna sinä
lerklumpar utefter en och samma stock på en
sträcka af en dryg aln. När kvällen kömmit och
de upphört med sitt arbete, hade de ej hunnit
med mer än ett par hvarf. Då förstod jag, att
boet, hvars grundmur var så stort tilltagen, ej
kunde blifva färdigt.

Andra dagen vid frukosttiden hade jag åter
tid att gifva akt på minä nya vänner. De kommo
fortsättningsvis gång på gång flygande med mera
byggnadsmaterial och arbetade ifrigt, men det
led trögt. Snart skola de väl tröttna, tänkte jag.

Och ganska riktigt fann jag dem middagsti-
den sittande på takåsen trötta, missmodiga och
nersmetade af lera.

Det lönar ej mödan att fortsätta, yttrade
honan och hängde med hufvudet.

3
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Du ville ju att vi skulle laga boet väl
stort, invände maken.

Men icke så rymligt att tio svalpar kunna
få plats däri! Så stort har du nu anlagt boet,
att innan vi få det färdigt är hela sommaren förbi.

Hvad skola vi nu taga oss tili? klagade
hänen modstulet.

Vet du bvad? Vi öfvergifva den långa
raden af lerklumpar och flyga upp tili den
gamla ladan.

Ja, det göra vi, och där bygga vi ett rik-
tigt litet bo.

Så närä inföll honan vid ditt för-
äldrahem, att vi ibland kunna titta dit öfver och
se hur det är uppfördt.

Kvivitt, kvivitt, kvittrade båcla på en
gång och flögo åt ladan tili.

Där fäste de sitt nya bo, men grundmuren
tili sitt långa näste lämnade de åt mig, och jag
hade rätt mycken möda att med en stång skrapa
ned den fula leran från väggen.



stackars £om.
44 örst skall jag beskrifva huru Tom såg ut.
*X Han hade svart glänsande skinn. Vid öro-
nen hängde håret i lockar. Både sommar ooh
vinter bar han två par hvita strumpor. Äfven
bröstet var vackert och hvitt, när han nyss
simmat men då han länge löpt ute på smut-
siga gator såg det grått och fult ut.

Svansen var lång och yfvig och svängde häf-
tigt af och an, när Tom var glad. Glad var han
för resten nastan alltid; det kunde man också
läsa i hans trofasta, klara bruna ögon.

From var han tili sinnet ooh bet, så vidt jag
vet, aldrig någon människa.

Men nu måste jag ock berätta om hans fula
sidor ooh oseder.
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När jag begaf mig ut i staden, var Tom all-
tid redo att följa med. Och utför trapporna reste
han af, som om ett svart nystan rullat ned. Tils
jag öppnat nedre dörren, höll han sig tyst, men
knappast hade han satt sin tass på trottoarste-

nen, förrän han började skälla ursinnigt och ru-
sade åt det håll, där han såg första bästa häst.

Denna hälsade han med ifrigt skall och fort-
for sedän att skälla och trissa omkring framför
hästnosen. Han höll dock reda på, åt hvilket
håll jag gick, så att han efter en stund kom sät-
tande förbi och lunkade sedän med vänstra sidan
litet förut framför mig.

Mot alla medlemmar af vår familj var Tom
mycket vänlig, om jag undantager Karolina.
Hon var dock ej något riktigt fruntimmer, utan
bara en gråspräcklig katt. Icke såg man att de
båda skulle hafva utbytt hugg och slag, men de
höllo sig ändå på ett visst afstånd från hvarandra.

Någon kortare tid efter det Tom upptogs i
huset, försvann emellertidKarolina i okända öden,
och nu ansåg sig Tom vara fri från alla förbin-
delser tili alt hvad Karolinor hette. Han började
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riktigt spana efter kattor och sökte bita dem.
Om han ofta kunde bestå sig det nöjet, vet jag
dock ej.

Men så träffade olyckan den stackars Tom.
En dag efter det vi kömmit in från landet, där
Tom hvarken blifvit i tillfälle att skälla på kat-
tor eller snusa på andra Prissar, gaf han sig ut
på promenad och dröjde länge borta.

