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några steg till på en träspång var de framme vid 
sitt eget hus, och lämpade av de tunga kassarna på 
verandan. Sedan iväg till båten igen, och snart var 
allting uppe.   

"Får det vara en Humlemust? Eller kaffe? Hur är 
det med din sömnskuld?" "Humlemust, tack. Jag 
sov på Kökarsfärjan, så det klarar sig." "Slå dig ned 
där ute bara. Humlen kommer i rappet." Castor 
pilade snabbt in i det lilla trähuset, och kom ut med 
två flaskor avkyld Humlemust. Han slog sig ned 
med en ljudlig pust.  

"Ja, det här är nog då en märklig ö," började han sin 
historia. "Du kan läsa mer om det i en broschyr jag 
skrivit sen, som finns uppe vid Storstugan, men i 
korthet är det som följer. Skål förresten, kul att du 
är här." Castor började berätta med blicken fäst på 
horisonten i fjärran. "Harald Svafvelsvärd, ser du, 
var stockholmare från början, och han kom hit 
redan i slutet på femtiotalet, då mina föräldrar 
bodde på Busgrund, här bredvid. Det var Harald 
som tog kontakt och bjöd över min pappa hit till 
Källskär, och då fick jag vara med, och lyssna på 
alla historier om ön. Kökarshundarna var med och 
byggde hamnen av sten här, den kallas södra 
hamnen. Och allt är faktiskt byggt med handkraft. 

Den lilla snurrbåten styrde in i hamnen som var 
uppbyggd med stora stenblock lagda som i en 
skyddande lagun mot det brusiga havet. Katten 
Mjau hoppade vigt iland med förtöjningsrepet i 
tassarna, och lade vant ett halvslag med knut i en 
av de stora järnringarna på bron. Han kunde inte 
låta bli att nyfiket titta sig omkring i hamnen. Fem 
stora matkassar hivades iland, sedan bävern 
Castor slagit av snurran, och med ett vant kliv 
stigit upp på bryggan, med en stor plastbehållare 
vatten i var hand. "Välkommen till ön," hälsade 
Castor. "Vi ska plocka ur matkassarna uppe i 
Kajutan, och så kan vi gå en liten rundtur. Vi har 
stipendiater i varje stuga, och de äter som kameler, 
så det är tur att det kom mycket flundror igår kväll 
på näten. Det blir att ta ur sumpen och rensa, och 
grilla, senare."  

De började genast gå upp mot det närmaste huset. 
De travade förbi ett litet hus i trä med verandan 
svängd mot hamnen, som Castor kallade Nya 
Bastun, och kikade in i en annan närliggande koja, 
som till hälften var fylld med brädor och verktyg, 
och som då följdriktigt var Gamla Bastun. Efter 

Första sommaren 

Rundtur på ön



Det var så han ville ha det Harald. Och efter de 
principerna har jag fortsatt i hans spår. Inga 
maskiner på Källskär så länge jag är här. Harald var 
hermelin av det bättre slaget, frihermelin Harald 
Svafvelsvärd. Det betyder att han hade blått blod i 
ådrorna. Han planterade en grekisk trädgård uppe 
vid Storstugan, dit vi snart ska gå, och pyntade den 
med grekiska statyer. Han var greklandsfarare, 
Harald. I huset finns också mängder med litteratur, 
mest antika klassiker, och porslin, som Harald alltid 
tog med sig från Grekland. Det är som ett muséum 
där uppe. Allt vatten här på ön får vi från vad 
naturen ger, eller så får vi ta med oss hit från 
Kökar. Och var och en som bor här ska egentligen 
göra rätt för sig med kroppsarbete. Det sade 
Harald alltid, att kroppsarbete förädlar själen. Men 
det är lite svårt att få konstnärsfåren som bor i 
stugorna nu att jobba, då de mest vill driva runt 
hela dagarna, och måla saker som ingen förstår 
vad det föreställer. Harald kände också Tove 
Jansson, och det är Toves vän Raimo Pietilä, som 
ritat Storstugan."  

Mjau sög långsamt på sin Humlemust och kände 
hur berusningen gick in i blodet, samtidigt som 
Castor berättade. "Nå, hurdant väder har det varit i 
Geta då?" avbröt han plötsligt sin redogörelse, och 
det blev tid att dela med sig lite hälsningar från 
fasta Åland ett tag. "Jo, varmt och torrt. 
Bondrosorna blommade ut redan till midsommar i 
år. Och fiskarpoetbaggen Bondsdorff 

har träffat en ny flamma, ett islandsfår, på senaste 
kulturdagarna." "Ja, det vill då jag säga att det går 
snabbt i backarna," genmälte Castor, och tömde sin 
Humle. Musen Happy som Castor haft med från 
Geta, kom fram från bakom en sten där han legat 
och vilat i skuggan och strök sig mot Mjaus ben. 
"Han trivs härute, även om det är rätt mycket 
orm."  

Efter en nödvändig eftermiddagsslummer på 
britsen inne i Kajutans sovrum var Mjau redo för en 
tur till Storstugan och trädgården. Castor gick före 
och pratade. "Här är utedasset om du behöver. 
Fungerar med vatten från hällkaret uppe på berget. 
Jag har varit tvungen att tömma det en gång redan 
i sommar på grund av de här fårstipendiaterna." De 
kom fram till en modern stockstuga som såg ut 
som den skapats av något högre väsen ur den 
grekiska mytologin. Stora stockar på framsidan 
sköt ut över en öppen veranda av sten, liksom om 
taket på huset hade blåst av i en stor storm. Och 
runtom hela huset låg stenplattor, som man skulle 
stiga på, för att inte beröra den välklippta 
gräsmattan, prydligt infogade. Uppe på verandan 
kunde man blicka ut över krocketbanan, som 
ingärdades av stenmurar. Här och var i trädgården 
stod vita statyetter av nakna diskuskastare eller 
halvgudar. "Är också de här murarna byggda med 
handkraft?" frågade Mjau intresserat. "Japp, det är 
de. Det är allt på den här ön."  
De gick in i Storstugan. Det var aningen skumt 
därinne och det luktade  



sommar på ett svårbestämt vis, som inte Mjau 
kunde sätta klorna i. På väggen direkt innanför 
dörren hängde två stora koltecknade porträtt, som 
måste föreställa hermelin Svafvelsvärd himself. 
Mjau tittade noga på dem, men sade inget till 
Castor. Hermelinen var ett vackert djur, ung och 
med mörk lugg. Ovanför den stora öppna spisen 
bakom långbordet där middagarna intogs, och som 
var prytt med två miniatyrremmare, hängde en 
imponerande tavla med sjöodjur på. "Det är Tove 
Jansson som målat den där tavlan." "Är den äkta?" 
"Det är den." Mjau såg länge på tavlan. Inget 
mumintroll, men nog två figurer som såg ut som 
filifjonkor, som betraktade det stora hornförsedda 
havsvidundret, som satt lutat över en skatt i 
tavlans mitt. De gick vidare in i det skumma köket, 
och fram till en lucka på baksidan av den öppna 
spisen, där Harald låtit gjuta in en text på latin. 
Castor förklarade att det stod skrivet ” Glöden 
falnar, livet tynar bort och dör, blott askan blir kvar.”  

De gick vidare ut genom porten bakom köket, runt 
huset på baksidan och upp på berget mot ett annat 
hus, som stod ensamt på den högsta klippan. "Det 
var här Tove Jansson bodde," förklarade Castor. 
Hon kallade det för de fyra vindarnas hus, för man 
kan se åt alla väderstreck här uppifrån. Vi kan  
komma tillbaka och ta ett glas tranbärskoncentrat 
här i morgon. Jag har ju

 nycklarna." Ett stenkast längre fram på klippan 
stod en man gjuten i metall på ett ben och pekade 
trotsigt med ett finger ut mot havsbränningarna. 
"Kan du gissa vem det här är?" undrade Castor. 
"Kanske Herodes," försökte Mjau. "Nja, men 
nästan. Det börjar på H." "Hades?" "Nej, men 
Hermes." "Varför har han vingar på fötterna?" "För 
att han var budbärarnas Gud." "Häftigt." "Har vi sett 
tillräckligt nu? Dags att lägga flundernäten. 
Kommer du med eller?" "Gärna det."  

Vinden hade lagt sig såpass att det inte var något 
problem för de två vännerna att slänga näten i 
sjön. Mjau rodde och gjorde som Castor sade. Efter 
att de lagt spottade Castor på plastflaskan som 
tjänade som flöte, snurran startade på första 
knycken och så bar det av in mot hemmahamnen 
igen. Efter kvällstéet i utemöblemanget med ost 
från Castors senaste Italienresa kände båda för att 
gå och knyta sig. Det var redan mörkt och en stor 
augustimåne började träda fram från bakom 
klipporna i sydost. "Vi håller dörren lite öppen. 
Happy gillar att fånga gräshoppor på natten här, 
och får komma och gå som han vill. Godnatt." 
"Godnatt." Mjau låg länge denna kväll och lyssnade 
på det sövande bruset av vågorna som bröt mot 
sydklipporna. Källskärs egen musik. Det var många 
nya intryck att smälta efter denna hans första dag 
på hermelinens ö Källskär.



Mahognygänget

Musen Happy hoppade högt och gav ifrån sig ett 
litet pip då tre bestämda knackningar hördes på 
Kajutans dörr. Han hade sovit på Mjaus mage hela 
natten, men nu kilade han ut genom springan som 
bildades då en lång utternos stack in och vädrade. 
Castor masade sig upp ur kojen och in i köket. "God 
morgon. Det är vi som är mahognygänget," pep 
nosen. "Morgon, morgon, önskas kaffe, eller har ni 
redan kokat?" gäspade Castor. "Vi undrar bara om 
vi kan lägga till vid bryggan på andra sidan ön, med 
våra båtar. Det är tre stycken, och vi kom i natt." 
"Det går nog bra det, om ni bara ligger så turbåten 
från Brudhäll kommer in." "Ja, och jo tack till kaffet 
förresten."  

Castor slog upp dörren och travade ut i solskenet, 
där de två andra uttrarna kikade fram. Den ena såg 
mera mera sjömannamässig ut än den andra; de 
var alla klädda i slitna blå långrockar i vadmal med 
gula revärer. De presenterade sig som Söncker, 
Dronker och Plötz. Och det var den blonde 
linluggen Söncker, som var den som förde ordet. 
Snart var morgonkaffet framdukat, och alla på sina 
platser i de ljusblåfärgade pinnstolarna. "Vad fina 
ni är," berömde Castor, medan han nogsamt hällde 
upp av den rykande drycken i alla koppar. "Det är 
den svenska flottans gamla avlagda uniformer, 
som användes redan i slaget vid Svensksund," 

genmälde Söncker stolt. "Och varför kallas ni 
mahognygänget?" "Våra båtar är gjorda av det. 
Lackerad mahogny rakt igenom. Du måste komma 
och se på dem. Kan vi kanske bjuda på kaffe vid 
tretiden?" "Det blir fint det. Vi kommer med Mjau 
då." Så snart kaffet var urdrucket kilade 
mahognygänget tillbaka till norra hamnen, tvärs 
över ön, högljutt sjungande på den gamla 
paradvisan Mandom, mod och morske män.  

Lite senare på dagen efter att Mjau rensat i 
örtlandet framför Storstugan travade han så iväg 
med Castor på de svindlande träspångarna över ön 
till mahognygängets kaffebjudning. Det var första 
gången som han såg denna sida av ön, och Castor 
var ivrig att berätta. "Det var här som Harald först 
fick köpa av landskapet. Han bodde då i en stuga 
som vi snart kommer fram till, men han var mera 
intresserad av att bo på den södra sidan, så han 
frågade hela tiden Kökarshundarna om de skulle 
sälja. Men de gläfste bara ett ”nej” till svar."  
En stor stenåker bredde ut sig inför havets anlete 
mot sydväst när de gick förbi ett litet hus som stod 
liksom och lutade mot bergväggen. "Det här är 
Häxans hus," sade Castor snabbt. "Häxan var en 
gammal tacka som kom från Skottland, och som 
var här ett antal somrar, eftersom hon blev god 
vän med Harald. Men mera om det senare. 
Turisthundarna tar så mycket sten med sig 
härifrån, så jag måste redan ikväll börja måla en 
skylt som säger att det är förbjudet. Här och här, 
måste träspången repareras." Castor pratade som 
för sig själv, medan de närmade sig 



norra hamnen.  

Mahognygänget hade fäst en liten svensk vimpel i 
en gammal trästör som de hittat vid stranden nere 
vid bryggan som för att markera revir, och 
ledaruttern Söncker stod redan vid sin båt och 
vinkade. "Kom, kom, kom och se. Här ligger de, 
Lisette, Pierina och Mallarmé." "Oj, vilka skönheter," 
utbrast Castor och Mjau samstämmigt när de fick 
se de tre brunbetsade båtarna som låg och glänste 
i solskenet sida vid sida. Då syntes Dronkers och 
Plötz` solblekta kalufser krypa fram ur innanmätet 
på sina båtar. "Kom ombord vetja, så tar vi kaffet 
där," bad Söncker. "Med en skvätt Ceylonté om det 
förslår." Mjau balanserade försiktigt på kanten av 
skrovet på Lisette, noga med att inte rista lacken 
på kölsvinet med sina klor, och svingade sig ner i 
kajutan. Därinne i musslans pärla fanns ett litet 
bord med kaffekoppar, kex och snapsglas 
framdukat. Söncker bjöd alla fyra ta plats, 
samtidigt som han shavotterade korken på 
Ceylontéet med en värja som han hade runt midjan 
och hällde i. "Ett fyrfaldigt leve för våra båtar 
utropade han, leve dem. Hurra, hurra, hurra, hurra!" 
Alla tömde sina glas. "Är ni ute och kör hela 
sommaren?" undrade Castor. "I princip. Mest i 
Stockholm skärgård. Men vi var över till den finska 
sidan på ett skötbåtsevent, till Rosala, och nu är vi 
på väg hemåt igen." "Är det mycket jobb med en 
sån här båt?" dristade Mjau sig att fråga, samtidigt 
som han råkade spilla litet av Ceylontéet på sin 
päls. "Det kan du tro. Man får ligga i, 

speciellt när våren kommer, med att nylackera och 
slipa och putsa. Det är ett evigt slipande. Motorn 
måste också ses över. Det är en gammal Volvo 
Penta diesel och den kan vara lite nyckfull ibland. 
Den måste ju konserveras varje höst efter att man 
tagit upp båten ur sjön. Men vi glömde köra den 
tillräckligt varm för två höstar sedan. Det här 
innebar att glykolen aldrig kördes igenom motorn 
riktigt, eftersom termostaten inte öppnade sig. 
Den sommaren var det mycket krångel med 
motorn, minns jag." Efter att flaskan med 
Ceylontéet var urdrucken, föreslog Plötz ett parti 
Spader dam. Castor, som av princip inte spelade 
kort, tackade nej, men Mjau var med på noterna. 
Under tiden gick Söncker och Castor upp till 
styrbryggan för att gå igenom instrumentpanelen. 
De pratade om växlar, radar och oljemätare, 
samtidigt som de tre andra spelade parti efter 
parti. Efter någon timme hördes ljud på bryggan 
ovanför. Det var turisthundarna som samlades 
innan turbåten skulle gå tillbaka till Karlby. Sist av 
alla kom Boxern Ben och skrek med sin höga 
stämma: "Den som inte är med nu får stanna här! 
Båten går!" Det här var också signalen för 
Källskärsövervakaren att bege sig tillbaka till sina 
sysslor i södra hamnen. 

Castor och Mjau kravlade sig något vingliga i land. 
"Kom över på middag ikväll vid åttatiden i 
Storstugan. Det blir flundror som vanligt här på 
Källskär," hälsade Castor uttrarna, som genast 
tackade ja. "De var nog väldigt stolta över sina 



flundrorna, bärande dem på en lång träpinne över 
axeln. Grillen togs fram i trädgården bakom köket 
och det spred sig en ljuvlig doft av rökt fisk över 
platsen. Så småningom syntes alla får komma 
gåendes i lång rad nerifrån hamnen. De hade svept 
färggranna dukar över axlarna och såg ut som ena 
riktiga konstnärer. De bräkte alla på ungefär 
samma sätt, som lär ha varit en utpräglad 
sydsvensk dialekt. "Oojj, vad fint. Och vad 
pittoreskt," hördes om vartannat. "Slå er ner kära 
ni," sade Castor och satte sig världsvant vid 
bordets norra kortsida, samtidigt som han 
placerade en trekantig hatt, som tillhört 
hermelinen, på huvudet. "Nu väntar vi bara på 
mahognygänget. Flundrorna är strax klara." 

Mahognygänget hade bytt sina slitna 
vadmalsrockar mot vita sidenskjortor med scarf 
och vaxat mustascherna med linolja. "Ser man på, 
ser man på, här doftar visst flundror," sade de i kör, 
medan de sniffande slog sig ned på de platser som 
fanns kvar runt bordet. Det var viktigt att man 
skulle sitta man kvinna turvis, för så hade man 
alltid gjort på hermelinens tid, påpekade Castor. 
"Nå har ni fått något målat?" hov Castor upp sin 
stämma så att alla hoppade till, sedan flundrorna 
placerats på tallrikarna, och nypotatisen befriats 
från sin dill, och serverats med den traditionella 
klicken smör. "Jag har så svårt just nu," klagade 
fåret Astra. "Jag

båtar," sade Mjau när de gick tillbaka söderut över 
ön. "Ja, jag vet inte hur många gånger denna 
sommar jag har suttit i olika segelbåtar och 
snapsat. Men seglare är ett trevligt släkte, det har 
jag alltid tyckt. Och samma med mahognybåtar." 
En labb flög över dem och vinkade med vingen att 
nu är det nog dags för en liten tupplur innan 
middagen. 

Det första fåret, som hette Haga, visade sig skyggt 
i dörröppningen till Storstugan när Mjau dukade 
fram husets bästa porslin. "Hur många gäster blir 
vi?" undrade hon. "Det blir tre plus två plus 
mahognygänget," replikerade Mjau hastigt. Svaret 
tog som en hård snärt på nosen och Haga drog sig 
snabbt tillbaka. "Då går jag en sväng ned till 
toaletten så länge," meddelade hon. "Flundrorna är 
klara om en halvtimme, cirka!" ropade Mjau efter 
henne, med en säkerhet som bara Castor hade. 
Han kände det liksom som att han bara efter en 
dag redan var en av de invigna i den inre kretsen i 
öns kärnpunkt som Storstugan utgjorde, och att 
han kunde behandla öns gäster därefter. Mjau 
placerade ut höga vinbärsglas, satte flaskan med 
de jästa vinbären på kylning, och framdukade åt en 
och var en liten broderad najadfisk av porslin, som 
skulle tjäna som hållare åt ostknivarna. Det var 
noga hur hermelinen brukade duka, de 
instruktionerna hade han fått av Castor. Snart 
anlände bävern med 



samtidigt som han förde kvällens 
bordskonversation på tal. "Du var så tyst," 
förebrådde han Mjau. "Jo, det är inte alltid så lätt 
att veta vad man ska säga," försvarade sig katten. 
"Man vet inte om det passar in i stämningen." "Vad 
som helst passar in," sade Castor tvärt. "Man kan 
till exempel säga, vad vet du om läget på 
Falklandsöarna just nu eller kommer ditt hårband 
från Dior, eller vad som helst." "Ja, jag ska försöka 
bättre nästa gång," lovade Mjau, och diskade 
vidare, medan han tänkte på vad Castor hade sagt. 
Själv hade han tyckt att hans första 
Källskärsmiddag i Storstugan varit något alldeles 
speciellt.  