Först sent på kvällen hörde jag honom skrapa
på dörren. Jag öppnade, och med hängande svans
smog sig Tom förbi mig under en soffa. Jag
lockade fram den och fann tili min förskräc-
kelse, att dess högra öga var alldeles blodigt och
sönderklöst. Vi baddade och pysslade om Tom
på bästa sätt under ett par veckor. Så blef den
åter frisk, men var tyvärr alldeles blind på
ena ögat.

Nu trodde jag, att Tom af skadan blifvit vis.
Men nej! Alldeles som förut hoppade och skälde
han samt jagade kattor. Jag spådde, att han
slutligen skulle bli öfverkörd. Det skedde också,
men lifvet räddades hvardera gången och det
muntra humöret likaså.
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Ett år gick sålunda, och så stundade på vin-
tern Toms dödsdag. Jag hade värit inne hos en
af minä bekanta på besök, och Tom hade stannat
utanför. Mycket illa måste han dock hafva an-
vändt sin tid, ty då jag åter kom ut, mötte mig
en gumma med Tom i sinä armar.

Nu kvinkade lian mycket, ömkligt och från
hiufVudet droppade röda blodet på den hvita snön.
Tom hade mist sitt andra öga. Det var alldeles
utrifvet. Huru det gått tili, vet jag ej; gumman
trodde, att Tom värit i slagsmål med en katt.

Sorgsen bar jag Tom tili hemmet, ty jag
visste, att det var slut med min vän. Det lönade
ej mödan att mera plåstra om honom; han var

ju stenblind och dessutom illa sjuk.
För att göra slut på hans plågor, lato vi ho-

nom snusa på en svamp, som blifvit doppad i ett
gift, hvilket heter kloroform, och så dog Tom ef-
ter några ögonblick. På hans graf skall jag kan-
ske sätta en liten sten, och på den skall stå att
läsa orden

„Stackars Tom".



juppia.

f [et här blir en riktigt ryslig historie, ty den
slutar sålunda att hjältinnau mördar sig

själf. Läs, så skall du få veta, huru det gick tili
och hvarför hon hängde och dränkte sig.

För några år sedän ägde vi en ko, som hette
Äppla. Hvarför den fått just det namnet och icke
ett annat, vet jag ej. Gumman som sålde hon,
sade, att kon så hette, och därför fick kon be-
hålla sitt namn.

Äppla var röd tili färgen och liflig tili sin-
net. Den tykte ej om stängda beteshagar, utan
sökte sig vanligen på ett eller annat sätt fram
tili trädgårdsidan där gårdsfolket rörde sig. Som
där funnos flere blomrabatter, och Äppla als icke
förstod, att blommorna ej voro afsedde för desa
räkning, så vållade hon oss stor förtret.
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Vi brukade därför binda kon vid ett långt
rep, som knöts vid någon trädstam eller ock
vandrade någon och höll i repets fria ända. Då
vi stundom fingo ungherrar på besök, så roade
vi oss med att be dem vakta kon. Vanligen voro
de mycket modiga och därtill villiga att vakta,
då vi betviflade, att de skulle lyckas i sin upp-
gift. Stort nöje beredde oss Äppla vid sådana
tillfällen, ty så snart hon såg någon främmande
vakt, satte hon af i fyrsprång.

En gång hade vi en mycket styfbent, all-
varlig häradshöfding på besök, och äfven honom
lockade vi att för en stuncl ge sig tili kovaktare.
Han gick, under det att vi stannade på trappan,
väntande att få se någontingroligt. Häradshöf-
dingen tog repet och stod med paraply i ena
handen och rökte en cigarr; han såg mycket lugn
och säker ut.

Då började Äppla att vandra framåt med
långa raska steg. Vaktaren höll repet stramt och
följde efter med ännu längre steg. Så tykte han,
att kon altför mycket närmade sig jordgubbslan-
det och försökte med några häftiga ryckningar
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leda djuret in på en annan väg. Detta missför-
stod Äppla alldeles. I ett nu hade hon gjort
vänsterom, och så började hon galoppera tvärt
öfver jordgubbslandet med svansen i vädret.

Häradshöfdingen tappade först paraplyet, se-
dän cigarren och sist hatten, men hängde man-
haftigt fast vid repet. Han skrek och stretade
emot af alla krafter, men Äpplas tjocka nacke
var tillräckligt stark att vägleda en smalbent
häradshöfding. Han såg numera ej alls ut som
en häradshöfding. I rödbetslandet plöjde hans
fötter djupa fåror, och öfver stickelbärbuskarna
hoppade han som en bock. Först vid stranden
stannade Äppla, och då släpte häradshöfdingen
repet.

Vi berömde honom mycket, att han så hjäl-
temodigt hallit ut på sin post och frågade, om
han ville leda Äppla tillbaka tili dess första plats,
men det ville han inte.

En morgon hade köksan bundit Äppla vid
en strandal och själf gått in. Vi sutto just vid
frukostbordet, då någon från stranden hördes
ropa:
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Kon ligger i sjön, kon ligger i sjön! Hjälp!
hjälp!

Alla rusade upp och ut på gården. Där stodo
ett par kvinnor på stranden, sträkte på armarna
och skreko. Med några långa skutt nådde jag
platsen och såg ett högst besynnerligt skådespel.
Äppla låg på sidan i gyttjan med hufvudet un-
der vattenytan. Ett par steg högre upp stod
köksan nedhukad och drog af alla krafter i ko-
svansen.

Jag skuffade häftigt undan henne och sprang
ut i vattnet, så att jagkoru åt kons hufvud. Med
någon svårighet lyckades jag lyfta nosen upp ur
vattnet, och då i detsamma någon kom sprin-
gande med en knif, fingo vi snart nog repet, hvari
kon snärjt sig, afskuret. Då reste sig Äppla häf-
tigt och klef frustande i land.

Hon såg dock ganeka modstulen ut och ho-
stade länge. Då hon andades, rosslade vattnet
tungt i lungorna. Vi trodde dock, att Äppla skulle
blifva frisk igen, men andra dagen mot kvällen
lade hon sig, sprattlade några tag med föttema och
sträkteut hufvudet på gräsmattan. Så var hon död.
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Sedän dess har köksan ej bundit vår nya ko
vid strandalarna, och därför ej blifvit i tillfälle
att förnya försöket med att vid svansen draga
den upp ur vattnet.



TJuru spiggen bygger sitt näste.

IjSLommer du ihåg den första gången, då du stod
med metspö i handen och ville fånga fisk?

Din mamma och pappa hade ej ännu gett dig
lof att nyttja en metkrok, men en käpp, en tråds-
ända och en metmask hade du gärna fått skaffa
dig. Du band trådens ena ända kring käppen
och den andra kring masken, och så kastade du
ut din metref.

Som du minnes, dröjde det ej många ögon-
blick, förrän en skara af små kvicka fiskar svär-
made kring masken i vattnet. Den ena slet åt
ett, den andra åt ett annat håll, och en gång, då
du häftigt drog upp refven, hängde i ändan däraf
en af dessa små glupska, med tre taggar försedda,
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spiggar, som ej hunnit släppaj sitt tag kring
masken.

Det var din första fiskfångst, och om du hvar-
ken kunde koka middagssoppa på spiggen eller
steka den tili kvällsvard, så fröjdade det dig lik-
väl, att själf hafva fångat en riktig fisk. Men
sommaren därpå, då du fått metkrok och sökte
fånga abborrar, mörter och löjor, blef du smått
förtretad för hvar gång „de otäcka spiggarna"
reste af med maskarna. De voro då altför efter-
hängsna, som jämt och ständigt hängde upp sig
på kroken!