Nästa morgon vaknade Mjau av att dörren till 
Kajutan stod och slog i den hårda vinden. Det hade 
friskat i under natten och regnat när han släpat sig 
upp från sin koj för att kasta vatten utanför 
husknuten. Han kokade nu morgonkaffe på vattnet 
de haft med sig från Kökar och sökte fram smör 
och ost ur kylskåpet. Efter det som Castor kallade 
ett morgonmål för mästare fick Mjau vattna 
rhododendronbuskarna i trädgården innan det var 
dags att bege sig mot Harparnäs och färjan hem. 
Castor tog den inre vägen till Karlby. Det var en bra 
bit in i augusti. Tärnorna hade redan lämnat Åland 
och katten Mjaus första Källskärssommar var 
förbi. 

målar egentligen ganska så abstrakt. Och när jag 
satt nere vid sjöboden idag och skvalpade med 
klövarna i vattnet, så kom det en båt förbi i full fart 
med ett par hundar, som ropade Måla så man 
förstår vad det föreställer sen!" "Ja, och jag tycker 
för min del att den här ön är så väldigt maskulin, så 
för mig har det bara blivit några blyertsskisser på 
norra sidan av ön på hela veckan," replikerade 
Haga. "Det finns en ö, som ligger här mittemot," 
svarade Castor med medlidande. "Den heter Idö, 
och den är raka motsatsen till Källskär, frodig och 
grön." "Oh, dit vill vi åka!" ropade de tre fåren i kör. 
"Vet du hur vi kommer dit?" "Kan skjutsa er i 
morgon kväll om ni vill." "Oo, jaaa. Det ser vi fram 
emot!" jublade alla fyra fåren. "Då var det Idö vi 
rundade innan vi kom hit," fyllde Söncker i. "Men 
det var svårt att veta var man kunde gå i land där, 
då djupen inte var utmärkta på sjökortet." "Nej, 
sjökorten här på Åland är gjorda på den ryska 
tiden, och djupen är väldigt ungefärliga," avslutade 
Castor diskussionen om skillnaden mellan Källskär 
och Idö. Efter det blev sedan tyst, ingen visste 
riktigt vad den skulle säga. Istället koncentrerade 
man sig på att äta flundror.  

När det blev dags att diska var Castor rätt så 
trumpen av sig. Han hade hängt av sig 
trekantshatten på spiken i det lilla rummet med 
bädden där Harald brukade sova, och förklarade för 
Mjau hur man skulle blanda kokvatten med det 
kalla som kom ned i en slang uppifrån hällkaret, 



ö. Han hade ett par frågor. "Vad betyder NN?" 
Castor skrattade till. "Det är alltså vem som helst, 
NN, vem som helst. Visste du inte det?" "Nej. Och 
vem är Sjöberg, som alltid på vintern kommer och 
välter omkull det man byggt upp av sten i hamnen 
på sommaren?" "Det är ju vågorna. Man säger så 
på Kökar, Sjöberg." Mjau drack smuttande av den 
iskalla saften som smakade hallon. Han var 
egentligen vråltörstig, men hade lärt sig att njuta i 
smått av det som det på Källskär är brist på. 

Mjau låg i solskenet på en bänk på verandan till 
Storstugan och slumrade på en hög papper som 
var Castors informationsbroschyrer över Källskär. 
Hela stället luktade tjära, för Castor hade nyss 
tjärat taket, som behövde en ordentlig omgång. Nu 
hörde han Castor komma skuttande på stenstigen 
nerifrån hamnen. "Det är skönt i solen på jorden," 
spann han fram och höjde blicken halvt, när han 
fick se bävern. Castor hade på sig en fotbollströja 
som var nedfläckad av sommarens arbete, och en 
saftflaska i handen. "Nu, snart blir det varsitt glas 
saft i Storstugan. Sedan behöver rhododendrona 
lite vatten innan turbåten från Brudhäll kommer 
ut." Mjau var snart på tassarna, och hängde på 
Castor in i stugmörkret. Innan han somnat i solen 
hade han läst igenom Castors broschyr om 
frihermelinens 

Andra sommaren 

I Kajutan med 
notpapper och 
tidtagarur



På kvällen stationerade Castor och Mjau sig i 
Kajutans kök med tidtagarur, anteckningsblock, 
notpapper och instrument för att spela igenom 
repertoaren till HW-partyt. Castor var noga med 
att pricka tiden för alla låtar, samt anteckna betyg i 
form av stjärnor. Mjau spelade flöjt och Castor 
sjöng samt hanterade gitarr. Första låt ut var 
Cielito Lindo, som Castor specialskrivit en egen 
version av. "Vi ska vara som två glada charros med 
mustasch och hatt," inskärpte han. När han kom till 
refrängen tyckte Mjau det lät som om han jamade. 
"Aj, aj, aj, aj, och så ska det bli mjau. För frassen 
och Lissan har träffats här nu, och här ska det 
stunda partaj." Låten fick bara två stjärnor 
eftersom Mjau började skratta just på stället där 
Castor tog i så morrhåren hoppade. "Nå, den får vi 
ta en gång till," fnissade Castor, och stämde 
gitarren. Den andra låten i ordningen var Thure 
Nermans klassiska Den vackraste visan om 
kärleken från år 1917. Mjau hade skrivit en passlig 
partyversion på Kökarsfärjan, som han var ganska 
så nöjd med. Castor tittade på sitt armbandsur och 
räknade in den rätta pulsen. "Den vackraste visan 
om Liselott kom aldrig på pränt. Den begrovs i en 
sportbag på Kastelholms slott, bland ostar och 
liniment." "Makalös text," berömde Castor efteråt. 
"Den här kommer att bli en given hit på festen. 
Men lite lite för snabbt gick den. Vi ska ner i åttio 

Det var ingen annan än de två på ön, en ovanlig 
situation för att vara i början på augusti, men nästa 
dag skulle Castor fara in till Karlby för att hämta en 
grävling som var landskapskonstnär, och som 
ämnade stanna i en vecka. Den här sommaren 
hade Mjau bestämt att stanna två dagar på 
Källskär, trots att Castor frågade om längre tid då 
de talades vid i telefon. Han hade tagit med sig sin 
flöjt, för ikväll skulle det musiceras i Kajutan. 
Katten Mazarin hade fått ihop det med 
grannkattan Liselott och de hade bestämt att göra 
slag i saken och flytta in i källaren på ett stort torp i 
Östergeta. De tänkte ordna House-Warming-Party 
under höstens skördefest med ett antal gäster och 
ville att Castor skulle hålla i trådarna som Top 
Beaver och stå för den musikaliska 
underhållningen tillsammans med Mjau. Snart var 
hallonsaften urdrucken och arbetet väntade. 
"Ingen rast och ingen ro, om du inte vill att lättjan 
ska här bo," skanderade Castor, och marscherade 
ut i den solheta trädgården. Han hivade en 
duschkanna åt Mjau och svingade sig själv upp på 
taket för att lappa igen de små fläckar av 
spåntaket som blivit otjärat. "Kan du kolla om det 
är vatten i trädgårdsbrunnen. Du kan ta därifrån," 
sade han.



Labb till 
morgonka�et

pulsslag per minut." Avslutningsvis var det den 
gamla Bellmansången Märk hur vår skugga, som 
kom upp till diskussion. "Lite sorgsen i mitt tycke," 
mumlade Castor. "Men om du verkligen 
framhärdar så." "Om du spelar så sjunger jag," 
svarade Mjau och lade flöjten åt sidan. "Den går i 
a-moll. Ok. Var beredd." Castor slog an ett tungt 
ackord och Mjau tog i för vad tygen höll. "Märk hur 
vår katta, märk Mazarin mon frére, inom ett 
mörker sig sluter. Och jag vill gratta, er båda, båda 
er. Fast än ur gravens dunkel jag tjuter..." "Hmmm," 
Castor var fortfarande tveksam, men gav ändå 
med sig till slut, på det villkoret att det var Mjau 
som sjöng. "Vi skulle kunna dra hela Kökar runt 
som artister med lösnäsor," skrattade Castor efter 
att de sjungit igenom alla sångerna tre gånger. 
"Nog för ikväll. Tänk vilken underbar plats Källskär 
ändå är för att öva på sånger till en fest." Och Mjau 
han kunde bara hålla med. 

Efter att notpappren var undanstädade lärde 
Castor Mjau koka kaffe på det enda rätta sättet. 
Först skulle man koka upp vattnet till hälften i 
kaffepannan, och så när det hade börjat bubbla, 
först då, hällde man i så många mått kaffe man 
ville ha. "För det var så min farmor gjorde, och så 
gör vi här på ön." Mjau var noga med att lägga 
kokningen på minnet, ifall det någon gång blev 
hans tur att koka.

För ovanlighetens skull hade Castor och Mjau 
innan gårdagens musikrepetition ätit korv till 
middag till skillnad från den vanliga flundermenyn, 
och det hade satt sprutt på Mjaus tarm. Genast 
innan morgonkaffet var han tvungen att besöka 
utetuppen, som låg belägen ett tiotal meter upp 
längs stigen bakom Kajutan på väg till Storstugan. 
Tuppen bestod av två rum, med två dörrar. Till båda 
behövdes en nyckel som var gömd på ett ställe 
som bara de invigda kände till. Det ena rummet, på 
baksidan, var förråd för gräsklippare och 
vattenkannor, det andra var själva toaletten, i form 
av två sitthål med plastbunke under. Tuppen var 
smakfullt inredd i hermelinens egen stil. Det fanns 
ett litet tvättfat med rinnande vatten i en slang 
från hällkaren på bergen ovanför. Ovidius 
Metamorfoser på svenska och pjäsen Den 
inbillningssjuke av Moliere på franska stod i en 
liten bokhylla som skitlitteratur, en frottéhandduk 
att torka av tassarna på efter utfört bestyr hängde 
på en krok på väggen rakt fram där man satt. Det 
speciella, tyckte Mjau, och som ingen pratade om, 
var att hållaren till denna krok var formad i metall 
och föreställde Mästerkatten i stövlar med 
svansen stickande ut i en vid båge mellan benen i 
en 



böj uppåt. Mjau klämde hastigt ur sig gårdagens 
middag, bläddrade förstrött i en trädgårdsbok, 
sköljde och torkade händerna och gick sedan ned 
till Kajutan. Genast då han låst tuppdörren och lagt 
tillbaka nyckeln på sitt rätta ställe hörde han ett 
välkänt ljud från igår. Det var jamandet av en labb, 
som flög förbi på jakt efter en mås med en fisk i 
näbben. Fågeln var typisk för ytterskärgården, dess
egen lilla parasit, som specialiserat sig på att 
nappa bytet av alla vitfåglar.  

Castor hade kaffet klart, då han fick se Mjau 
komma stultande. "Inte ens katten Paddy i sin 
orange dräkt på Old Firm i Glasgow kunde 
modulera så bra på flöjt som du igår." "Labb till 
morgonkaffet," kontrade Mjau, när labben kom på 
en ny runda. Och så var pratet igång. Det var ett 
prat som höll i sig under resten av dagen, ett prat 
som gick sina egna vägar, och som utgjorde kittet 
mellan de två vännerna här på ön. Innan Castor 
gick upp till Storstugan för att låsa upp för 
turisthundarna, så hade de generalrepetition till 
HW-partyt. Castor klockade in dem på tio noll tre, 
och medeltalet i stjärnor blev tre och en halv. 
"Good enough," sade han på engelska. 
Idag skulle så landskapskonstnären komma ut till 
ön. Grävlingen Bästis skulle bo i Häxans hus och 
hämtas från färjan till Harparnäs klockan tre. 

Castor stod i startgroparna, men sedan kom han 
på. "Före jag åker måste vi göra ett lite otrevligare 
jobb. Tuppen måste tömmas. Det händer inte så 
ofta här på ön, men det går ganska så snabbt. Vi 
tar och gräver ner allt bland albuskarna på 
nordöstra sidan. Det är också den enda jordplätt 
som finns här på Källskär." Castor och Mjau 
öppnade luckan bakom tuppen och tog ett säkert 
tag i den gröna plastbyttan som surrade av flugor 
och svämmade över av tupp-papper. Överst i 
högen låg Mjaus egen prestation från i morse. De 
tog varsitt djupt andetag och bar sedan skiten över 
ön, och dumpade den i ett stort hål som Castor 
grävde upp. Efter det hastade de tillbaka för att 
belöna sig med skithussmällen, en liten jäkel 
tranbärsextrakt. 

"Skitjobb ska skit ha!" saluterade Castor innan de 
drack. "Förresten du kan ta en liten paus från 
arbetet nu. Kanske läsa något eller vad som helst. 
Något speciellt från affären?" "Ja, kanske en påse 
chips," försökte Mjau. "Nej, chips! Det kommmer 
inte på fråga. Aldrig chips på denna ö. Men jag kan 
köpa ett paket dominokex." 

Det var en upprörd Castor som kom tillbaka senare 
på eftermiddagen med båten fullastad med 
vattenkannor och proviant från Kökasboden, men 
utan landskapskonstnär. Mjau stod och tog emot 
trossen, samtidigt som han fick sig hela historien 



var så genommörk som bara en månfri kväll i 
augusti kan vara. Snart såg de ljuset av en 
ficklampa och hörde lätta steg på verandan. In 
tågade de två gästerna, Zarta först och Bästis en 
smula gömd bakom henne. "Godkväll i stugan, 
ruskigt hösväder ute!" dånade Zarta med hög röst. 
Iklädd en grönfärgad krigsutrustning under den 
gula regnkappan och med det rosafärgade håret 
spretigt på ända påminde hon om en hårdför 
politruck från något land bakom den före detta 
järnridån. Paret slog sig ned bredvid varandra 
mittemot Mjau. "Hur gick det sen?" undrade Castor 
med anspelning på äventyret med helikoptern, och 
rättade till sin trekantiga hermelinmössa. "Jag har 
aldrig kunnat med båtar och sjön," flämtade Bästis. 
"Det var som att jag gick i baklås, när jag skulle till 
att stiga i båten." Mjau och Castor bytte en 
förstulen blick som hette "trygghetsnarkoman"- 
ett nyord i svenskan vid denna tid. "Men nu är du 
här, och det är huvudsaken!" dundrade Zarta så 
den åländskfärgade lampkronan i trä ovanför 
bordet svajade till. "Ja, nu är jag här, och jag hoppas 
att få skapa en del stentroll under den vecka som 
kommer." "Får det vara lite jästa vinbär från 
Frankrike, ett glas, om jag får be," excellererade 
Castor och fyllde i allas glas, varpå välkomstskålen 
dracks. Det blev fler glas av den varan samtidigt 
som alla flundrorna slank ned med huvudet före. 
"Jag såg en svart segelbåt i hamnen när jag kom hit 
ikväll!" skrek plötsligt Zarta så Mjau hoppade högt 
och spillde ut av vinbärsdrycken på den vita 

till livs. "Han vägrade hoppa i båten! 
Landskapskonstnären tvärvägrade, så vi fick binda 
honom med remmar, och försöka dra honom 
ombord. Butiksföreståndaren, fiskrök-terriern och 
jag kunde inte med lock och pock få grävlingen i 
båten. Han sade att det blåste för mycket, att han 
inte litade på flytvästen, att han skulle bli blöt och 
sjösjuk, så vi fick ringa Medi Heli-helikoptern 
istället. Han kommer ut med den." I det samma 
hördes ett våldsamt tordön från norra sidan på ön 
och en väldig sjöräddningshelikopter hovrade 
långsamt ned mot stenåkern vid Häxans hus. 
Ombord fanns en vettskrämd landskapskonstnär, 
som skulle tillbringa sin första vecka som 
stipendiat ute på den karga ön i Ålands 
sydostligaste hörn. "Jag går och tar emot honom," 
sade Castor snabbt. "Kunde du plocka upp varorna 
så länge?"  

Grävlingen Bästis låg hela eftermiddagen med 
täcket över huvudet i sin säng i Häxans hus, och 
det var inte förrän till kvällen, efter att hans maka 
den polska mårdhunden Zarta kommit ut med 
specialskjuts från Brudhäll, som han piggnade i så 
pass mycket att han kunde sätta sig på trappan 
med ett glas varm mjölk. Under tiden hade Castor 
och Mjau hunnit förbereda en majestätisk 
flundermiddag i Storstugan, dukat och tänt 
levande ljus på bordet. Nu satt de och väntade på 
de två matgästerna. Ett lätt duggregn hade börjat 
falla mot det stora fönstret och kvällen



bordduken. "Månskensvargen," viskade Castor. 
"Han är här, och det trots att inte fullmånen lyser." 
"V-v-vem är det," stammade Bästis. "Ja, det är en 
liten speciell historia," började Castor sin 
utläggning. "Det har hänt att jag träffat på 
Månskensvargen. Han har en svart båt som heter 
Ångest, och när den ligger i norra hamnen och det 
är fullmåne har ibland en tyst och hemlighetsfull 
svart varg plötsligt stått utanför min Kajuta. Han 
säger ofta ingenting, eller bara några få ord, såsom 
att "det blåser från syd ikväll" eller "har du fått nån 
fisk" - inget mera - och så står han en stund och 
liksom vädrar med nosen upp mot månen, innan 
han masar sig tillbaka norrut igen. Jag har bara 
stött på honom ett par gånger, och alltid är det 
fullmåne. Han är faktiskt hemlighetsfull." Mjau ville 
fråga något om Månskensvargen, men var rädd att 
förstöra den stämning som historien skapat. 
Kanske han kunde ta upp ämnet någon annan 
gång, då Castor lagt hatten på sin krok, och de var 
på tumis i Kajutan. Men den stackars Bästis han 
darrade som om han blivit sjuk. "Tror du att han 
kommmer och hälsar på mig ikväll nu då?" Castor 
hann inte svara förrän Zarta mullrade, så att det 
blev en liten spricka i hennes vinbärsglas. "När du 
är med mig går det ingen nöd på dig!"

Nästa dag hann Mjau klippa hela krocketplanen 
med den handdrivna gräsklipparen utan motor, och 
därefter ta ett dopp i havet, innan det började bli 
dags att åka in mot Karlby igen. Men före det bjöd 
Castor honom på ett glas hallonsaft i trädgården 
bakom Storstugan. Han ställde fram två 
matsalsstolar att sitta på. Mjau svepte sitt glas, 
Castor smuttade på sitt. "En sommar går så snabbt 
förbi. Det känns trist att du åker. Kanske du kunde 
vara lite längre tid nästa gång?" "Vi får se," svarade 
Mjau. "Men vi syns ju senare i höst i Geta på HW-
partyt. Fint att vi fick repertoaren klar." "Jo, och 
lycka till med Bästis." "Tack. Det är nu ett släkte för 
sig de där stipendiaterna. Men känner du för en 
smörgås i Kajutan innan vi far?" "Jag äter nog 
Kökarsfärjans pyttipanna som vanligt, så jag klarar 
mig." "Jepulis, rorsman är klar om en halvtimme. 
Ska ta med en extra kanister för bensinen, så jag 
har så det räcker."  