Ja, sadan var din bekantskap med den lilla
spiggen, och mera känner du ej om dess lif. Nu
skall du dock få höra något mera. En af minä
bekanta, som väl känner tili djurens lif, berättade
historien åt mig. Du kan ju i din tur förtälja
den för någon af dina lekkamrater. Min vän be-
rättade sålunda:

Spigghanen väljer en sandig botten tili plats
för sitt blifvande bo. Med stor ifver släpar den
dit rötter och andra delar af vattenväxterna. Ja,
den åtnöjer sig ej med de på bottnen liggande
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styckena, utan lösrycker själf bitar af lefvande
växter. Virket ordnas sedän i lager, så att ett
rundt bo bildas och fästes vid bottnen med sand
och småsten. Sin runda form erhåller boet där-
igenom att spiggen långsamt simmar öfver de re-
dan fästa delarna och sammankittar dem med lim-
droppar, hvilka afsöndras från buken. På sidan
lämnes en öppning.

När boet är färdigt, följer hänen en eller flere
honor tili nästet och dessa nedlägga däri sinä
romkorn.

När honan lämnat platsen och bildat en ny
dörr i boet, kvarstannar hänen för att fullgöra
sinä fadersplikter. Den försvarar sitt bo med
stort mod, om andra fiskar infinna sig och vak-
tar troget på sin plats, tils romkornen blifvit
kläkta ocb fiskynglet eller de små spiggarna
kömmit fram.

Orsaken hvarför spiggarna beter sig sålunda
är den, att honan är mycket snål efter rom och
slukar upp, om den bara kommer åt, tili och med
de romkorn den själf lagt. Därför måste dess
herre och man vakta ynglet.
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Spiggen är emellertid icke den enda af vara
fiskar, som bygger sig ett bo tili skydd för sin
rom. I Finlands sydvästra skärgård förekom-
mer en annan större fisk, hvilken gör alldeles på
samma sätt. Dess namn måste jag nämna, ty det
låter ganska besynnerligt. Fisken heter svarta
smörbulten!



JViatti och JYlaja.

f*A n dag fick jag med posten ett bref, livari en
släkting i Raunio skref, att jag skulle gå

ned tili stranden och afhämta en packlåda „med
kinesiskt gods". Nu blef jag riktigt nyflken, ty
jag kunde ej fatta hvad för slags gods, som från
Kina kunde hamna hos mig.

När ångbåten kom, befann jag mig på stran-

den, och efter en liten stund hade jag tagit ut

min låda. På locket stod ritad en fågel, och då
förstod jag, att en eller flere fåglar måste hnnas
därinne.

Så snart jag kom hem, slog jag upp locket
och fann tili min öfverraskning tvänne brokiga
s. k. Pekingankor. Detta var således godset från
Kina! Minä gäster kunde jag ej härbergera i
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hufvudstaden, hvarför jag genast förde dem ut
tili ett landställe i skärgården.

När jag lyfte ankorna ur lådan, sågo de gan-
ska dufna ut efter den långa färden. Deras hvita
fjäder stodo raggiga och smutsiga, hvarför ett
bad var väl behöfligt. Det tykte de väl äfven
själfva, ty bums styrde de kosan tili stranden.
Och nu börjades ett bad, som blef grundligt. Huf-
vud, hals, bröst och rygg doppades gång på gång
ned i vattnet, och med vingarna slogo de vatt-
net, så det stänkte vida omkring.

Då tänkte jag, snart äro ankorna rena, men
nej, ännu återstod öfversköljningen. Den försig-
gick så, att de trykte hufvudet under vattnet och
reste det åter häftigt. Därvid rann alltid htet
vatten utmed nacken. Ett par ögonblick höllo
de upp, och så börjades neddoppningarna ånyo.

Jag räknade på en liten stund att den ena
110 gånger, utan att hvila, på detta sätt tog sig
vatten öfver hufvudet. Somliga människor be-
kommer detta illa, men ankorna bekom det väl.

Efter en half timmes bad du bör alltid
noja dig med ett par minuters hafsbad stego an-

4
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korna upp och vandrade fram mot trädgården.
Med gungande steg vaggade de framåt, här och
hvar afplockande ett grässtrå. Troget följde de
gångstigarna åt, ty det hade värit obekvämt
för deras korta ben att förflytta sig upp på gräs-
lindan.