Mjau såg labben från morgonkaffet slå sina lovar 
över Hermesstatyn uppe på klippan, och den sista 
tärnan som ivrigt dök efter fisk, efter att han hjälpt 
Castor styra ut båten genom den smala öppningen 
till södra hamnen, där vassa granitblock stod 
uppställda mot havet likt fyrtornet som var 
vågbrytare vid hamnen i Alexandrina. Mjaus andra 
Källskärssommar var förbi.



Tredje sommaren 

Arbete på spången

Redan i båten ut till ön blev Mjau informerad om 
vilka stipendiaterna var som bodde i Nya Bastun i 
år. Där bodde en isbjörnen Valle, som skulle 
uppträda med estradpoesi på Stadshuset i 
Mariehamn och hans partner, grönlandssälen Viiki. 
Viiki brukade mest ligga på ett täcke utanför huset, 
ta ett tidigt dopp i hamnbassängen varje morgon, 
medan Valle vandrade omkring lite överallt på 
södra Källskär och reciterade sina dikter. Och det 
som mötte båten i hamnen bar verkligen syn för 
sägen, för där låg Viiki utslagen på sin filt med Valle 
i bakgrunden, maneriskt spatserande fram och 
tillbaka med sina papper. Man kunde tro att det 
blev lite varmt för den pälsförsedda estradören där 
i det stekande solskenet, så därför föreslog Castor 
genast kaffe och glass med nyplockade vinbär 
uppe i Storstugan om en halvtimme. Nytt för i år 
var en postlåda uppe på Storstugans veranda, i 
vilken turisthundarna kunde lägga hemmalagade 
vykort med Källskärsmotiv, som Castor sedan 
förde till Kökarsbutiken, där de sändes vidare ut i 
världen. De åländska frimärkena som kommit bara 
några år tidigare hade

nämligen genast blivit en succé, och nu skickades 
post från Åland som aldrig förr. Castor gillade att 
öppna brevlådan och läsa vad turisterna skrev, 
berättade han med ett litet skratt, då han och Mjau 
tillredde glassportionerna i köket.  

Nu kom gästerna, isbjörnen med solglasögon på 
nosen, och sälen med badhandduken svept om sig. 
"Vad är det du läser?" undrade Mjau. "Det är mitt 
slutarbete vid Institutet för nordisk polarpoesi, och 
heter Om nallar kunde tralla. Det går på ett 
versmått som heter fornyrdislag." "Intressant," 
tyckte Castor och Mjau. "Ja, ibland pratar han på 
vers i sömnen också," anmärkte Viiki på bruten 
grönländska. "Det kan inte hjälpas/ att jag sålunda 
skaldar/ om sälar och björnar/ om glassen med 
bären/ om bara jag finge." "Vad handlar de dina/ 
dikterna om då/ om finge jag spörja?" smilade 
Castor under brättet på sin hatt, som han närapå 
glömt sätta på sig i farten. "De handlar om öden/ 
som på Åland utspelats/ på vida sju haven/ bland 
krabbor och grynnor/ under åren de många/ som 
här vi framsläpat/ och på stadshus ska höras." 
"Sålis jer," avbröt Castor med ett uttryck 
på Närpesdialekt samtidigt som han knackade 
kännspakt med sin tesked mot kaffekoppens kant. 

På den västra sidan av ön finns mest bara berg, 
inga hus eller hamnar. Men uppe på klipporna 
innan havet, om du går en bit förbi en märklig vit 
obelisk som 



hermelinen låtit resa som en liten fyr, finns 
hjortronmossen. Det är inte många som känner till 
den, och därför finns där alltid stora saftiga 
hjortron i slutet av sommaren. Det var hit Castor 
och Mjau begav sig för att fylla på godisförrådet i 
Storstugans kylskåp. De plockade skålarna fulla av 
det norrländska guldet, samt några ståtliga 
blåklockor som växte i kärret, och återvände sedan 
till Storstugans veranda. Castor placerade en av 
skålarna med läckerheterna på bordet bredvid 
vykorten med Källskärsmotiv, satte blåklockorna 
bredvid som prydnad i en vas, och skrev på en lapp: 
"Alla får ta, utom Buster Bus." Buster Bus var en 
rätt så ökänd katt, som härjat omkring i gränderna 
i Mariehamn runtomkring det nya fina ljusblå 
biblioteket, och ställt till med ofog då han skrämt 
turister och vanliga ålänningar med höga och gälla 
tjut, så att konstapel Bulldogg fått lov att en dag 
bura in honom i polisfinkan alldeles bredvid på en 
kost på vatten och bröd. Det var nu så att alla 
harpaltarna som jobbade i biblioteket var rädda för 
Buster Bus, och bibliotekets utlåningssiffror hade 
sjunkit till bottennivåer det år som den 
stadsfrassen kom till ön någonstans från trakterna 
Helsingfors. Så det var en självklar sak att om 
Buster Bus kom till hermelinens ö, så blev det inga 
hjortron. Det störde Mjau en aning att också Castor 
börjat prata på vers denna sommar, då Valle gick 
omkring och strödde blomsterspråk kring sig. "Vem 
månde nu komme/ och bären de smaka/ och 
lämna ett vykort/ i postlådan här?" kunde det låta.

Det var Mjau som fick morra till för att få ett stopp 
på eländet. 

Denna sommar skulle Mjau få kärt besök till ön i 
form av vänner från Åbo. De hade hyrt en liten 
stuga av en gammal vresig gråsäl i en vik på Hellsö, 
och skulle komma ut med turisthundbåten klockan 
tre. Raskattorna Pempi, Pippi och Parsus med 
släkttavla från ätten Calonius i Raunistula hade 
Mjau lärt känna en vinter när han vårdades för 
kattsnuva hos en känd veterinärräv i Åbo. Han 
hade varit nära att stryka med då, eftersom han 
framlevt sina dagar ovaccinerad, men hade klarat 
livhanken tack vare en donation till katthemmet 
vid stranden av Aura å, som just Pempi, Pippi och 
Parsus hade gjort. Och eftersom Mjau stod i 
tacksamhetsskuld till kattorna, så hade han skrivit 
till dem och bett dem komma på besök. "Kan de 
jobba med spångarna på norra sidan av ön?" hade 
Castor genast frågat när han fick höra om 
gästerna. Och Mjau hade tyckt att det var en bra 
deal med tanke på att de fick övernatta i Häxans 
hus och äta av de traditionella Källskärsflundrorna.  

På långt håll hörde de turisthundarna komma 
marscherande över bergen på väg ned mot 
Storstugan, ledda av den väderbitne Boxern Ben, 
som pratade högt med utpräglad kökarsdialekt. "Å 
hir har vi nu Storstugan. De va hir som hermilinin



boddi på Tjeldskär. Den e ritad av hans vän Raimo 
Pietilä." Mjau hälsade glatt på Pempi, Pippi och 
Parsus, som lösgjorde sig från flocken. Ben hade 
riktigt kommit igång nu, och Mjau, Castor och de 
övriga satt bara med gapande munnar på verandan 
och lyssnade. Ben tog ett djupt andetag, pekade in 
i Storstugan med den ena tassen, medan han 
kliade sig under svansen med den andra. "Di här 
porträtti förestillir Kax, som inga va hermilin, men 
väl vessla. För de va so ställt me Harald sini, att 
han tyckt om vesslor o inga om hermiliner." Det var 
så det uppenbarades för Mjau att den unga stiliga 
hermelinen på porträtten innanför dörren, 
ingalunda var hermelinen Harald själv, som han 
trott, utan hans kära vän vesslan Kax. 

På kvällen utförde Mjau tillsammans med 
raskattorna Pempi, Pippi och Parsus ett helt 
dagsverke med att byta ut gamla spångar mellan 
klipporna från stenåkern vid Häxans hus och norra 
hamnen. Det var svåra passager med mycket 
ursågningar och vinklingar som skulle göras. Som 
tur var hade Pempi fått jobb som extraknäck med 
att bygga kattstege upp till tornet på Åbo 
domkyrka, så han var van att handskas med både 
hammare och såg, och verkade njuta av arbetet. De
andra kattorna bar virke, och vräkte bort gamla 
spångar. Tyvärr blev Mjau lite för ivrig, och såg inte 
sig för ordenligt när han kastade en gammal spång 
åt sidan. Den träffade Pempi rätt mellan 
skulderbladen och drog upp en blodig reva i den 
silkeslena pälsen. Pempi föll av spången och ner 

På kvällen satt Castor och Mjau i Kajutans kök och 
lyssnade på ett kristet radioprogram medan regnet 
smattrade mot rutan. "Det behövs verkligen regn 
nu, så

mellan klipporna en meter under. Det var ett fall 
som hade kunnat krossa en sköldpadda. "Voi vitsi 
vitsi, så du e sitsi!" skrek han bara på senaste 
Åboslangen, och fick Mjau att skämmas där han 
stod. "Det var inte meningen, ursäkta," fick Mjau 
fram. De två vännerna skakade tass och så var allt 
bra igen.



torrt som det varit," sade Castor och strök musen 
Happy över huvudet. "Det var risk att hällkaren 
började sina, och jag har sparat mycket på 
diskvattnet hela sommaren. Alternativet är ju att 
diska med färskvatten från Kökarsboden, men det 
skulle betyda att jag är tvungen att bära vatten så 
armarna kroknar." Radion spelade Närmare Gud till 
dig, och fick Mjau att tänka på Titanic. "Vår egen 
Titanic sjönk väl här utanför i fjol? Var exakt var 
det?" "Utanför Utö här österut. Man kan se Utö 
uppifrån Hermesstatyn, en klar dag." "Det måste 
ha varit fruktansvärt." "För Sjöbergs vågor bevare 
oss milde Herre Gud," mässade Castor och gjorde 
korstecknet över bröstet.

Grönlandssälen som 
åt blommor

medan frugan gick hemma/ på åländska gården/ 
och torkade tåren..." Han steg upp, gick en sväng, 
fäktade med armarna ovanför huvudet, slog en 
kullerbytta, och satte sig igen, och antecknade i 
sina papper. "Vad gör du?" undrade Mjau. "Jag 
planerar koreografin till mitt framförande. Det är 
en hel del man måste tänka på när man är 
estradpoet."  

När alla gäster anlänt och Castor fått på sig hatten 
bänkade sig sällskapet inne runt långbordet. Castor 
hade märkt att alla blåklockorna som prytt bordet 
med postkort hade försvunnit över natten, och 
undrade vad som kunde ha hänt med dem. "Dom 
åt jag upp," skrattade grönlandssälen Viiki. "Åt du 
blommorna? Var dom goda? " Katten Pempi och 
hans kumpaner skrattade så att de nästan trillade 
av stolarna. "Vi gör så på Grönland. De smakar 
ingenting. Men de är ganska så nyttiga." "Fast 
egentligen var de ju till prydnad," påminde Castor. 
"Klinga min klocka/ om blomman som vilar/ i Viikis 
min mage," snidade Valle en strof och fick Viiki att 
le. "Hur är det med ditt sår idag"? frågade Castor 
Pempi. "Det är bättre tack, men fortfarande lite 
ömt. " "Vi jobbade hårt igår, så jag tänker att idag 
tar vi det bara lugnt", kungjorde Castor. "Det finns 
annat i livet än jobb. Så om ni vill läsa, gå en tur på 
ön, eller bara vila, så är det helt i sin ordning. Vi kan 
väl bestämma att middag serveras i Storstugan 
runt klockan sex. Och om det är någon som vill 
komma med och ta upp näten, så får de." Pempi 

När Mjau gick upp till Storstugan för att låsa upp 
och duka fram för morgonkaffet fick han se 
isbjörnen Valle sittande på en bänk på verandan 
djupt försjunken i sina papper. Han hade blicken 
frånvarande fäst på en obestämd punkt i fjärran 
medan munnen malde på fornyrdislag. "På 
Pommern de sleto/ de många de männen/ som 
satte till livet/ för att vete framforsla/ till 
Australiens kuster/ och däribland Hamrud/



läste en bok. 

När flundrorna var grillade bad Castor att Mjau 
skulle ringa i den stora skeppsklockan som fanns 
på väggen bakom köket. Det var signalen som 
hördes över halva ön, och som betydde att maten 
var klar. Snart var alla samlade och klädda så som 
anstår en festmiddag i frihermelinen Haralds anda 
på en karg ö ute i Ålands sydöstra hörn. Alla hade 
fått vila upp sig och var på bra humör. Castor hade 
tagit fram gitarren och började middagen ned att 
spela en sång. "Jag lät alla mina flundror grillas. För 
jag vet att ni tycker om dem, när sommarn är skön. 
För det är så fint att sitta här och gilla, att vi är 
tillsammans uppå den här ön." Alla gäster slog 
takten med gaffeln i glaset, och applåderade när 
Castor var klar. "Sålis. Låt oss börja med flundrorna 
nu." Pippi och Parsus var oförsiktiga och lade för 
mycket pepparrot på fisken, satte i halsen och 
började hosta med tårar i ögonen. De tassade ut till 
köket en sväng och sköljde ordentligt med vatten, 
för att det skulle sluta bränna. Pepparrot till fisken 
var en matvana som Mjau lärt sig uppskatta här 
ute på Källskär, och som han börjat med själv 
hemma i Geta. Men aldrig smakade det så gott 
som här ute. "Vi pratade om Estonia igår," tog 
Pempi upp det aktuella samtalsämnet. "Var det 
inte här i närheten hon sjönk?" "Det stämmer," 
insköt Castor. "Och det sägs att hon fortfarande 
driver omkring här ute, som ett svart fartyg med 
trasiga segel. Som den flygande holländaren." Så 

och Mjau var genast med på noterna, medan alla 
andra drog sig tillbaka till sitt. 

Efter att näten var bärgade, flundrorna i sumpen, 
näten rensade och hängda på tork på 
sjöbodsväggen låg Mjau på rygg och gosade i solen 
på Kajutans veranda medan Castor öppnade brev 
och läste högt vad turisthundarna hade skrivit. 
"Hej, från Källskär. Vi har idag kommit till denna 
fantastiska ö, som en hermelin byggt upp. Det är 
makalöst vilka pärlor som ryms i den åländska 
arkipelagen. Det här hade vi inte trott när vi stod 
och åt glass på gågatan i Mariehamn tidigare idag. 
Om ni ska åka någonstans, så åk hit." Castor läste 
med en värdighet, som fick Mjaus mage att bubbla 
av skratt. "Brukar du läsa alla brev?" undrade han. 
"Ja, man är ju tvungen, när man har ett postkontor 
på ön," menade Castor, och tog upp nästa kort ur 
högen. "Hör på det här då. Frankie hade inte lätt 
med Missan när han skulle hitta hamnplats i 
Brudhäll idag, så jag fick riktigt ta till brösttoner, 
innan den lata bondkatten på bryggan släppte oss 
iland. Jag tror faktiskt han blev imponerad av vår 
båt. När vi kom iland köpte vi många souvenirer för 
dyra pengar, och seglade vidare till Källskär. 
Hermelinens ö. Här ligger vi nu." "Vissa tror 
verkligen att de är någonting," avslutade Castor, 
och synade redan nästa kort. "Hälsa Mami och 
Papi!" spann Mjau där i solen. På avstånd såg han 
skymten av sälen Viiki som låg som vanligt på sitt 
täcke alldeles naken nere bakom Nya Bastun och 



snart Castor kommit in på det mytiska var det 
ingen hejd på historierna. Kvällen förflöt i en 
andäktig stämning bland sjöråd, månskensvargar 
och letesgåbbar. Och alla gästerna lyssnade med 
munnarna öppna som fågelholkar. 

I båten in till Kökar nästa dag tog Pempi upp 
incidenten med blåklockorna igen. Han hade 
närapå snubblat över Viiki där hon låg naken på sin 
filt i solen, när han på måfå skulle ta ett 
morgondopp i södra hamnens bassäng. Han hade 
blivit så häpen och generad att han inte ens 
förmått be om ursäkt. "In och ut i en grönlandskut," 
skaldade han nu, medan Castor drog på full gas 
förbi Lindö kläppen och Hermes vinkade avsked 
uppe på klippan. Ännu en sommar på Källskär var 
förbi.



Fjärde sommaren 

Krokodilfamiljen

"Vi har ett stort problem. En krokodilfamilj har 
intagit ön, och herr Krokodil terroriserar sin 
omgivning med sin översittarattityd och sin 
förtryckarmentalitet." Castor hängde upp sin bruna 
goretexjacka på kroken innanför dörren i Kajutans 
kök medan Happy kilade fram och tiggde en påse 
morotsfrön från Kökarsboden. Mjau lade sig på sin 
vanliga koj i sovrummet för att ta en power nap, 
innan han var redo för en tur upp till Storstugan för 
att kolla läget. "Men var bor de?" undrade han. "De 
skulle ha bott i Nya Bastun, och visst har de sina 
grejer där, men dagtid barrikaderar de sig i 
Storstugan, och flyttar knappt på sig ens när 
turisthundbåten kommer ut. Jag försöker med alla 
medel få dem att flytta sig hit ner igen." Castor såg 
bedrövad ut. Och bättre blev det inte av att han 
skadat ena benet tidigare under våren då han fallit 
ned från det gamla stocktornet uppe på Soltuna, 
när han skulle måla en tavla. Hela den platta 
svansen och ena baktassen var nu inlindade i 

gasbindor, och han gick stödd på en krycka som en 
annan sjörövarskurk. "Hur har krokodilen kommit 
hit då?" "Han är chef för Centret för Bilateralt 
Kulturutbyte i Köpenhamn, där Åland också är 
medlem, och ansökte via landskapet som vanligt. 
Han kom ut för en vecka sedan." "Vad gör han då 
här?" Mjau frågade vidare. "Inget, bara ligger och 
steker i solen hela dagarna uppe vid Storstugan. 
Han äter flundror som ett helt regemente, och vill 
inte dela med sig åt oss andra." Det var likt Castor 
att vara så förtegen först, och sedan släppa allt 
som en bomb vid det rätta tillfället. Mjau kände ett 
verkligt medlidande med sin vän samtidigt som 
han försökte tänka ut en bra lösning på problemet.  

När Castor och Mjau senare på dagen gick upp till 
trädgården låg Herr Krokodil sin vana trogen på 
altanen medan Fru Krokodil och barnen Lilleman 
och Lilletös hällde kallt vatten över honom. "Lite 
längre ner också," upppmanade dem Herr Krokodil. 
"Ni får inte glömma svansen." "Tjena, John Silver, 
läget?" gapade han stort när han fick se Castor och 
Mjau som satte sig på varsin stol bredvid 
krokodilerna. "Jag har funderat," fortsatte han 
bryskt. "Det här är ju ett superställe. Jag skulle vilja 
hyra det här nästa sommar och ordna en grisfest 
för alla mina vänner. Tror du det är möjligt?" "Nja, 
det är landskapet som bestämmer det," försökte 
Castor avvärjande, men Herr Krokodil tycktes inte 
förstå. Han tittade menande på Mjau och sa: 
"Castor här, jag brukar kalla han för Mulle Mek, 



eftersom han hela tiden håller på och fixar saker. 
Livet är ju till för att levas. Hörni, varför slutar ni 
hälla vatten?" Nu skrek han åt sin familj, som 
räddhågat tog tag i vattenkannorna och fortsatte 
avkylningen. 