Inom några dagar voro Matti och Maja, så
kallade vi ankorna, helt hemvana. Hälst höllo
de sig i närheten at' kökstrappan, ty där vanka-
des ofta några godbitar. Mörter tykte de särde-
les om. Då de ej kunde söndertugga dem, grepo
de fiskarna så, att de fingo hufvudena i munnen
och slukade dem sedän hela.

En dag syntes Matti vandra ensam omkring;
dess fru visade sig först mot k välien på en stund,
då hon kom fram för att äta. Under tiden smog
jag mig bort tili hennes gömsle, en gammal, på
sidan liggafide, vattenså, och fann att Maja i denna
redt sig ett bo och värpt ett stort ägg. De föl-
jande dagarna lade hon flere tili, och efter tre
veckor kom fru Maja fram med en skara af 9
små fjunbeklädda söner och döttrar. De fördes
af sinä föräldrar tili stranden och visade sig ge-
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nast mycket hemmastadda i att simma och att
upphämta sin föda ur sjöbottnen.

Sommaren förgick och i slutet af augusti voro
ankungarna nastan lika så stora som föräldrarna.
Nu fingo vi god stek. Och viii du veta, huru
det gick med Matti och Maja, så måste jag väl
sanningsenligt bekänna, att äfven de två år se-
nare hamnade i stekugnen.



skalbaggen på päronträdet.

jrf n dag under senaste sommar stannade jag
vid mitt enda päronträd för att bortplocka

några torra blad. Minä blickar dröjde därvid
på en liten i guld och grönt glänsande skalbagge,
som vandrade längs ett blad. Den rörde sig så
säkert af och an, att jag genast tänkte: den
där gynnaren är ej någon tillfällig gäst på trä-
det, utan ämnar troligen bosätta sig. Jag dröjde
därför på platsen, där jag stod, för att kunna
iakttaga, hvad skalbaggen hade för sig.

För tillfället kröp den längs ett stort och
saftigt blad. Med en eller stundom två af sinä
sex fötter grep den i bladkanten och sökte vika
denna, men den gröna, styfva skifvan böjde sig
endast obetydligt. Djuret vandrade dock steg för
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framåt, upprepande sitt försök, och när den nått
spetsen af bladet, hade kanten värkligen blifvit
något uppviken.

Nu fortsatte den emellertid ej på samma sätt,
utan började att vandra längs bladskifvans undre
sida. För hvarje steg den tog stötte den spetsen
af sin snabel mot bladet. Detta genomborrades,
och såret kvarstod som ett litet brunt styng.
Sådana tillfogade skalbaggen det stackars bladet
först längs bladskaftets förlängning och sedän i
flere andra riktningar. Jag såg tydligen, huru
det lilla djuret ville mörda det stora bladet. Det
lyckades äfven, ty redan efter 10 minuter bör-
jade bladet se sjukt ut.

Nu fortsatte skalbaggen att med lätthet vika
bladet. När den fått den första rullen färdig,
satte cl en ett gult glänsande litet ägg, så litet
som hälften af en knappnålsknopp, på bladet och
rullade sedän in detta. Sedän bet och borrade
den om den yttre fria bladkanten, så att denna
fastklibbades vid rullen.

Därmed var dock ej än dess arbete slut, ty
nu tog den plats på sin bladrulle och grep med ena
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foten i ett nytt friskt blad. Lange fick den dock
draga och slita, innan det friska bladet böjde sig
så raycket att den kunde börja hoprullningen.

Nu tröttnade jag att stå vid trädet och gick
bort. Tredje dagen kom jag tillbaka. Då fick
jag ej mera sikte på skalbaggen, men dess bo
hängde där färdigt. Jag tog lös det från trädet
och börja upprulla bladen. De voro ej mindre
än sex och alla ganska stadigt hopfästa. Innan-
för hvart af de fyra yttre bladen fans ett ägg
och vid sidan af de två innersta tvänne; tio ägg
hade skalbaggen sålunda lagt i denna mång-
dubbla hylsa af päronträdsblad.

Jag såg nu närmare efter på trädet och fänn
att där på andra grenar hängde 7 stycken lik-
artade bon, som det jag nu förstört. Alla deni
plockade jag bort och satte dem i en ask.

Efter ett par dagar öppnade jag en af blad-
rullarna. Det yttersta omhöljet var helt, men
på det närmaste fäns ett litet hål. Då jag när-
mare undersökte bladet, låg där i äggets ställe
en helt liten gul mask. Det var den, som bil-
dat hålet, när den ätit.
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Jag satte åter rullen tillbaka i äsken och
öppnade det ej, förrän efter en månad. Då voro
larverna redan större. Men ganska långsamt
tyckas de tillväxa, ty ehuru redan 4 månader
förgått, sedän de kröpo ur äggen, äro de ej mer
än '/4 centimeter långå. Det töfvar därför kan-
ske än ett halft år, innan larven blifvit puppa
och ur puppan en ny skalbagge, glänsande i grönt
och guld, krupit fram.



)A'u\ första lax.

|[ forsarna i Finland finnes det många laxar;
T somliga äro stora och ännu flere äro små,
men jag viii här tala blott om en enda, och det
var den lax jag fångade den 24 juli 1892.

Solen höll på att gå ned. Öfver den mörka
granskogen på Kymmeneälfs västra strand kasta-
de den sinä sista bleka strålar. Strandbädden
låg i djup skugga, men längre ut åt älfven skim-
rade och glänste ytan. Denna låg dock inga-
lunda stilla som insjöarnas fagra silfverspeglar
utan bröts, skiftande mellan mörkt och ljust och
bytte färg.

Där strömhvirflarna snurrade om som star-

kast, såg det ut som om vattnet ämnade rinna
bort, och bort skyndade det äfven med rask fart
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ned mot Koskenniska fallet. Jag befann mig i
en smal spetsig båt jämte min roddare Anders
Gustaf. Han rodde med kraftiga tag mot ström-
men och lyckades därigenom hindra båten att
liksom de förbi flytande stockarna dragas ned-
för fallet.

Vi skulle nu fiska, d. v. s. Anders Gustaf
hade i uppdrag att ro, och jag ämnade söka
narra fiskarna att nappa på kroken. Mitt långa
laxspö hade jag redan på stranden stält i ord-
ning.- Dess fyra bitar voro stadigt hopfästa;
på trissan af metall låg upprullad 50 famnar
stark silkesref, som löpte genom ringar längs spöet,
och vid ändan af en några alnar lång sträng
af fina fårsenor hängde betet. Det utgjordes af
en i blått och silfver glänsande sidenfisk, hvilken
omgafs af 9 små krokar, förenade tre och tre.

Na kastade jag ut betet. Vattnet fick fatt
i den lilla sidenfisken och förde den hastigt med
sig så långt refven räkte. Och så begynte fisken
att snurra omkring i strömdraget; detta kallar
man att „fisken spinner". Anders Gustaf rodde
från ena stranden af älfven tili den andra, och
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jag lät alt mer reflina löpa ut; så långt stycke
släpade redan efter i vattnet, att det kändes gan-
ska tungt att halla i det långa spöet.

Bäst det var kände jag en dragning i refven.
Jag knykte tili med spöet i motsatt riktning och
märkte tydligt, huru en större fisk arbetade på
att göra sig fri.

Jag tänkte, vänta bara, dig skall jag nog
snart få se sprattla i båten. Därför ville jag
skynda mig och vefvade häftigt upp refven på
rullen. Det hade jag bort låta bli, ty fisken blef
skrämd. Den kastade sig med stor kraft åt si-
dan och i detsamina kändes refven åter all-
deles slak! Fisken hade gjort sig fri, och där
satt jag helt snopen och tittade på den lilla be-
tesfisken i min hand. Den var illa klämd, och
en af dess nio krokar var afbruten. Denna hade
stannat i laxens gap.

Man skall icke vara så häftig, utan ge sig
tåls, tils laxen tröttnat, sade Anders Gustaf lugnt.
Då först Ivan mau hala den fram tili båten.