"Han är verkligen inte rolig," anförtrodde Mjau 
Castor när de gick vidare upp mot de fyra 
vindarnas hus. "Nej, det finns sådana där. En sten i 
varje by," suckade Castor. "Jag brukar försöka se 
filosofiskt på saker och ting, och småningom 
kommer jag väl över det här också." Castor låste 
upp till det lilla lusthuset högst upp på berget och 
vännerna steg in. Castor drog fram en flaska 
maskrostjära som flutit iland från ett fraktfartyg 
från Ventspils, och som kallades för Riga tjära. Han 
hällde upp ett litet glas åt Mjau och sig själv. "Skål 
och välkommen. Trink Bruderlein trink. Lass deine 
sorgen fahren." Mjau förstod inte tyska. Han 
spanade ut över horisonten åt alla håll, där han 
satt i husets hörnsoffa. Han såg inget fartyg, bara 
hav och åter hav, i brusande grå nyans, samtidigt 
som hans hjärna ständigt bearbetade problemet 
med krokodilfamiljen. 

I trädgården ville ingen jobba nu när Herr Krokodil 
låg där. Så Mjau var sysselsatt med att rensa nät 
nere vid sjöboden istället. Flundrorna skulle alltid 
fiskas och tillredas. Det var mycket mera jobb med 
maten nu på grund av den nya

stipendiaten. Castor lade nät två gånger om dagen, 
och hade svårt med att hinna med allt på grund av 
sitt handikapp. Kryckan trasslade in sig i nätet, och 
han svor uppgivet för sig själv. "Om man bara 
kunde få den här besten hit ner till Nya Bastun," 
mumlade han, "så att han inte skrämmer bort 
turisterna där uppe." "Kanske man kunde 
överrumpla honom när han sover, och binda fast 
gapet på honom, " föreslog Mjau. "Låter som en 
bra plan," tyckte Castor. "Men man måste vara 
försiktig. Han är aggressiv och kan vara farlig."  

Mjau hjälpte Castor hela dagen med att tillreda 
flundror i långa rader nere vid sjöboden. Castor 
visade hur man skulle göra. "Först gräver man ur 
rensen så här och sköljer. Så snittar man lite på 
båda sidor, och gnider salt, lite peppar och 
grillkrydda på." Nu kunde man inte bära upp 
flundrorna till grillen på en planka som man 
vanligen gjorde, utan det blev att ta fram 
skottkärran ur förrådet bakpå utetuppen, och lägga 
fisken i den. Krokodilen Lilleman hjälpte till med 
grillningen uppe vid huset, Mjau transporterade 
flundror medan Castor rensade. Resten av 
krokodilfamiljen höll Herr Krokodil vid gott mod, 
hungrig som han var. Till slut kunde alla sätta sig 
till bords inne vid långbordet. Trots att Castor som 
vanligt klätt upp sig, tagit på sig trekantshatten 
och försökte hålla god ton, så smittade det inte av 
sig på Herr Krokodil. "Vi delar på flundrorna, 



Castor," gick han på i bäste-broder-stil. "Hälften åt 
dig, och hälften åt mig." De andra tittade bara 
stilllatigande på medan Herr Krokodil glufsade i sig. 
Mjau agerade betjänt och krokodilen Lilleman, 
diskade undan. Då fick Mjau plötsligt en idé. Riga 
tjäran, tänkte han. Det finns ju kvar en hel flaska av 
de knockoutdropparna. Om man får matvraket att 
dricka av den, så kanske han somnar till slut. Han 
frågade ingen om råd, utan gick direkt till kylskåpet 
efter den svarta flaskan. Så in i matsalen. Där höll 
herr Krokodil som bäst på att breda ut sig över hur 
imbicillt korkade alla hans kolleger på Kulturcentret 
var. Han gapade stort och slog sig för magen. När 
Herr Krokodil öppnade gapet som mest kastade 
Mjau påpassligt in flaskan. Det krasade och blödde 
när Krokodilen tuggade på skärvorna. Men 
innehållet hittade tydligen rätt, för efter en stund 
tystnade han, och såg mera grön ut än vanligt. Han 
drog undan stolen, och bad om ursäkt för att han 
behövde frisk luft, öppnade dörren och tumlade ut i 
augustimörkret. Man hörde att han föll och svor till 
och sedan inget mera. Och det var lika bra så. De 
andra fick andas ut, och ta vad som fanns kvar av 
flundrorna. Och de räckte mer än väl, och det blev 
en riktigt mysig kväll till slut. Och efter den här 
händelsen fick Mjau bära smeknamnet Doktor 
Pillerman.

Nästa dag var allt som normalt igen på 
hermelinens ö. Till lunchen satt Herr Krokodil tyst 
och stukad nere i Nya Bastun och åt fil med röda 
vinbär, medan hans familj fick ta en behövlig paus 
från nedkylningsbestyren. Han hade en stor 
gasbinda lindad runt sitt vänstra framben, som han 
skadat då han fallit mot stenmuren vid 
krocketplanen. Nu var det inget tal om varken 
krymplingar eller flundror, utan Krokodilen var 
foglig och ångerfull som ett lamm. Arbetet med 
trädgården återupptogs, då krokodilfamiljen mest 
låg inne i skuggan i Nya Bastun och lyssnade på 
radio. Mjau klippte gräs runt alla stenkanter med 
en Fiskarssax som Castor sade att var ny och vass. 
Han kröp runt i hela trädgården, och tog grässtråna 
ett i taget, medan Castor vattnade alla växter som 
formligen skrek efter vatten. De utbytte menande 
blickar när de möttes, och hittade på en ny ordlek 
om medicinen som räddat dem undan terrorn. 
"Riga tjära, alltid nära, när du krocken, vill förfära." 
Vid tretiden hördes redan turisthundarna komma 
gläfsande uppe på berget anförda av Boxern Ben 
som formligen sken av lycka. "Hu ni kunna få bort 
han dir Krokodilin härrifrån verandan ja de e mer än 
ja förstår de." "Ja, man har ju sina knep," smålog 
Castor och Mjau och log illmarigt. 

Klippa gräset med 
Fiskarssax



från komposten vid bergskanten: "Slut nu. Ut nu!" 
sade det, precis som en långsam dyning som kom och 
försvann. Mjau kände en ilning längs ryggraden, låste 
snabbt köksdörren in till Storstugan, som Castor bett 
honom göra, och hastade snabbt tillbaka ned till 
Kajutan, samtidigt som han tyckte att det hördes ljud 
som av vingslag efter honom.

Det blev ingen mer middag uppe vid Storstugan 
denna sommar. Herr Krokodil skämdes tydligen så 
fruktansvärt över sin fadäs vid krocketplanen att 
Mjau aldrig såg så mycket som svansen av honom 
mera. Däremot kunde Lilleman komma strosande 
förbi Kajutan där Mjau satt och läste en bok i 
utemöblemanget, och byta några ord om väder och 
vind, på sin väg till tuppen. Det märktes att den 
goda stämningen hade återvänt. Inne i köket satt 
Castor och pratade med Happy. "Nu går flundrorna 
i näten. Hör du hur de ropar? De ropar i näten." 
Castor gillade att sitta så och prata med sin mus. 

Mot kvällen fick Mjau en konstig känsla av att han 
glömt att sätta tillbaka Fiskarssaxen på sin spik på 
väggen bakom Storstugan. Känslan lämnade 
honom ingen ro, han måste gå upp till huset och se 
efter. Det var aningen skumt när han hoppade på 
de runda stenarna som ledde förbi utetuppen till 
trädgården. De grekiska statyerna lyste vita i 
mörkret vid krocketplanen. Mjau gick till 
smultronplantorna och tittade där, men ingen sax. 
Han sökte under både de röda och de svarta 
vinbärsbuskarna, och i jordgubbslandet, men nej, 
inte där heller. Så finkammade han den välansade 
kanten till örtlandet norrpå huset, och gick vidare 
till baksidan. Han såg på rhododendronbuskarna 
vid södra sidan, men ingen sax. Han gläntade på 
locket till brunnen. Kanske den låg där och flöt? 
Men nej. Då hörde han plötsligt som en andning 



Mjau sade ingenting om den egendomliga 
händelsen i trädgården åt Castor när de morgonen 
efter som vanligt satt i utemöblemanget med sitt 
kaffe och sina ostsmörgåsar. Det var nästan 
kavlugnt, och solen stekte som alltid, obarmhärtigt 
från en klarblå himmel. Varje gång Mjau varit ut till 
Källskär blev han alltid nästan lika brun i pälsen 
som Castor var, och den färgen försvann helt först 
till vintern. Det var meningen att gå en tur till 
Källskärkannan innan det var dags att tänka på 
återfärden. Mjau som aldrig förr varit till den kända 
bergsformationen tyckte det var spännande att 
vandra iväg med kaffekorgen dit. De gick upp på 
berget, förbi Hermes och ned för berget på andra 
sidan. Och där låg den, jättelivmodern. Det var som 
om den fött fram allt liv som existerade här ute, i 
en enda lång utandning. Det var oklart hur den 
uppstått, men Castor hade sina teorier. "Det var en 
liten sten, som låg och snurrade runt runt, i en 
isälv, för tiotalstusen år sedan, då allt här uppe var 
täckt av is, och isen sedan smalt." Mjau var nöjd 
med den fina vetenskapliga förklaringen på ett av 
de mysterier som hans fjärde Källskärssommar 
varit full av. "När åker krokodilfamiljen?" frågade 
han Castor när de satt i båten till Karlby. "De ska 
åka med turbåten idag. Han beslöt att avbryta sin 
vistelse här. Var visst något viktigt ärende i 
Köpenhamn som kom på." "In vino veritas," svarade 
Mjau.



Den sommar då det blev förbjudet att tvätta sig 
med schampoo samt kissa i havet var en speciellt 
varm sommar. Havet hade börjat blomma; Mjau 
såg sjok av de gröna algerna redan från 
Kökarsfärjan när han kom till Harparnäs. Castor 
berättade att han försökte köra med snurran så 
lite så möjligt mellan Källskär och Karlby på grund 
av det. Men när de två klev upp på stenbryggan i 
södra hamnen, såg de ingenting av fenomenet, 
bara spåren som torkan lämnat på ön. All 
växtlighet, som kunde tänkas förekomma där, var 
som bortbränd, och kvar var stråk av gult och brunt 
gräs mellan stenarna, som var heta som 
spisplattor att stiga på. Det var bra att inte vara för 
mycket utomhus på dagarna och att skydda 
huvudet med mössa eller tyg. Väl inkommen i den 
svala Kajutans sovrum lade Mjau sin väska vid 
sängens kortsida varefter han sträckte ut sig på 
britsen i sin fulla längd. Han slängde ett öga på de 
böcker som fanns i bokhyllan vid britsen mittemot, 
och fick syn på en liten blå bok som hette Ådalens 
poesi. Han hade hört talas om skotten i Ådalen i 

Sverige, där många arbetshästar hade blivit 
nedmejade av brukspatronernas gevär under en 
demonstration vid ett sågbruk i Norrland, och 
undrade lite hur detta kunde stämma ihop med 
hermelin Harald Svafvelsvärds litteratursmak, så 
han plockade ned boken och började läsa.  

Under välkomskaffet i köket berättade Castor om 
att fiskarpoeten Bondsdorff med fru och 
författarkollega var på antågande ut till ön, 
samtidigt som två pigga kaniner, Karin och 
Carolina, stack in sina nosar och undrade om de 
fick låna varsin påse té. "Ta bara," sade Castor 
lakoniskt, och blängde ogästvänligt. "Och så undrar 
vi, om du har lust att komma över på lite äppelsaft 
senare på kvällen." "Nej, tack. Det är rätt så många 
gäster här på ön, och vi får främmande," svarade 
Castor. "Det är två morotsätande 
agrologstuderande vildkaniner från Stockholm. 
Och de är mycket påträngande och irriterande," 
bekände Castor. "De verkar nästan intresserade av 
dig," smålog Mjau. "Ja, och jag försöker visa på ett 
vänligt sätt att det är inte jag." 

Det blev välkomstté i Storstugan när baggen 
Bondsdorff et kompanie gjorde entré. Genast de 
fick syn på Mjau blev de glatt överraskade. "Ser 
man på, inte hade man väntat sig att träffa på en 
släkting här ute." Det var nämligen så att 
Bondsdorff och Mjau var ludikusiner på långt håll. 
Rötterna gick tillbaka till en gammal ek i

Femte sommaren 

Dricka téet med 
fiskarpoet



instruerade nu honom i hur man skulle lägga den. 
"Mjau är som en slav här," sade plötsligt baggen 
Bondsdorff, när Mjau hällde upp en ny kopp 
rykande té åt honom. Och tillade med självsäker 
min efter att han hört Castors visa om hermelinens 
syn på gästers arbete: "Jag tänker då åtminstone 
inte arbeta när jag är här." Och därmed var den 
saken avgjord. 

Mjau fick en skön stund för sig själv nere i Kajutan 
med Ådalens poesi innan han bestämde sig för att 
slänga sig i havet, för att få lite svalka i den heta 
pälsen. Lyckligtvis blev det väl aningen svalare mot 
kvällen, då solen vandrat vidare på sin bana över 
södra hamnen mot väster, och ned bakom 
albuskarna runt utetuppen, tänkte han. Kvällarna 
var som gjorda för att sitta i utemöblemanget och 
läsa och prata, med det brusande havet som en 
mäktig relief, myggfritt som det också var här på 
ön. Eftersom Karin och Carolina klagat på att 
utetuppen uppe vid Häxans hus luktade, så var 
Castor tvungen att bege sig iväg dit och tömma 
den. Under tiden skulle Mjau ha lite uppsikt över 
Storstugan. Det var nämligen ovanligt mycket 
segelhundar på ön, som vandrade omkring än här 
och än där, utan att respektera gästernas 
integritet. Så när Mjau torkat och tvättat pälsen 
efter badet, så gick han upp dit. Ett par äldre pudlar 
i seglarkläder stod på verandan och kikade in. "Får 
man gå in?" undrade de. "Det är bara att kliva på," 
sade Mjau som satt sig på

Pantsarnäs i Geta, som en gång i tiden varit 
befolkad av ekorrar, harar, grävlingar, får och 
allehanda djur. Några av dessa djur hade spridits ut 
över världen som löv för vinden, men ättlingarna 
hade som tradition att samlas vart tionde år vid 
eken för att se efter om den fortfarande inte hade 
blåst omkull. Det fanns tillochmed ett register över 
alla dessa djur, som upprättats av en älg som hette 
Hasman. Bondsdorffs maka Bossa var en sävlig 
tacka, som helst vilade när hon kom åt, och gillade 
flöjtmusik och att sticka broderier. Edda, poetissan, 
däremot, var energisk. Nu gick hon längs 
bokhyllorna i Storstugans matsal och värderade 
hermelin Haralds boksamlingar. "Oj, den här är 
fantastisk," lät det, och "tänk, att han skulle ha den 
här också här." Till slut fastnade hon för 
diktsamlingen Vårt kattlik rimmar av den 
finlandssvenske poeten Gunnar Björling, som hon 
sa var hennes husgud. "Han skriver så fantastiskt 
ordknappt," som hon uttryckte det. Under tiden slet 
Mjau i köket. Han skar upp av de olika sorters ost 
som fanns, lade på träbrickor, bar in, bar ut glasen 
för välkomstsaften de fått, diskade undan, och 
kom till slut in med det rykande téet in en gammal 
kinesisk tékruka. Det skulle stå och dra i exakt tre 
och en halv minut, sade Castor, där han som 
vanligt satt på bordets kortsida iklädd den 
trekantiga hermelinhatten och förhörde sig om 
gästernas sommar. Bondsdorff som fiskat 
strömming till husbehov hela sitt liv berättade om 
skötfisket förr och nu. Han hade med sig en 
present åt Castor, en äkta strömmingssköta, och 



en pall vid långbordet och läste i sin bok. "Är den 
här äkta?" Nu stod de framför Tove Jansson-tavlan. 
"Jodå. Det var en gåva från Tove till hermelinen. 
Den enda mumintavla hon målade förresten. Hur 
det gick till, är lite oklart. Men historien berättar att 
Harald helt enkelt sökte upp Tove när hon var i 
Stockholm, bad om tavlan, och bad samtidigt att 
hon skulle komma ut till Källskär och hälsa på. 
Tove, hon fnyste, och sade att det tänkte hon då 
minsann inte göra. Men så ändrade hon sig ändå, 
och skickade tavlan på posten. Det här var någon 
gång runt 1969 då Harald redan varit två år här på 
Källskär. Han bodde först i norra hamnen. Men fick 
sedan köpa här, där han lät uppföra Storstugan." 
"Ja, det är ett helt fantastiskt hus, och vilken 
trädgård sedan." "Ja är det inte? Huset ritades av 
Reima Pietilä, som ju var Tuulikki Pietiläs, alltså 
hon som är Toves vän och Tuutikkis i 
muminböckerna, bror." Plötsligt ringde telefonen 
som Mjau satt bredvid. Han svarade. "Källskär!" 
"Vem är du? Mayday, mayday. Man ska alltid svara 
med sitt namn när man svarar. Dumma du. 
Mayday. Hej då!" Mjau fick telefonluren slängd i 
örat. Det enda han uppfattade var att gläfset i 
andra ändan var på utpräglat Kökarsmål.

Mjau tog sin tillflykt till en skuggig skreva nära 
havet på norra delen av ön, dit han aldrig förr varit, 
genast på morgonen efter kaffet. Han hade 
tillåtelse till det av Castor, som skulle ta vara på 
skötarna. Havet låg spegelblankt, så blankt att 
man inte kunde se var det slutade och himlen 
började. Hettan från dagen innan dröjde sig kvar. 
Mjau spelade lite på sin flöjt och läste ett kapitel ur 
Ådalens poesi, och plötsligt satt Bossa där bredvid 
honom med stickningen i famnen. "Du spelar så 
fint," sade hon. "Nästan som katten som spelar i 
silverhorn, som är min favoritdiktsamling." "Är det 
du som skrivit Bondsdorffs dikter också?" undrade 
Mjau rakt på sak. "Nja, några av hans diktsamlingar 
har jag väl skrivit. Men inte den senaste, Sälaslakt. 
Kan väl mera säga att jag varit hans musa genom 
alla år. Men nu har det ju kommit en ny, musa." 
Bossa berättade om alla turer under de senaste 
fem åren, och hur hon alltmer satts på undantag, 
då en ny poetisk våg svept in över Getabergen från 
de isländska öarna. Mjau var empatiskt idel öra, 
och spelade en vacker trudelutt på sin flöjt för att 
trösta henne. Plötsligt hördes Castors 
majestätiska stämma ljuda över ön. "En 
sjörövarskuta har gått på grund utanför Häxans 
hus, och alla krafter behövs för att bärga henne!" 
Upp och iväg störtade Mjau och lämnade Bossa 
ensam kvar.