Det visste jag nog och naturligtvis fortsatte
jag metandet, men lång stund räkte det, innan
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ett svagt napp kändes. Kort därpå hade jag
fått upp en liten, kvarter lång fisk. Det var en
forell eller, såsom man också kunde kalla den, en
laxunge. Den var visst ock välkommen, men jag
ännu hällre önskat, att dess storväxta pappa eller
mamma skulle halva nappat på kroken.

Se så, nu var visst gamle herrn där! Ett
häftigt ryck kändes i spöet, och med hvinande
fart löpte refven af rullen. Det riktigt fräste
i ringarna. Nu började kampen mellan laxen
och mig. Fisken, som tyktes vara en stor bad-
dare, spände och drog kraftigt åt sitt håll; jag
åter sökte att försiktigt närma den tili båten.
Det var roligt, må du tro!

Med vänstra handen höll jag i spöet det
stod spändt i en båge och med den högra
skötte jag vefven på refrullen. Anders Gustaf
hade rott båten midt på älfven, hvarför vi ej be-
behöfde frukta, att laxen skulle gå nedför fallet
eller kila sig under stockarna vid stranden.

En kvart timme förgick, utan att det kunde
märkas att fisken tröttnat i striden. Den höll
sig fortsättningsvis ganska djupt ned. Då bör-
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jade den litet gifva med sig, och efter en stund
var den blott ett par famnar från båten.

Ingen brådska, ingen brådska! manade
Anders Gustaf.

Genom att ytterligare taga in på refven fick
jag laxen närmare vattenytan. Nu gälde det!
Skulle den starka gynnaren i sista stunden lyckas
slå sig lös eller ej? Ju närmare den tvangs att
stiga mot ytan, dess kraftigare blefvo dess rörel-
ser. Med sin väldiga stjärtfena hvirflade den om
vattnet, så att det såg ut som om en liten pro-
peller arbetat däri.

Nu lämnade Anders Gustaf årarna och grep
tili fiskhåfven. Han stod framåtlutad med blicken
skarpt riktad på det stället, där laxen antagligen
skulle skymta fram. Nu syntes den! Ett, tu,
tre håfven stacks snabt under, lyftes med ett
tag upp och där låg den glänsande fisken i bå-
ten. Den sprattlade häftigt, men upphörde snart
därmed, då Anders Gustaf med en klubba gett
den några kraftiga slag ofver hufvudet.

Kort därpå rodde vi i land, och en besman
hämtades tili båten. Jag hängde upp laxen och
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den vägde 9 '/, skålpund. Jag skulle kanske böra
säga 4 kilo i stället, men som jag tycker, att det
låter förmer att i detta fall använda gamla vik-
terna, så säger jag nu och framdeles: den första
laxen, som jag fick med mete, vägde 9 1/ i

skålpund.
Och det var „väl vägdt" som man säger!



TJvad djuren kunna lära oss.

■* de föregående 14 små berättelserna harjagåt
T eder, barn, lämnat enkla skildringar ur dju-
rens lif.

Skulle jag vara naturforskare, det viii säga
en sadan person, som egnat sitt lif åt läsningen
af naturens stora bok, så hade jag nog förstått
att göra en djupare inblick i djurens lif och va-
nor. Men äfven alla de många och således
äfven jag med hvilka ej äro naturforskare,
kunna bereda sig själfva nytta och nöje, om
de vanja sig vid att uppmärksamma djurens lef-
nadssätt.

Man bör lära sig att gå med ögonen öppna.
Detta uttryck är, som ni kanske förstår, blott en
bild. Alla människor halla ju, då de gå, ögonen
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öppna, men alla se ej lika mycket för det. Blic-
ken flyger så lätt förbi det som är litet och obe-
tydligt, och just detta samma lilla och obetydliga
kan vara lärorikt och intressant.

Får jag därför ge dig ett godt råd, så lyder
det så här.

När du under somrarna vistas på landet och
springer omkring från lek tili lek, så gif akt på
det som försiggår omkring dig. Låt djuren
blifva dina läromästare i alt hvad som gäller ord-
ning, fiit och sparsamhet. Var aldrig grym emot
någon lefvande varelse, om den också ej kan
klaga på dig hos pappa eller mamma. Var de
värnlösas vän!
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