Sjörövarskutan



skorven. Alla sjörövarna jublade och hurrade. 
Någon dök i plurret från masten i ren och pur 
glädje. De vinkade som tack, och Castor och Mjau 
vände tillbaka. Men komna bara ett femtiotal 
meter så fick de se att skorven hade slagsida igen. 
Det var då en märklig farkost, för nu satt den minst 
lika duktigt fast som förut. Hur än Castor slet och 
gasade, så gav det inget resultat. "Vi får vänta tills 
det börjar blåsa!" hojtade kaptenen. "Kommer ni 
ombord på rökta abborrar?" Sagt och gjort. En 
repstege firades ned och de två skeppsbärgarna 
klättrade ombord.  

Det visade sig att sjörövarråttorna var en salig 
blandning från ett otal europeiska hamnar, men att 
de flesta var från Rotterdam, råttornas hamn. De 
pratade en mängd skilda modersmål, så det var 
lättast att prata på engelska om man ville förstå 
dem rätt. Nu kom de alla kilande till bordet som 
dukades fram på fördäck. Det var en riktig 
festmåltid med vit bordduk och jästa drycker från 
alla de hamnar skutan besökt. "Egentligen seglar vi 
i forskningssyfte," berättade kapten Parson, som 
kunde finlandssvenska, eftersom han legat i Aura å 
ytterom Sigyn en vinter, då han studerat Åbo 
domkyrkas arkitektur. "Vi är alla arkitekter 
egentligen ser ni, och vi har hört att det finns ett 
egendomligt hus ritat av Raimo Pietilä här på ön. 
Det var därför vi kom hit." "Ni får komma dit på té 
ikväll om ni vill," sade Castor. "Ni får

Skutan som hette Saggölina och var 
finlandssvensk inhyste femton saltstänkta råttor 
och en kock. I masten på den gamla skorven 
hängde mycket riktigt Jolly Roger, samt en röd 
skjorta som signalerade nöd. Castor och Mjau såg 
att skutan låg med slagsida cirka hundra meter 
utanför stenåkern vid Häxans hus, när de hastade 
förbi till södra hamnen för att komma till 
undsättning. Inne i Häxans hus sov forfarande 
baggen Bondsdorff och hans isländska flamma av 
snarkningarna att döma. "Äntligen lite äventyr!" 
utbrast Castor när de skyndade förbi Storstugan, 
där han blev hejdad av Karin och Carolina som 
undrade var komposten låg. "Inte tid, inte tid!" 
flåsade Castor bara. Snart satt han och Mjau i 
Källskärsbåten och drog på full gas. När de kom ut 
till sjörövarskeppet möttes de av glada råttor som 
simmade, klättrade i masten och satt och metade. 
Kaptenen, en grånad råtta med lång slokmustasch 
och en svart lapp för ögat, hälsade Castor 
välkommen. Castor drog ned på gasen. "Ohoj, hur 
står det till!" gastade han. "Vi har gått på grund, 
men hon har inte sprungit läck. Om jag slänger ut 
en tross, kan vi pröva dra henne loss!" "Aj aj, 
kapten!" Mjau tog emot trossen och fäste den i 
metallöglan längst fram i fören. Därefter satte 
Castor full fart back. Sjörövarskutan knirkade till, 
rätade lite på sig, men låg kvar på stenen den kört 
upp på. "Vi tar det en gång till! Åhejj!" Nu rörde sig 
Saggölina så pass mycket att Castor kunde vända 
snurrbåten och fästa trossen i aktern. För full 
maskin körde han så framåt, och lyckades dra loss 



sova under Tove Janssons tavla." Det blev genast 
liv i luckan bland arkitektråttorna, som skålade och 
sjöng. Då kom kocken Ragnarsson, en gammal 
ekorre som seglat de sju haven på de sista stora 
segelfartygens tid, ut med de nyrökta abborrarna. 
"Ta för er varsågoda. Det finns så det räcker och 
blir över. Och en speciell gåva till våra värdar: 
Ceylonté från Pireus, en hel flaska." Det blev att 
damma av språkkunskaperna för Mjau. Han hade 
senast pratat engelska vid eken i Pantsarnäs på 
den senaste släktträffen. Det var Bondsdorff som 
ville att han skulle lära sig det. Och ju mera 
Ceylonté han drack, desto bättre flöt pratet på. 
Middagen blev lång, våt och glad, och när de fick se 
solen långsamt sänka sig i havet, visste de att det 
var dags att bryta upp, och i skytteltrafik forsla de 
femton arkitekterna iland med snurrbåten. Mjau 
körde medan Castor gick före upp till Storstugan 
och lade på tévattnet. När den sista lasten råttor 
var bärgad, fäste Mjau repet runt en sten, och 
travade iväg över ön. "Is this the moon?" undrade 
de tre nyfikna råttorna Max, Mister och Moritz, 
som aldrig sett något liknande förr. "No, it`s just 
Källskär. The magnificent island of Lord 
Svafvelsvärd the Ermine," svarade Mjau helt 
sanningsenligt. 

I stockstugans matsal lägrade sig snabbt en 
stämning som gränsade till hänförelse. Med hatten 
på huvudet hade Castor sina gäster som i en liten 
box, och han lät dem

Redan klockan sju ringde Castors väckarklocka. Då 
var bastun redan varm. De finska skeppsråttorna 
hade varit morgontidiga och sugna på att bada. 
Bastun var igång hela morgonen medan Castor 
serverade morgonté eller kaffe i Storstugan åt

veta allt om Haralds storverk på ön. "You see," sade 
han. "It`s not like for anybody to get permission to 
come here this way, and get the opportunity to 
sleep underneath the painting of the most 
extraordinary actor Finland have ever seen in case 
of muminstorywriter. I myself have never done 
that in my whole life either." "And in what style do 
you say this building is?" undrade Parson. "I would 
say nationalromantic," svarade Castor genast, och 
fick nickande bifall av alla sjörövararkitektråttor, 
inklusive Mjau. Nu var det dags att söka fram 
madrasser och hetekasängar ur alla skrymslen och 
vrår. Hela Storstugan förvandlades i ett svep till en 
jättelik sovsal. Och snart var alla i sin säng och 
Castor och Mjau kunde säga godnatt, efter en lång 
dags slit. "Parson var en toppenråtta, men kocken 
var bäst," summerade Castor dagens vedermödor 
när de gick ned mot Kajutan.

Mörsskär



stickarolle utgjorde fiskarpoeten ett lika märkligt 
inslag som någon i Castors uppdiktade draman, 
och uppenbarelsen av honom kom arkitektråttan 
Fablo från Italien att högt uppropa ett "Bravo!" då 
han ställde sig och applåderade något som Carsten 
nyss berättat. De flesta i salongen hade sin 
sjörövarmössa på sig, Castor hade sin 
berättarmössa.  

När kaffeochtebjudningen och bastubadningen var 
över var klockan redan mitt på dagen. Kocken 
Ragnarsson bjöd sitt värdpar över på brunsch på 
rökta abborrar till Saggölina, som tack för allt de 
fått vara med om. Rökta abborrar fanns det gott 
om, meddelade han. Så mycket att de fick ta med 
sig några så de hade till kvällsmål senare. Skutan 
var nu flott igen från grundet, efter en vindil som 
kommit någon gång mot morgonsidan. Det hade 
både regnat och blåst, men nu sken solen igen 
varmt som förut. När båten så tuffade iväg med 
riktning Mariehamn, var det med tre skott som 
salut till Castor och Mjau, som stod och vinkade 
med varsin handduk vid Häxans hus. Snart var de 
åter ensamma på ön, tillsammans med de svenska 
vildkaninerna. "När vi har vilat lite, så åker vi iväg 
till Mörsskär," sade Castor resolut. "Var ligger det?" 
undrade Mjau. "Mörsskär är ett väldigt känt 
gammal fiskeläger, som var i bruk för över hundra 
år sedan. Det ligger långt långt ute. Mellan Utö och 
Kökars ören ungefär." "Oj, det ska bli spännande," 
tyckte Mjau.

arkitekterna. Mjau körde under tiden in de råttor 
från Saggölina som inte rymts med föregående 
kväll. Det blev ett morgonmål för tjugotvå gäster. 
All Castors utländska ost gick åt i ett huj, det blev 
att plocka fram honung till téet och allt bröd som 
huset hade. Gasspisen gick så varm att gasen tog 
slut i två byttor, och en tredje plockades fram. 
Disken staplades i högar. Bordskonversationen 
rullade på i höga vågor om konst och arkitektur om 
vartannat, blandat med saftiga anekdoter om 
vardagslivet ute på Kökar. Speciellt historien om de 
två schäferhundarna som var bröder och som kom 
så i luven med varandra om var man fick parkera 
sin båt vid bryggan på norra hamnen, så att den 
ena en dag tog en motorsåg och sågade bryggan i 
två delar, väckte muntra skratt bland råttorna. Det 
var minst lika exotiskt som biotopen på den karga 
ö de hamnat på, tyckte de. Castor var i sitt esse. 
Mjau körde skytteltrafik mellan skutan och land, 
förde ut råttor som var klara, hämtade in sådana 
som inte fått mat. Snurran krånglade, stannade 
och var svårtstartad. Mitt i allt stack de båda 
kaninerna Karin och Carolina in sina nosar i köket, 
när Castor satte på mera kaffe, och frågade om de 
kunde hjälpa till med att diska, men blev genast 
bryskt utkörda på gården. Även Bondsdorffs kikade 
in men drog sig tillbaka när de såg uppståndelsen 
runt frukostbordet. De meddelade att de tänkte 
åka hem med hundbåten in till Karlby, och passade 
på att tacka för sig. I sin tjocka



"Nu gäller det att snurran går planenligt." Castor 
satt med sjökortet över Skärgårdshavets sydöstra 
skärgård i knät, och styrde rakt mot en öppen 
horisont. Båten planade fint i det lugna vattnet. 
Det gav lite svalka att dra på i femton knop härute. 
De hade bundit varsin tröja runt huvudet för att 
undvika solsting och packat med sig fyra liter 
sötvatten. Efter att ha åkt i över en timme syntes 
en liten ögrupp i fjärran. "Där är Mörsskär," sade 
Castor. "Det är inte många människor som varit 
hit." De lade till vid en gammal brygga. En modern 
segelbåt från Sverige låg bredvid.  

Mörsskär bestod av en samling gamla gråa båthus 
som verkade ha vuxit fast i berget någon gång på 
Hedenhös. Resten av ön var klippor tecknade i en 
randig bergart som Mjau inte sett förut. "Mellan de 
här båthusen var det liv för länge sedan. Här drogs 
det skötar, och håvades in fisk. Hundarna bodde 
här ändå från våren och till mitten av hösten. 
Tikarna fick gå hemma på fasta Kökar och ordna 
med valparna och hushållet. Strömmingsfisket på 
den tiden gav ett extra klirr i kassan det, så var ung 
valp som kunde, var med här och drog nät från 
morgon till kväll. Fisken saltades sedan genast ned 
och lades i trätunnor av en. Sedan seglade man 
både till Stockholm, Åbo och Helsingfors på 
strömmingsmarknad. Det var så man levde 
härute," föreläste Castor medan de gick mellan 
husen och tittade in där 

de kunde. När de sett sig mätta på 
skärgårdskulturen lockade den randiga graniten 
Castor till att skissa av den, för en senare tavla. 
"Den tavlan ska hänga i Kajutan nästa år den," sade 
han. "Konstigt att det inte finns av den röda granit 
vi har hemma i Geta," påpekade Mjau. "Jo, gränsen 
går någonstans här i Finland. Sedan kommer ju 
rapakivin tillbaka öster om Helsingfors 
någonstans." "Titta, här har blixten slagit ned!" 
Mjau pekade på en djup spricka i berget. "Det var 
kraft i den, vill jag lova," svarade Castor och vände 
nosen mot skyn. "Solens läge tyder på att det är 
dags att fara hem. Disken väntar i köket." "Om inte 
Karin och Carolina hunnit före, ja." 

Snart stod de båda vännerna åter i Storstugans 
kök och arbetade sig igenom de travar av disk som 
sjörövarråttorna lämnat efter sig. "Det ska va 
skönt att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, 
annars får det vara." Castor sjöng och dansade 
medan han torkade de tallrikar som Mjau räckte 
honom. "Jag tycker om att diska," sade han. "Det 
blir något gjort då." Mjau satte en ny jättegryta 
havsvatten på kokning på gasspisen, för att ta itu 
med nästa tallrikstorn. Fortfarande var de båda 
exalterade över äventyret med sjörövarskutan. 
"Och vad sade han där råttan, som hette Pavlov, 
han från Ryssland, sedan, när Parson röt till att 
han skulle vara tyst om hur silverrävarna 
behandlades i Grekland under flodhästen Burkas 
regim."



Mjau vaknade med ett ryck mitt i natten av att han 
var nödig och måste söka sig till utetuppen. Det 
var alltid något speciellt med att i mörkret, på bara 
tassar, söka sig till tuppen. Månen stod högt på 
himlen och havet brusade vaggande och kom 
allting att verka vara i ett tillstånd mellan sömn 
och vakenhet. När Mjau kom fram till tuppen såg 
han att något stirrade på honom uppifrån taket. 
Två intensivt gula ögon, som av fosfor, borrade sig 
in i hans för en sekund, och försvann sedan som 
med ett sus av vingar. Mjau som trodde han var 
kvar i drömmen om den saltstänkta skutan och de 

"Nånting, att allt i Grekland bara var 
potemkinkulisser i Grekland då." "Men det var ju 
innan råttan Hurslav från Ungern föll i sjön, som 
han sade det." "Och före kocken dansade på bordet, 
ja." "Allt från igår är nog lite oklart för mig," erkände 
Mjau. "Kanske var det lite onödigt att börja reda ut 
mitt släktförhållande till baggen Bondsdorff, då 
mitt i allt." Mjau kliade sig villrådigt bakom ena 
örat. "Men Fablo tyckte ju att det var roligt att 
träffa han", skrattade Castor. Det var allt ett riktigt 
sjörövarslag ändå," avslutade Mjau, och satte 
tillbaka den sista najadfisken av porslin bakom lås 
och bom i det stora glasskåpet med dyrbart 
porslin. 

Innan de gick och sova knaprade de i sig varsin rökt 
abborre och drack en Humlemalt. Castor sjöng 
några egenkomponerade sånger på gitarr och Mjau 
spelade flöjt. Happy kom hoppande från sin 
gömma någonstans i trakterna av Nya Bastun, där 
han brukade ligga och vila när dörren var öppen. 
"Är det lätt att hitta Happy och få han i korgen när 
ni ska åka från Källskär?" undrade Mjau. "Det är 
alltid en fråga om bara minuter. Men hittills har det 
alltid lyckats." Hur det kunde gå till hade alltid varit 
ett mysterium för Mjau. "Jag tänkte åka härifrån i 
morgon," anförtrodde Mjau Castor, som såg 
sorgsen ut över beskedet. "Kan du inte stanna till 
fredagen?" bad Castor. Mjau funderade ett slag och 
gick sedan med på att stanna tre dagar till. Det 
skålade de båda vännerna för.



rökta abborrarna blev med ens klarvaken, och 
stökade snabbt undan sina behov. Därefter sprang 
han tillbaka ned till Kajutan. När han hoppat in i sin 
sovsäck, hörde han som en suck, ljudet, andningen, 
som han en gång hört förut: "Ut nu, Slut nu!" Det 
tog länge innan han hittade sömnen.

Den vita tranan har 
landat

De två vildkaninerna Karin och Carolinas 
agrologistudier på ön tog ett abrupt slut då 
Carolina hämtades på morgonen av Medi Heli-
helikoptern. Hon hade blivit ormbiten uppe vid 
Storstugans örtland, efter ha gjort en inventering i 
hermelin Haralds herbamarium. De gjorde båda 
slag i saken då och åkte tillsammans fågelvägen 
med helikoptern in till Uppsala centralsjukhus och 
efterlämnade ett potatisland med de godaste 
nypäron. De hade lyckats i att framdriva en extra 
tålig potatissort härute på den kargaste av karga 
ytterskärgårdsöar. Det var med blandade känslor 
Castor och Mjau stod och såg efter helikoptern när 
den med ett vrål drog i väg västerut, för visst hade 
väl kaninerna varit aningen närgångna, men 

ändå hade de varit ett rätt så piggt inslag på ön, 
med sina många frågor och sin ständiga 
beredvillighet att hjälpa till. Så snart ljudet av 
helikoptern dog bort kom något annat exotiskt 
inflygande till ön västerifrån. Det var tre tranor, 
varav en var albino, det vill säga helt vit. Mjau stod 
och rensade i trädgården då han såg dem komma.  

Tranorna använde krocketplanen vid Storstugan 
som landningsbana. De två gråa tranorna landade 
först och gav upp tre ljudliga trumpetstötar som 
signalerade att de var framme. Men den vita 
tranan var annorlunda. Hon landade på taket till 
Storstugan och stod där på skorstenen i givakt, 
som en stork färdig att bygga sitt bo. Hon 
trumpetade inte heller, utan utförde en märklig 
dans, som kunde beskrivas som kinesisk 
skuggteater. De ryckiga rörelser hon gjorde med 
vingarna såg ut som om någon manövrerat hennes 
vingar med stickor. Hon bredde ut dem, höjde dem 
över huvudet, neg och nickade med huvudet. Hon 
stod på ett ben, lyfte det andra, och bytte så ben. 
Så stod hon plötsligt blickstilla som en fiskande 
häger, och började därefter om rörelsemönstret 
från början. Mjau blev så förfärad att han slängde 
sin grep och sprang ned till södra hamnen efter 
Castor som stod vid sjöboden och rensade nät. 
"Det står en vit trana och dansar på taket vid 
Storstugan!" ropade han. "Då måste vi omedelbart 
koka välkomstté, för nu har den vita tranan landat," 
svarade Castor lugnt. Det visade sig att tranorna 



trött och fyllde på sina giftreserver. Mjau skickades 
iväg att söka reda på blommor till tranornas 
kvällsuppvisning, som skulle kombineras med en 
storslagen flundermiddag. Alla som råkade vara på 
ön vid denna tid fick sitta med i publiken. Castor 
var ivrig och flyttade ut bänkar och stolar på 
Storstugans veranda. Han hängde upp ett stort vitt 
lakan på två långa störar som bakgrund till 
trandansen och klippte krocketplanen en extra 
omgång med handklipparen. Snart kom solen åter 
fram bakom molnslöjorna och det blev nästan lika 
varmt som dagarna innan. 

Mjau ringde i skeppsklockan. Långbordet var dukat 
för tio inklusive han själv och Castor. Gästerna var, 
förutom de tre tranorna, hans gråspräckliga kusin 
Tusse med maka Maggie och kattungen Tux, samt 
de ädla charolais-korna Gösta och Gudrun från 
kungsgården Haga i Saltvik, även de förbundna 
med långa rötter till den gemensamma släkteken i 
Pantsarnäs. Alla hade kommit ut på dagsutfärd 
med egen båt. Castor satte sig vid kortsidan av 
bordet, som vanligt iklädd Haraldshatten, 
samtidigt som han visade fotot av Harald 
Svafvelsvärd och förklarade hurdan han var som 
hermelin. "Han gillade ju det franska och grekiska," 
förklarade Castor. "Och jag träffade själv på honom 
som ung bäver här, då han bjöd oss över från 
Busgrund. En gång var jag med och vinschade sten 
nere i södra hamnen med talja, då stålvajern gick 
av och kom flygande mot mig med full kraft. Hade 

var de nya stipendiaterna. Samtidigt som de med 
långsamma och njutfyllda rörelser intog téet 
berättade de om föreningen i Mariehamn som 
sysslade med tai-chi. Tai-chi var en gammal 
kinesisk meditationskonst, som man helst utövade 
i grupp och helst på morgonen då solen gick upp. 
"Vi har tillexempel solhälsningen. Då fångar man 
solens klot i sina vingar och håller sen energin kvar, 
och för den runt i kroppen," berättade den vita 
tranan Egil. "Vi brukar samlas en grupp ute vid 
flygfältet i Sviby varje morgon," fortsatte Astrid. 
"Som mest har vi väl varit ett hundratal där." "Men 
då oktober kommer är det över, för då har vi redan 
flyttat till sydligare breddgrader," spädde den sista 
tranan Pamela på. "Skulle ni inte kunna ha en liten 
uppvisning i tai-chi för oss ikväll? Det vore roligt att 
se?" undrade Castor, och klingade på sitt 
karakteristiska sätt med teskeden mot koppens 
kant. "Jodå, det ska vi nog ordna." Nöjda med 
kvällsplanerna flög tranorna iväg över ön bort till 
södra hamnen och tog Simon-Pers stuga i 
belägring. 

Det kom ett regnstänk på eftermiddagen och den 
torra trädgården sög girigt i sig. Ormen som bitit 
Carolina hade dragit sig undan i sin underjordiska 
håla där den låg



solens strålar. De tre halsarna böjde sig omkring 
varandra, som dansande kobror i en korg. 
Näbbarna pekade rätt upp. Så steg två tranor ut åt 
varsitt håll om lakanet på gräsplanen. De neg och 
knixade. Den vita tranan blev kvar som skugga 
bakom lakanet. Hon bredde ut sina vingar, formade 
dem till olika figurer. De två andra gjorde små skutt 
i luften. Som på en given signal hoppade Egil över 
skynket. Nu stod de tre tranorna som statyer i rad 
på krocketplanen. De lyfte ett ben, som pekade 
rakt fram. Lyfte det andra. Stod en lång stund på 
varje ben, blickstilla. Föll så ned på magen mot 
gräset och bredde ut sina långa vingar mot 
marken, som ett skyddande täcke i en formation 
som bildade en båge. Den vita tranan hade 
verkligen landat.  

Mjau var så tagen av tranornas magiska show att 
han måste ta sig ett bad innan läggdags. Han 
hoppade i havet från en sten bakom Nya Bastun 
och simmade i månljuset ut till den närmaste 
kläppen söderom Källskär. Därefter gick han en 
lång promenad över ön i sommarnatten och sög i 
sig av alla de dofter och stämningar som bara en 
sommarnatt i den åländska ytterskärgården kan 
ha.

jag inte duckat då i sista stund, så hade jag nog 
inte suttit här med er ikväll." Gösta och Gudrun 
gillade sådana kraftfulla historier. De brukade 
själva stångas med de andra tjurarna ute på 
grönbetet i Haga, och satte en ära i att vara stark 
och seg. Gösta hade träffat på Bondsdorff i 
dagarna, och hade nu med en samling plastburkar 
som fiskarbaggen skickat till skötan. De skulle 
fästas som flöten på garnet. Bondsdorff hade 
också varit ivrig att fråga om Castor telnat 
skötarna ännu, enligt de anvisningar han fått, men 
Castor berättade för Gösta att den tiden inte hade 
funnits i sommar, men att han säkert nästa 
sommar skulle provlägga skötarna. Det enda Tusse 
visste berätta var att det hade regnat en hel del i 
Bartsgårda.  

När all plommonjäst var drucken var det dags för 
tranornas tai chi. Föreställningen hade namnet 
Den vita tranan landar. Mjaus släktingar bänkade 
sig tillsammans med Castor på verandan. 
Skymningen hade sänkt sig i trädgården, sunnan 
hade gått hem till natten. Allt höll andan. Nu 
började det. Först rörde sig bara figurerna som 
skugg-gestalter bakom det vita lakanet som var 
genomlyst av den nedgående



Till Idö på botanisk 
expedition

hade många blad lossnat och låg kringspridda lite 
överallt, på stigen runt huset, på gräsmattan och i 
blomlandet bakom buskarna. Mjau kröp omkring 
på alla fyra med ett plastämbar, som han tömde på 
komposten. De tre tranorna var inte intresserade 
av arbete, hur finkänsligt än Castor upprepat 
hermelinens devis att kroppsarbete förädlar själen. 
De var ju ändå stipendiater på ön. Däremot kunde 
de tänka sig att plocka två stora skålar med 
blommor till informationsbordet på verandan. De 
spatserade iväg över ön, men kom snart tillbaka 
tomhänta. "Det verkar som om torkan tagit all 
växtfägring på denna karga ö," trumpetade de. 
"Den är ju så maskulin den här ön, så det är 
skrämmande." "Jag plockade nog de sista till er 
show igår," genmälde Mjau, där han kröp bland 
rhododendronen. "Då föreslår jag, att vi tar en tur 
till Källskärs motpol, Idö, efter kaffet! För om 
Källskär är mannen, så är Idö kvinnan!" utropade 
Castor. Och så blev det. Efter kaffet och glassen 
med hjortronen, begav de sig av till den blomrika 
grannön.  

På Idös största blomsteräng, strax norr om den vik 
som Castor kallade Edens lustgård, var 
blomsterprakten inte heller mycket att skryta med. 
Men blåklockor, tjärblommor, kattfot och kamomill 
fanns det, så att det blev tre skapliga buketter. 
Mjau plockade gräslök, och Castor sökte efter 
nattvioler, som han ville ha in till matbordet i 
Storstugan. Det var som om de tre tranorna 

Det regnade lite på morgonen, så Castor och Mjau 
satt inne i Kajutans kök och lyssnade på den 
finlandssvenska musiktävlingen Guldminken i 
radion. Det var ett fasligt ylande av rävar och 
hundar på ett underligt tungomål och med så 
förfärliga texter att det blev föremål för vännernas 
kritik. "Hur kan man skriva en sång om 
bondrosorna som blommar hemma på farmors 
gård i Pedersöre, och framföra det som en 
rocksång?" sågade Castor ett bidrag av en 
smörsångarpudel. "Ja, eller som nu sjunga att det 
är höst i Mariehamn och säkrast att hållas på land? 
Det är nödrim så att det gör ont i kroppen," menade
Mjau. "Egentligen kan man inte tävla i musik," kom 
de två musikexperterna fram till. Musen Happy pep 
instämmande inifrån Mjaus säng i sovrummet. 
"Får se om det här regnet blåser bort," sade Castor. 
"Annars blir det här en dag av läsning och 
inomhussysslor. Och på kvällen är vi förresten 
bjudna till mina föräldrar på Busgrund." 

Det slutade snart regna så Mjau gick och plockade 
hjortron på mossen i väster samt rensade bort 
torra rhododendronblad i trädgården. Eftersom 
sommaren varit så torr 



andades lugnare på den här ön, och de kunde 
knappt slita sig från blomplockningen, när Castor 
ville visa dem Ålands enda oxelrönn, som han sade. 
De banade sig in i Idös djungler, Castor hade med 
sig en fällkniv som han slog omkring sig med 
alldeles som en machete, som om det var 
Amazonas regnskog de gick i, och kom fram till 
trädet. "Den här är en botanisk sensation," sade 
han stolt. "Botaniker från både Finland och Sverige 
har vallfärdat hit, för att se på den. Men den är 
både giftig och fridlyst, så rör den inte." De gick 
vidare över ön, och kom så småningom ner till 
stranden. Där på andra sidan låg Busgrund, ön med 
Castors egen stuga, där han lekte som unge.   

Det kom en regnskur till natten. Castor och Mjau 
satt i sitt lilla kajutkök och tävlade i Husis 
frågesport. Posten kom alltid till Busgrund. När de 
varit på besök hos Castors föräldrar med mat och 
boulespel passade de samtidigt på att ta posten 
med sig tillbaka hem. "Jag har fått all min kunskap 
från Husis," sade Castor, som oftast brukade 
besegra duellanterna han tävlade mot. Nu var det 
han, Mjau samt räven Silverpäls och mården von 
Martens som tävlade. Castor läste fempoängaren 
på "känd figur i litteraturen", när plötsligt hela 
rummet fylldes av ett stickande os från 
vedkaminen. Det var som om något täppte till 
skorstenen. Ut for båda i ett

flygande fläng, och fick se skymten av någonting 
stort som brakade iväg uppför berget mot de fyra 
vindarnas hus. Om det var en trana eller något 
annat kunde de inte säga. Men märkligt hade det 
varit.

När Castor och Mjau gick omkring på västra sidan 
av ön för att se var de kunde lägga Bondsdorffs 
strömmingssköta nästa sommar gick de plötsligt 
rakt in i idéklyftan. Både Bondsdorff och charlois-
tjuren Gösta hade med bestämdhet hävdat att 
strömmingen gick till där sunnan låg mot öns 
klippor. Att på detta sätt istället vandra in i en 
klyfta full med idéer var inte så fördelaktigt. Castor 
fick nämligen genast en superidé när han kommit 
in i den djupa ravinen, som såg ut som en jättelik 
bokhylla med kombinerat spa-bad. "Vi ordnar en 
utfärd hit ikväll, för att ta farväl av tranorna!" 
utbrast han begeistrad. "Här på hyllorna gömmer 
vi mat och ost och skålar med hjortron, och så 
skriver vi ett manus, så att allt blir som en liten 
pjäs. Vad tror du om det?" Castor såg på Mjau som 
snabbt kalkylerade hur mycket jobb det här 
hugskottet skulle innebära, och förluster, i form av 
brist på möjlig fritid. Men han nickade slutligen 
bifall, och fick en vänskaplig klapp på axeln. För 

Idéklyftan



egen del gav idéklyftan Mjau inga egna idéer att 
orda om.  

Innan lunchen vattnade Mjau i trädgården. Castor 
satt vid informationsbordet på verandan och skrev 
inbjudningskort till kvällens begivenhet. Varje trana 
skulle få ett personligt kort och en egen bana att 
gå. Ibland frågade Castor vad Mjau tyckte om en 
idé han fick. "Ska vi skriva, gå din bana som en 
trana, på Egils kort?" undrade han. Ordlekarna 
hade verkligen tagit ett grepp om honom efter 
besöket i idéklyftan. Och Mjau som själv gillade att 
leka med ord var inte sen att haka på. "Kanske Går 
du si så får du tji, och så får du dansa tai chi?" 
Castor skrev, medan Mjau vattnade. Snart var 
korten klara. Nu kom de tre tranorna passligt 
flygande in till Storstugan norrifrån. De landade på 
krocketplanen och meddelade att de ville bjuda 
Castor och Mjau på middag på kvällen. Castor 
passade på att räcka dem inbjudningskortet till 
idéklyftan. På kortet hade han ritat en karta över 
ön och märkt ut idéklyftan med ett stort ankare 
med pärlband. Som rubrik hade han skrivit: "Ta din 
chans i en tranedans. Klockan åtta ses vi i en 
idégrotta." De tre tranorna tog smickrade och 
under många bugningar emot inbjudan. Men djupt 
nere i en håla under stenarna vid örtagården hade 
ett stickande ögonpar uppfattat allt som sades och 
smidde hemska planer i sin bitterhet över att inte 
få vara med.

Tranornas middag i Storstugan var något alldeles 
extra. När Castor och Mjau trädde in i matsalen, så 
möttes de av fem djupa krukor på varje plats. I dem 
hade tranorna hällt fisksoppa. Nu stod de alla i 
givakt vid sina platser och väntade att Castor 
skulle gå efter Haraldsmössan och ge signal att 
middagen kunde börja. "Jag ser att ni hittat Haralds 
bästa grekiska urnor," sade Castor ödesmättat, och 
bad genast Mjau att gå in till köket efter 
sopptallrikar. "Jo, vi tänkte liksom att det skulle 
vara i frihermelinens stil, så vi hittade en bok här 
av Aisopos, och där stod det om tranan som bjöd 
räven på middag i krukor." "Jo, men sensmoralen i 
den fabeln var ju att man inte skulle hämnas," 
morrade Castor, och fick tranorna att be om ursäkt. 
När sedan soppan låg i vanliga tallrikar kunde alla 
med gott humör låta maten smaka. För att råda 
bot på den lite tryckta stämning som uppstått 
berättade Castor anekdoten om hur Svafvelsvärd 
tvingat fåret Fribolina från Skottland till 
kroppsarbete när hon första gången kom till ön i 
slutet av sextiotalet. Hon var ett stolt höglandsfår 
från yttre Hebriderna som hade sin bestämda vilja 
att inte låta sig underordnas hermelinens stränga 
moral. Hermelinen hade bara sagt att hon hade att 
välja, ingen mat, eller så jobb. Det var så 
hermelinen fick sitt fina trädgårdsland med 
exotiska kryddväxter. Allt var häxfåret Fribolinas 
verk.



dags för den vita tranan att vandra ned i den 
mörka klyftan. Hon kom högtidligt spatserande, 
och stod sedan i stolt tai chi-position, medan hon 
väntade på sin gåta. Mjau läste: "Kan du inte svara 
nu, blir ni här i dagar sju. Om du ändå svaret 
kläcker, iväg ikväll ni sträcker. Vilken fågel har två 
ben, men simmar på djupen?" Egil lade 
pannfjädrarna i djupa veck, blundade, bytte fot, 
grubblade. Hon såg ut som en porslinsfigur från 
Ming-tiden innan hon långsamt öppnade det ena 
ögat, och svarade: "Abborren." "Rätt!" skrek Mjau 
och tog från en spricka i bergväggen fram en av 
Lindströms salta fiskar, som de fått med från 
Busgrund dagen innan. Nu hade Castor också 
kommit ned i idéklyftan. De stod alla samlade inför 
det sista uppdraget. "Nu gäller det att ni hittar 
skattgömman. Ni får tio minuter på er. Den är inte 
fågel och inte fisk." "Och inte mittemellan heller," 
skrattade Mjau. "Vad är den då?" undrade Egil. 
"Den är överallt!" ropade de två banläggarna. 
Castor satte igång tidtagaruret, och tranorna 
började söka. Tiden gick och de blev allt mer 
desperata. "Ge oss en ledtråd!" trumpetade de. 
"Okej, sade Castor. "Allt är inte guld som glimmar." 
"Och det är ingenting som simmar," lade Mjau till. 
"Två minuter," signalerade Castor. "En till ledtråd, 
en till!" ropade tranorna, som börjat tröttna på den 
här fåniga leken. "Hmm, som fosfors sken, på vägg 
av sten," avslöjade Castor. Alla tre tranor stannade 
blickstilla och tittade rakt framför sig på 
bergväggen. "Det är det där som lyser," sade de. 
"Rätt gissat, det är lysmossan!" berömde Castor. 

När tiden var inne för äventyrsvandringen i 
idéklyftan låg Castor och Mjau färdigt gömda inne i 
klyftan och hörde tranorna komma flygande. 
Castor trädde upp på berget och mötte dem. 
"Välkomna mina damer till denna magiska kväll!" 
började han i bästa Robinson Crusoe-stil. "Vi har i 
uppdrag att ikväll utse en segrare i kampen om 
skatten i Idéklyftan. Jag vill därför räcka er alla en 
personlig karta, som ni ska bruka på bästa sätt, för 
kartan kommer att leda er till det rätta målet. Men 
det blir inte lätt. Vägen till läckerbitarna är skriven i 
gåtform. Så må den bästa segra. Vi överlåter 
härmed allt i ödesgudinnan Urds famn." Mjau hade 
svårt att hålla tillbaka ett bubblande skratt, där han
kurade i klyftan. Castor hade verkligen talets gåva, 
tyckte han, och måste kika fram och se efter om 
han hade hermelinens hatt på sig. Det hade han 
inte. Nu kom Astrid långsamt spatserande ned i 
klyftan med papperslappen i näbben. Hon gav den 
åt Mjau som läste: "Om du ej är född till tupp, tag 
ett skutt rakt upp." Astrid skuttade en meter upp i 
luften och fick se en bit gammalt svartbröd ligga i 
en mörk bergsskreva. Hon slukade den i rappet. 
Nästa patient till rakning var Pamela. Gåtan som 
hon fick var aningen svårare: "Vem är inte klen? 
Kilar mellan stock och sten. Likt en hermelin, men 
inte riktigt lika fin. Vet du gåtans svar, får du utav 
Mjau en klar." "Du får tre gissningar," sade Mjau. 
"Iller, katt och vessla," sade Pamela. "Rätt på det 
sista!" ropade Mjau, sträckte ut tassen och 
plockade ned ett snapsglas whiskey från en 
klipphylla och hällde den rakt i hennes gap. Det var 



Castor när de körde förbi Husö. "Ja, du var här 
nästan en vecka." Och det hade minsann varit en 
vecka full med händelser, som Mjau sent skulle 
glömma, hans femte Källskärssommar. Nu väntade 
den långa långa vintern.

Det var på lätta vingslag tai chi-föreningen 
lämnade hermelinens ö med sikte Mariehamn 
denna kväll.  

När Castor och Mjau åter blivit ensamma på ön 
vandrade de tillbaka mot Kajutan i södra hamnen. 
"Inga mera idéer ikväll," önskade Mjau. "Nej, inte 
det. Men kanske en gitarrkonsert i solnedgången?" 
föreslog Castor. De fick se den blodröda solen 
sjunka i havet. Den var precis som hans sång om 
strykarkatten Bob vars liv slutade på en soptipp i 
Norra Ontario.   

Det hade åter blivit dags för Mjau att ge sig av. 
Regnet hade äntligen kommit och det hade piskat 
plåttaket på Kajutan hela natten. Det var stora 
pölar överallt på ön. Mjau gjorde sitt dagsverke i 
trädgården. Han plockade vissna löv bland de våta 
rhododendronbuskarna. När det var dags för 
avfärd satte han tillbaka Ådalens poesi på sin plats 
i Kajutans lilla bibliotek, smått besviken att den 
inte handlat om den svenska arbetarhästens 
historia. Det blåste halv stormstyrka över ön och 
var vanskligt att ge sig ut med båten. Castor 
bestämde att de skulle trä varsin soppåse över 
kroppen för att hålla sig torra. Han körde försiktigt. 
Mjau satt och memorerade vägen som Castor 
styrde mellan kobbar och skär. Han kände redan 
igen vissa holmar och stugor, efter sina många 
somrar på ön, men visste att han inte skulle klara 
av att köra sträckan ensam. "Det var en fin 
sommar här på Källskär i år," anförtrodde han 



Eftersom det inte var någon stipendiat på ön, så 
fick Castor och Mjau rå sig själva denna sommar. 
Castors förslag var att de skulle sova i Nya Bastun 
nere i södra hamnen och pröva på det liv som 
annars var ämnat för konstnärerna. Nya Bastun 
var större än Kajutan och hade också den fördelen 
med sig att bastun var inhyst i dess norra länga. 
"Vegetarianer är ett speciellt släkte," öppnade 
Castor sommarens diskussion, samtidigt som han 
stuvade in något i förrådet i Gamla Bastun. Mjau 
stod på altanen till Nya Bastun och mötte hans 
blick. "Det är tur att vi är köttätare då," sade han. 
"Jo, för man måste vara köttätare för att klara sig 
här ute." Själv hade han ätit mest bark och 
morötter som ung, men konverterat till köttdiet 
efter att ha tagit på sig uppdraget som 
tillsyningssbäver på Källskär. Mjau gillade 
fortfarande en grönsak nu och då, men förstod att 
det var bäst att gilla läget med flunderkost när han 
besökte Castor. "Vad är det som du har där inne i 
förrådet egentligen?" "Det är en gummibåt, en 
Bombardbåt. " Mjau skuttade snabbt ned från 
verandan och fram till skjulet. Bombardbåten var 

en svartfärgad, uppblåsbar flotte med plats för två, 
en fransk båt, som Castor skaffat när han varit och 
simmat i en flod i Frankrike tidigare under 
sommaren. "Det kan bli bra om man någon gång 
får familj," sa han. "Hela familjen på utflykt i 
Bombardbåten!" Något annat som Castor köpt på 
sin resa var ost och jästa drycker. "Får det vara en 
bit Pouligny Blue och ett glas Cabernet?" De slog 
sig ned i varsin pinnstol och njöt av lugnet och 
ensamheten på ön. Senare på dagen skulle det bli 
att pröva Castors nya båt. 

Till Dörrskär gick färden i Bombardbåten. Holmen 
låg på synavstånd från Källskär. Resan blev en blöt 
historia. Det slog in vågor i båten. Trots det 
kämpade de tappert vidare. Castor rodde och Mjau 
satt i aktern och styrde med en paddel. Ganska så 
snabbt tappade de riktningen på vart de skulle och 
blåste istället iland på en trädlös grynna, där de 
drog upp båten. På grynnan hittade Castor något 
intressant. Det var ett stort stycke drivved, i form 
av ett träd. "Det här kommer att lämpa sig utmärkt 
till port, som jag ska bygga runt duschen till 
bastun. Se vad fina färger det här träet har." Och 
nog var det ett fint stycke trä alltid, med gula alger, 
som skimrade som av guld, mot den mörka 
träytan. Även om Mjau hade svårt att se hur det 
skulle kunna fungera som port. "Vi tar det på släp, 
och ger oss genast härifrån innan det blåser upp 
mera." Med stocken efter Bombardbåten gick det 
dubbelt så tungt att ro, och båten var hela tiden 
halvfull med vatten, trots att Mjau öste för fulla

Sjätte sommaren 

Utfärd med 
Bombardbåt



muggar med en gammal kaffeburk av plåt. "Å, hej, 
å hå. Håll i vind! Stocken den är stor och trind!" 
försökte Castor hålla humöret uppe medan Mjau 
pekade ut riktningen mot södra hamnen, dit han 
skulle styra. Nu kom regnet. Det började så smått, 
men stod snart som spön i vattnet. "Lite regn kan 
inte skada en redan dränkt katt," skämtade Mjau 
och fortsatte ösa. Vännerna kom precis i land, när 
ena årklykan på Bombardbåten lossnade och 
Castor gick överstyr i hamnbassängen. Han fick 
simma iland, medan Mjau drog upp båten på land. 
Stocken ställde de att torka mot väggen till Nya 
Bastun.

Inlindade i filtar låg sedan de två vännerna på 
britsarna i Nya Bastun och värmde sig medan 
regnet fortsatte att ösa ner. "Tänker du samma 
som jag?" undrade Castor kryptiskt. "Det beror på 
vad du tänker," svarade Mjau. "Ja, men är det 
detsamma vi tänker på?" upprepade Castor sin 
fråga. "Hur ska jag kunna veta det?" undrade Mjau 
förvirrad. "Så vad tänker du på då?" fortsatte 
Castor sitt förhör. "På att det skulle vara gott med 
en burk sardiner," erkände Mjau. "Det finns faktiskt 
en burk i kylen. Ska vi dela på den?" "Det gör vi." Så 
satt de där och åt varsin sardinsmörgås med 
fransk ost samtidigt som drack ett glas 
Humlemust. "Paldis", sa Castor och höjde sitt glas. 
"Vad betyder det?" "Det är skål på lettiska." 
"Paldis," svarade Mjau. 

Det fick bli köttbullar i Nya Bastun till middag. Den 
avklarades rätt så snabbt, för nu hade regnet 
upphört, och det var dags för Mjau att gå ut och 
klyva ved till bastubadningen, samtidigt som 
Castor monterade fast slangen till den nya 
duschen, som drevs med vatten uppifrån hällkaren. 
Duschkabinen var ett enkelt hopfogat träskelett av 
ribbor runt vilka Castor dragit lite skyddande plast, 
och så skruvades plastslangen fast högst upp och 
försågs med en klämma som reglerade vattnet. 
Mjau hade fått noggranna anvisningar på hurdan 
dimension bastuveden fick vara, och snart bar han 
in den fulla korgen i bastun. Mjau var van att tända 
eld i 



Morgonens jobb var att reparera en gammal 
plåtbåt, som legat uppdragen i södra hamnen hela 
sommaren. Gummilisten runt båten hade lossnat 
och nu behövde Castor Mjaus hjälp för att dra på 
en ny list. Det var ett tungt och svårt arbete. Varje 
gång som de trodde att listen var på, så lossnade 
den någonstans på ett annat ställe och de fick 
börja om. Den som har kämpat med att byta 
innerslang på ett cykelhjul vet ungefär vad arbetet 
innebär. Man skam den som ger sig och snart var 
arbetet klart. Belöningen var, sade Castor, att ta en 
tur med båten runt ön. De kunde ju ro med varsin 
åra. Det blåste rätt så mycket från dagen innan. "Å 
hej å hå på böljan den blå, raska tassar jobbar på," 
sjöng Castor, när de båda sötvattenspiraterna 
rodde ut. Mjau hade flera somrar tänkt simma runt 
ön, men Castor hade varnat honom för hur långt 
det egentligen var. Nu fick Mjau verkligen en 
uppfattning om öns storlek. Castor hann redogöra 
för nästan hela boken om vikingen Röde Orm och 
hans galärslavar innan de var tillbaka i södra 
hamnen, sjöblöta som dränkta kattor, och med 
stora blåsor i tassarna. "Nu är vi nog värda varsitt 
glas juice," tyckte Castor och gick in i Nya Bastun. 
Mjau drack sin juice i ett svep. Sällan hade väl ett 
glas juice smakat så gott.

bastuspisar och efter en halvtimme satt de två 
äventyrarna på lavan. Mjau var en aningen mer 
garvad bastubadare än Castor. Han kastade löyly 
på spisen och sjöng en sång. Castor berättade 
historien om en vän som hade tillverkat en 
bastugitarr av plast. "En sån skulle man ha!" 
ropade Mjau och störtade ut ur värmen. Så lade 
han sig i bränningarna som spolade över klipporna 
bakom sjöboden. En isande kyla sköljde över 
honom. Han sköt ut från land med baktassarna och 
dök ned i det svarta. Mörkret omringade honom, 
det bultade i tinningarna. Mjau simmade kattsim ut 
mot den lilla Kläppen. Han vände snart tillbaka och 
försökte kravla upp på land igen. Men det var inte 
lätt att hitta fäste någonstans. En våg kom och tog 
honom med, han spolades ut i havet igen. Han blev 
tvungen att simma in i stenbassängen för att ta sig 
upp. Sedan satt han en god stund på altanen till 
Nya Bastun och tittade på fullmånen som 
långsamt kom upp i söder innan han gick in i 
bastun.

Månskensvargen



Castor var väldigt ivrig att lägga skötarna som 
Bondsdorff haft med sig, men sade att de först 
måste telnas. Så under tiden Castor telnade 
skötarna nere vid södra hamnen så fick Mjau klippa 
häckar uppe i trädgården med en ovass sekatör. 
Mjau fick ont i tassarna efter bara en kvart, men 
han bet ihop och kämpade på, för klockan halv tre 
skulle kaffet serveras. Mjau klippte och klippte, och 
funderade för sig själv om både det ena och det 
andra. Om den märkliga hermelinen Harald, han 
som inte gillade hermeliner, utan vesslor, han som 
inte var den som avbildades på de stora tavlorna 
innanför dörren till Storstugan, utan egentligen 
fanns på ett mindre fotografi på bordet nedanför, 
om tanken bakom hans ö och om det att arbete 
förädlar själen, som han sagt. Om alla hans vänner, 
Tove och häxan, om hans skulpturer och obelisker 
och så vidare. Då avbröts hans tankar av Castor 
som kom hoppande på stigen nerifrån sjön. "Tjutt 
tjutt har kommit!" ropade han ivrigt. "Och vem är 
det?" undrade Mjau. "En gammal råseglare som 
byggts på Kökar. Det är fullt med tyska 
turisthundar i den, så nu går jag och guidar dem en 
sväng. Du kan ta en paus om du vill. Men om en 
timme så är det kaffe." Mjau tjutt tjuttade sig ned 
till Nya Bastun och slängde sig på sin brits. Han har 
så roliga uttryck, Castor, tänkte han för sig själv. 
Betyder inte tjutt, tjutt, "så småningom" på 
åländska och kommer egentligen inte uttrycket 
från ryskan? Ja, så trodde han i varje fall. Mjau lade 
svansen runt sig och tassen över huvudet och 

sjönk in i en djup dvala. Han vaknade med ett ryck 
och kom ihåg att han hade en viktig uppgift att 
utföra. Så snabbt ned med huvudet i sin väska och 
iväg. 

Sent på kvällen var det dags för sommarens stora 
eldprov. Castor hade bundit fast Göstas gamla 
plastflaskor på det långa nätet, som var telnat och 
klart. Skötarna skulle läggas rakt ut från idéklyftan 
västerpå ön. Det var en klar risk med företaget, 
eftersom sunnan hade vägrat gå hem till natten, så 
som det ofta är i Ålands södra skärgård. Det var 
mörkt och en stor måne lyste på himlen ovanför 
Hermesstatyn. Både Castor och Mjau var på det 
klara med vågornas fruktansvärda kraft och gjorde 
därför upp en plan. Mjau skulle hoppa iland med 
trossen som skötan satt fast i, binda fast trossen i 
en kil som Castor slagit ned i berget, medan Castor 
skulle ro ut skötan rakt mot vinden med plåtbåten. 
De båda skötfiskarna kom fram till skrevan med 
båten. Det gick höga vågor som slog vitt skum mot 
klipporna. "Jag har hört om båtar som slås sönder 
mot klipporna uppe vid John O Groats i norra 
Skottland!" skrek Castor i havsbruset. "Det är bäst 
att du hoppar i land nu." Mjau tog språnget upp på 
det hala hällen medan plåtbåten låg väldigt nära 
klippan. Han knöt snabbt fast skötan i kilen, och 
kastade så ut repet till Castor, som kämpade med 
att vända plåtbåten på rätt. Mjau såg Castors 
huggtänder lysa i mörkret när 



På morgonen åkte Castor in till Karlby, för att 
skänka skötarna till gråsälen Stiggus 
skötbåtsmuséum. Det passade Mjau bra, för det 
var ingen annan än han som kände till var det låg 
tre stora påsar chips och en flaska coca cola 
nedgrävda på ön. Mjau hade köpt chipsen hemma i 
Geta och smusslat dem med i väskan ut till 
Källskär, trots att han visste att det stred mot öns 
reglemente. Så hade han grävt ned allt dagen 
innan på östra sidan i granskogen, då Castor 
guidade turisterna. Mjau tog stigen förbi 
Storstugan, där han gick in bakvägen för att inte bli 
upptäckt av någon turisthund. Han nappade åt sig 
hermelin Haralds heliga hatt från kroken och slank 
sedan osedd ut igen.  

När han kommit fram till den lilla skogen nosade 
han genast reda på chipsgömman under en 
enbuske, satte på sig hatten och började mumsa 
på de salta godbitarna. Han tuggade och njöt, så 
att snålvattendropparna började rinna nedför 
mungiporna och in i pälsen vid halsen. Åh, så gott 
förbjuden frukt smakade! När han blivit klar med 
en påse, öppnade han genast nästa, samtidigt som 
han sköljde ned allt med härlig coca cola-
läskeblask straight from the States. Han hade 

han flämtade efter luft, och så hörde han ett skrik. 
"Ta loss trossen, släng allt tillbaka i båten!" Mjau 
gjorde genast som Castor sagt. Han visste att det 
var fråga om sekunder innan båten skulle spolas 
upp mot klipporna. Castor rodde bort från ön med 
den gamla sköten som ett stort berg i båten. Mjau 
pustade ut. De träffades i södra hamnen, 
flämtande och upplivade. "Vi tog nog ett rätt beslut 
där," sade Castor. "Nu en Gammal Vinbärsextrakt 
för att lugna nerverna." 

När de satt där och filosoferade på Nya Bastuns 
veranda fick de plötsligt se en mörk gestalt stå på 
vakt uppe vid Kajutan. "Det är han," viskade Castor. 
"Det är månskensvargen." Den mörka gestalten 
började gå ned mot hamnen, där han och hälsade 
med en lätt nickning. "Det blåser ikväll," sade han. 
"Jo, vi försökte lägga skötar här österpå, men det 
var för hård vind," svarade Castor. "Gör det något 
att jag ligger i norra hamnen ikväll?" frågade 
månskensvargen och vände nosen mot fullmånen. 
"Det går bra det," replikerade Castor. "Får det vara 
ett glas?" "Nej, tack." Och så blev det inget mera 
sagt. Månskensvargen tackade artigt och vände 
tillbaka dit han kommit från. "Nu har du också 
upplevt honom," sade Castor till Mjau och hällde i 
ett glas till av extraktet. "Jo, det var det värt."

Chipsgömman



körde honom till färjan, och smyga tillbaka till 
huset med hatten. Snabbt som en vessla kilade så 
Mjau in i bastun med hatten, just innan Castor 
syntes från stenhamnen. 

Castor ville att middagen skulle serveras uppe i 
Storstugan, trots att det bara var han och Mjau på 
ön. Den här gången skulle flundrorna kokas och 
inte grillas. Mjau fick i uppdrag att laga middagen. 
Det passade Mjau bra, för då kunde han samtidigt 
hänga tillbaka hatten på sin spik. Men hatten var 
fortfarande inte torr. Mjau stod inför ett delikat 
dilemma, och beslöt att smyga ut med hatten från 
bastun, när Castor gick på dass. Och sedan torka 
den på en stör i vinden uppe vid de fyra vindarnas 
hus. Det gällde bara att ingen av turisthundarna 
fick tag i hatten. Mjau låg avvaktande och dåsade i 
solen på altanen, tills Castor plötsligt meddelade 
om sitt besök på tuppen. Då rusade han in i bastun, 
nappade åt sig hatten i munnen och for som ett 
skitigt streck upp på berget bakom Kajutan för att 
det skulle gå snabbare. Så klättrade han upp i en 
albuske och gömde hatten i skydd från 
turiststråket. Så tillbaka till sin dvala, färdig att 
möta Castor som kom gående. "Det är skönt i 
solen på jorden", spann Mjau förrädiskt och 
smilade för sig själv.

kommit till hälften på tredje påsen när han på långt 
håll hörde ljudet av Castors båt som rundade Idös 
norra udde. Mjau gav till en ljudlig rap, och slukade 
resten av innehållet i Taffel-påsen så snabbt att 
han fick som en kväljning och därefter en snabb 
uppstötning, som han inte kunde hejda. Med 
chipsen sprutande ur båda ändar kravlade han sig 
snabbt mot strandstenarna och ut i havet, där han 
lät allt explodera. Han låg en lång stund som ett 
levande vrak där medan huvudet snurrade och allt 
blev svart. Så snart han tagit sig samman, satte 
han sig på en sten och började gapskratta, 
samtidigt som han sjöng för full hals. "Jag vill ha en 
egen måne som jag kan åka till, där jag kan äta all 
den chips jag vill. Jag kan segla på min måne och 
inte vara fin. Där måst ja int va katt bland 
hermelin." 

Det var just och just att han kom ihåg Haralds 
härliga hatt, som låg och skvalpade i sjön, när han 
gav sig av mot Kajutan. Hur skulle han torka hatten 
få tillbaka den på sin krok, utan att Castor började 
misstänka något? Han gjorde upp en plan. Han 
skulle gömma hatten i bastun under lavan. När de 
sedan badade på kvällen så torkade den säkert i 
värmen. Så skulle han vakna tidigt nästa morgon, 
innan Castor



för två somrar sedan, och ögonen som tittat på 
honom ifjol. Han kände samma rysning längs 
ryggraden nu som då. Plötsligt kom han att tänka 
på fisken. Fisken! Han hade glömt flundrorna kvar 
på spisen! Snabbt rusade han in och räddade vad 
som räddas kunde. Det hela liknade mest en 
fisksoppa som kunde ätas med sked. Ben och 
slamsor av kött var allt som återstod av 
läckerbitarna. Skamsen ringde Mjau i 
skeppsklockan, och Castor kom upp. Middagen åts 
under tystnad. Men det viktigaste av allt var, tyckte 
Mjau, att Castor fick ha sin torkade hatt på sig. 

Mjau hade en hel del att göra innan det var dags 
att åka med Castor tillbaka till fasta Kökar och så 
vidare mot färjan till Långnäs. Det var spångar som 
måste repareras i norra hamnen, så att de skulle få 
den rätta svikten när man steg på dem. Castor var 
väldigt noga med hur många små plankstumpar 
som skulle stickas in under byggnadsverket innan 
det var bra. Han prövade svikten genom att ställa 
sig på spången. "Nja, kanske lite till ändå." Det får 
sägas att han också själv jobbade när det gällde 
spångarna, för var det något som låg honom varmt 
om hjärtat, förutom skyltar, så var det spångarna. 
Efter att spångarna var i skick, så skulle det sista i 
vinbärslandet rensas. "Sålis," sade Castor till slut, 
när allt var klart. "Kroppsarbete förädlar själen, så 
sa alltid Harald. Ska vi ta kaffe uppe i de fyra 
vindarnas hus innan vi far?" Så gjorde de. De såg 
den sista tärnan flyga över ön, nästa dag skulle 

Mjau stod i köket uppe i Storstugan. Hermelinens 
hatt hängde igen på sin krok. Det var en känslig sak 
att koka flundror, hade Castor berättat. Man skulle 
mäta upp vatten i en kastrull, salta och sedan 
lägga i de nyrensade firrarna. Det var viktigt att 
temperaturen var den rätta, och att fisken inte 
kokade för länge. Castor var trött efter gårdagens 
misslyckade fiskafänge och ville ha lite egen tid 
med en bok. Mjau skulle ringa i skeppsklockan när 
fisken var klar. När vattnet just börjat koka lade 
Mjau i flundrorna. Han satte sig sedan vid bordet 
och såg sig omkring i det imponerande köket. Han 
tittade på all porslin, som hermelinen haft med sig 
från Grekland, på de små najadfiskarna i det stora 
glasskåpet, på ugnsluckan med den latinska 
texten. Plötsligt kom han på att han måste plocka 
gräslök.  

Kryddor fanns det gott om i örtlandet, trots att 
Mjau inte lärt sig namnen på alla ännu. Rosmarin, 
timjan, salvia, mynta, citronmeliss. Men det var ju 
gräslök han skulle plocka. Gräslök växte ju uppe på 
berget ovanför trädgården. Mjau gick dit och 
plockade en knippe. När han gick tillbaka mot köket 
igen, så låg den där i hans väg. En liten huggorm 
låg där och stirrade med lysande ögon på honom. 
Mjau försökte sjasa iväg den med en kvast. Men 
ormen vägrade. Det var som om den hade något 
att säga Mjau. Till slut slingrade den motvilligt in 
under huset. Mjau tyckte att händelsen var 
märklig, och kom att tänka på rösten han hade hört 



den vara borta. Ännu en av Mjaus Källskärssomrar 
var förbi.

Nere i hålet hos Sixten med sicksackmönstret är 
det kymigt. Sixten har en fallenhet för matematik. 
Nu ligger han och räknar ut hur många turister han 
i teorin hinner bita under sitt liv. Ett bett innebär 
att han tömmer ut hela kroppens giftlager som 
sedan måste laddas i en vecka innan nästa bett. 
Sannolikheten att han ligger på rätt ställe på rätt 
tid är också ganska så liten, eftersom rätt ställe 
ska vara varmt och samtidigt undanskymt så att 
turisthundarna inte ser honom när de kommer. 
Och eftersom det är utfärdat huggormsvarning för 
hela Källskär så brukar alla vara extra vaksamma 
var de sätter sina fötter. Men Sixten producerar 
varje år en kull på fem nya huggormar, och när de 
ringlar ut och lägger sig i reviret som sträcker sig 
från Storstugan ner till södra hamnen, så ökar 
sannolikheten för att de ska lyckas i sitt onda 
uppsåt. Få se nu, tänker Sixten, turisthundarna på 
turbåten är i medeltal tjugo stycken, och så har vi 
väl därutöver kanske trettio turister som kommer 
med egna båtar. Räknar vi in den fasta 
befolkningen en dag i juli så har vi sammanlagt 
femtiofem. Det går tolv aktiva soltimmar på en 
dag. Eftersom turisterna bara stannar två timmar, 

Sjunde sommaren 

Den stora torkan



Efter att ha jobbat någon timme i trädgården fick 
Castor ett hemlighetsfullt uttryck i ansiktet, och 
han bad Mjau stiga in i Storstugans svalka. "Vi har 
jobbat så hårt att vi är värda en snaps," sade han, 
och plockade fram en flaska ur kylskåpet. "Det här 
är det bästa man kan få. Jag har sparat den så 
länge. Glenburgie 1990 Connoiseurs Choice skotsk 
ädelwhiskey. Vad sägs om det, vad?" Castor hällde 
andaktsfullt upp varsitt litet glas till dem båda, 
sade skål och välkommen, och drack ur. Sedan var 
det det nya trädgårdsmöblemanget på berget norr 
om trädgården som skulle målas med tjära. Bordet 
och de fyra stolarna placerades precis vid 
informationsskylten, där turisterna från turbåten 
brukade stå och läsa om krocketplanen och 
Storstugan. "Det kan vara bra att ha det här, ifall 
någon är trött och behöver sitta," sade Castor. Med 
doften av tjära stickande i nosen målade de den 
klibbiga färgen, medan solen gassade från en 
klarblå himmel. Plötsligt fick de höra stånket av en 
karavan hundar som kom gående över berget. Det 
var för tidigt för turbåten, eftersom klockan bara 
var elva på förmiddagen. En stor karavan hundar 
kom marscherande. Alla i karavanen flämtade 
alldeles förskräckligt av den långa promenaden 
från anläggningsbryggan vid östra hamnen över 
ön. En av ledarhundarna, en stor St Bernhardshund 
som hette Mars, såg närmast sjuk ut. Hans tunga 
hängde långt ner på magen. Han behövde genast 
komma i skugga, påstod den andra ledaren Ninja, 
som var finsk spets och mera van vid vildmarksliv. 

så har vi i teorin sex offer per soltimme. Och om 
vår familj, jag, Saraband och våra ungar är sex, så 
har vi sex gånger sex, som är trettiosex. Då är 
sannolikheten trettiosex på femtiofem, det vill 
säga över hälften, att få in ett bett, om vi ligger 
rätt.

Det var för varmt att vara i solen, så Mjau låg i 
skuggan nere vid vattnet på klipporna bakom Nya 
Bastun och tvättade sig när Castor kom gående. 
"Alla hällkaren och brunnarna har sinat i år," sade 
han. "Det rinner inte i slangarna, så det blir att bära 
vatten uppifrån bergen och ned till Storstugan. 
Trädgården behöver vattnas. Och nu är det dags. 
Ingen rast och ingen ro, om inte lättjan här ska få 
bo." De tog två stora plastdunkar i var tass, fyllde 
dem med det vatten som fanns kvar i kärren, och 
gick tillbaka ned till trädgården, där de hällde över 
vattnet i vattenkannor, som de sedan gick runt 
med och strilade vatten över alla växter i 
trädgården. De fick lämna gräsmattorna och 
krocketplanen, där gräset var brunbränt som en 
pepparkaka, åt sitt öde. Castor lyfte av locket till 
den djupa brunnen som fanns i trädgården framför 
Storstugan och de tittade ned i ett djupt mörkt hål. 
"Hallå!" ropade Castor, men fick bara ett tomt eko 
till svar. "Rädda det som räddas kan," sade han 
sedan. "Här finns att göra för fler tassar än våra." 



Med gemensamma krafter bars Mars in i köket, 
lades på golvet med korsdrag från två öppna 
dörrar, och fick en iskub i varje tass från frysen. Alla 
de andra hundarna satte sig runt bordet i 
matsalen, och fick varsitt glas saft. "Vi är 
nordjobbare," förklarade Ninja. "Det här är Dimitrij, 
Hissi, Jyväs, Koppi, Yssi, Piter, Essi och Higgi." Alla 
hundarna var tikar av skiftande ras, förutom 
Dimitrij, som var en afghansk vinthund. De skulle 
stanna på ön över natten, eftersom de av 
landskapsregeringen beviljats utflykten som en 
slags rekreation från det hårda jobb de fick utföra 
som diskare och serveringspersonal på restaurang 
Arkipelag i Mariehamn. Ninja hade hört talas om 
hermelinens ö och föreslagit den, och landskapet 
hade nappat. Nu skulle de bo utspridda i alla stugor 
som fanns. Castor höll en kort presentation av 
Källskär, och avslutade med principen om att 
kroppsarbete förädlar själen. Det verkade inte falla 
i god jord att döma av hundarnas ansiktsuttryck. 
"Så jag föreslår," deklamerade Castor, "att ni alla, 
efter att ni gjort er hemmastadda, kommer ner hit 
till Storstugan och bär vatten från hällkaren och 
ner till trädgården." Det hördes ett djupt stön inne 
från köket där Mars låg med isbitarna i sina tassar. 

Det var en bekymrad Castor som kokade kaffe nere
i Kajutan denna dag. Han hade inte höga tankar om 
nordjobbarnas arbetskapacitet. "Men vi har ju en 
hel flaska

ädelwhiskey att locka med, " försökte Mjau. "Det är 
frågan om jag vill slösa min fina whiskey på det här 
schacket," svarade Castor. "Det vore väl ändå som 
att kasta pärlor för svinen." "Nå, säg inte så. Mars 
verkade vara väldigt på hugget, tyckte jag," 
skämtade Mjau.  

Ändå var det Mjaus förslag med whiskeyn som fick 
nordjobbarna i rörelse. När alla samlats utanför 
Storstugan och försetts med plastdunkar, ställde 
Castor whiskeyflaskan samt tio snapsglas på 
verandans ostbricka av sten, och sade platserna, 
färdiga, gå. För varje omgång vatten de förde ned 
och hällde över trädgården fick de ta en snaps 
ädelwhiskey. Mjau gömde sig i buskarna bakom 
utetuppen, för att se till att ingen fuskade. Det var 
en sällan skådad föreställning att se nordjobbarna 
jobba. Jyväs och Koppi, som var två älghundar från 
Finland, satt mest på en bänk i skuggan under 
verandans tak och pratade. Varken whiskey eller 
jobb intresserade dem. Yssi, Piter och Hissi var 
gatuhundar från St. Petersburg. De gick upp för 
berget två gånger, tog en sup var, och var sedan 
försvunna. Essi och Higgi, två japanska knähundar 
från Amerika, slet på i snigelfart, men utan att 
smaka en droppe starkt. De orkade tre omgångar. 
Ninja och Mars lämnade walk over och låg 
antagligen och sov sin djupaste 
eftermiddagsslummer nu. Det var bara Dimitrij, 
afghanen, som jobbade. Men han intresserade sig 
mera för flaskan än för arbetet. Han kom ner med 



berodde på att blåmusslorna stigit till ytan på 
grund av det varma vädret. Ninja berättade hur 
hårt nordjobbarna hade fått slita på Arkipelag och 
att det var därför de var så utmattade. När Castor 
och Mjau hörde detta föreslog de att bastun skulle 
eldas efter maten. Och det blev sannerligen en 
lång bastukväll. Alla hundarna badade parvis, och 
varje nationalitet hade sina egna basturitualer. Det 
var bara Dimitrij som, av förklarliga skäl, avstod.

sina kannor, stod länge vid flaskan, såg sig 
omkring, och tog en djup slurk direkt ur, utan att 
använda glaset, som han kastat över axeln för 
arbetet. Han kom ner med sina kannor, stod länge 
vid flaskan, såg sig omkring, och tog en djup slurk 
direkt ur, utan att använda glaset, som han kastat 
över axeln för länge sedan. Så hällde han vattnet 
över rosorna, och satte åstad uppför berget igen. 
Nästa gång tog han en ännu större klunk. Mjau 
hade svårt för att inte brista ut i gapskratt, men lät 
honom hållas. Ännu en gång vinglade Dimitrij iväg 
uppför berget. "Jobba, jävla hyndor!" hörde man 
honom ropa. Den sista gången han kom ned tog 
han helt sonika flaskan med sig och sprang runt 
knuten, precis då Castor slog i klockan, vilket 
kungjorde att dagens arbetspass var över. Smått 
skamsna kröp så alla hundar fram ur sina vrår och 
Dimitrij ställde den halvtomma flaskan tillbaka på 
ostbrickan. "Det blir ändå flundermiddag ikväll," 
förklarade Castor, "trots att ni jobbat som paddor." 
Alla hundar gläfste glatt och sökte sig tillbaka till 
sina hus för att snofsa upp sig. 

Till middag blev det flundra och potatis. Det var 
Ninja och Mars som skulle se till att potatisen blev 
bra, men den kokade förstås sönder. Flundrorna lät 
sig ändå väl smaka. Castor förklarade att 
flundrorna var sällsynta i år och att allt kanske



Castor satt i Kajutans kök efter morgonkaffet med 
Happy famnen och läste ur Tove Janssons Vem ska 
trösta Knyttet. "Och Knyttet sa, förlåt en resenär, 
som undrar om ett skrutt har varit här. Det har hon 
visst, sa dronten glatt, ett skrutt med trassligt hår 
blev alldeles ifrån sig och sprang hemifrån igår, 
men vart hon sprang och var hon finns och var hon 
sist blev sedd det vete mårran, men jag tror att 
hon var gräsligt rädd, och vem som tröstar henne 
det är mera än jag vet för jag är på semester och 
nu vill jag lägga nät." Castor lade boken ifrån sig 
och sa: "Sådär är det. Jag orkar inte bry mig om alla 
gäster och turister här på ön, som har sina frågor 
och allt de vill att jag ska göra - för jag är på 
semester och nu vill jag lägga nät. Ska vi fara och 
lägga ut näten?"  

Castor och Mjau lade flundernäten rakt ut från 
södra hamnen. De band fast ena änden av nätet i 
en järnkrok i berget och så rodde de rakt mot den 
lilla Kläppen. Det var djupt vatten, just där 
flundrorna väntades vara i sommar.  

När Mjau på förmiddagen stod och rensade i 
trädgården uppenbarade sig plötsligt en udda 
gestalt framför honom. Det var en glad hare med 
cowboyhatt, som tog i tass och presenterade sig 
som Pupujussi. "Var är Castor?" undrade Pupujussi. 
"Jag tror han gick över till norra hamnen i något 
ärende," svarade Mjau och Pupujussi satte iväg 
norrut. Tydligen var det i helt fel riktning, för efter 
bara en kvart dök Castor upp söderifrån. 
"Pupujussis båt ligger i hamnen!" utropade han 
glatt. "Han har kört ända från Porkkala. Och det 
utan sjökort. Han brukar stå i båten när han kör!" 
Pupujussi var Castors gamla barndomskompis från 
Evitskog i Kyrkslätt. De hade simmat i samma å, 
som barn, tittat på samma revyer, och ätit samma 
biodynamiska morötter, som Skit-Rönnberg odlat i 
sina växthus i Överkurk. Deras vägar hade gått åt 
skilda håll efter att Pupujussi en sommar rymt 
med Cirkus Finlandia som besökt orten, och som 
behövde någon som kunde utföra trick med 
snurrbåt. Pupujussi hade tränat och turnerat med 
cirkusen i alla nordens länder. Han var den enda 
haren som kunde stå i en båt, och göra trick i full 
fart, genom att styra snurran med ena tassen. Han 
livnärde sig nu, förutom på cirkuskonsterna, på att 
pressa saften ur havtornsbär, och det var i det 
ärendet han kommit hit. Mjau hade träffat 
Pupujussi förut, när han en vår tillsammans med 
Castor bevistat en Cirkus Finlandia-föreställning 
vid Östra utfarten i Mariehamn, och då ett inslag i 

Pupujussi



programmet var Pupujussis vattenshow på 
Slemmern. "Jo, han var här och frågade efter dig," 
svarade Mjau på Castors fråga. "Men jag trodde du 
var hos Mars och Ninja, så jag visade honom ditåt." 
Castor ilade iväg, men fick halvvägs mot norra 
hamnen syn på den märkliga haren, som kom 
vandrande ned mot Storstugan. Castor bjöd genast 
på kaffe och mockaruta med vaniljsås på det 
nytjärade bordet. "Jag har tagit faväl av ett gäng 
nordjobbare, som åkte idag," berättade han. "De 
gjorde tyvärr nästan slut på all min Glenburgie 
1990, men det finns lite kvar." Castor hällde i 
varsitt glas åt alla, och undrade sedan om 
Pupujussi hade sålt mycket havtornssaft detta år. 
"Nja, det har varit lite si och så med den varan," 
sade han med bekymrad min. "Pollineringen 
misslyckades eftersom det var så kall vår. 
Hanblommornas pollen föll till marken, och man 
fick gå och ruska om bland buskarna för att hjälpa 
dem." Alltid när Castor och Pupujussi började prata 
om havtorn kunde de hålla på hur länge som helst, 
och Mjau kände sig då utanför. "Men vad händer 
annars här idag?" avslutade Pupujussi plötsligt 
diskussionen. "Ja, det kommer ut fyra nya 
stipendiater med turbåten. Fyra konstnärsfår från 
Helsingfors." "Då måste jag ha cirkusföreställning," 
utbrast Pupujussi och blev genast eld och lågor. 

Fåren Maggan, Inger, Nefertite och Nellie var av ett 
helt annat virke än nordjobbarna och placerades i 
Häxans och i de fyra vindarnas hus. Deras konst 
gick ut på att måla av Källskärs statyer i kol. 
Eftersom de gillade krokittekniken så brukade de 
också posera modell för varandra, och stod då som 
statyer på olika ställen i den antika trädgården, 
medan de andra tecknade. De var helt till sig över 
de möjligheter till återskapandet av ett antikt 
herdelandskap som trädgården erbjöd. De jobbade 
för en utställning senare på hösten på ett känt 
galleri i huvudstaden. Den skulle heta: "På 
Hermelin Haralds hedoniska herdeängar." Under 
hela eftermiddagen gick de omkring med sina 
stafflin i trädgården, prövade olika poser, tecknade 
lugnt och behärskat. Mindre intresserade verkade 
de vara av de affischer som Pupujussi klistrat upp 
på alla träd och husväggar, och som berättade om 
hans vattenshow nere i södra hamnen klockan 
19.00. Åtminstone tänkte Castor och Mjau gå hade 
de bestämt, och de lovade försöka övertala de 
fredliga fåren att komma med. I väntan på att det 
blev middag gick Castor och Mjau på en lång 
promenad till västra sidan av ön, där de solbadade. 
Från sin upphöjda plats kunde de se hur Pupujussi 
låg i hårdträning med sin båt nere vid hamnen.



Middagen avnjöts i stillhet. Fåret Maggan hade 
hittat hermelinens Petrarca-sonetter i 
orginalutgåva på italienska i Storstugans bibliotek 
och satt och fördjupade sig i det. Castor och 
Pupujussi pratade havtorn och gamla tider, medan 
Mjau och de andra fåren var idel öra. Inger 
tecknade av Castor, eftersom hon tyckte han var så 
stilig i sin hatt. Ingen nämnde Pupujussis 
motorshow förrän det var dags att duka undan. Då 
kom kungörelsen: "Förresten så räknar vi med att 
alla nu söker sig ned till södra hamnen och upp på 
berget bakom Nya Bastun, för att bevittna The 
Great Pupujussi and his Yamaha 35 show. " Fåren 
skruvade lite på sig men var tvungna att snällt följa 
med. 

Pupujussi hade lagt en slalombana av gamla 
remmare som han hittat i Gamla Bastuns förråd. 
Banan var cirka hundra meter lång och löpte från 
inloppet till stenbassängen och till Kläppens södra 
udde. De tio remmarna var placerade så att det var 
lika stort avstånd mellan alla. När väl publiken stod 
uppställd på berget, drog Pupujussi igång sin 
snurra. Han ställde sig på aktertoften med ena 
baktassen nonchalant placerad uppe på snurran 
och med hatten nedfälld runt halsen. Med ett

vrål tog han fart och varvade upp motorn i tjugo 
knop. Han tog en vid sväng runt Kläppen och kom 
sättandes. Alla fåren skrek för de trodde att 
Pupujussis sista stund var kommen. Men den 
fanatiska fältharen manövrerade till synes utan 
problem mellan remmarna, vände och kom tillbaka. 
I full fart som en vattenslalomens Gustavo Thöni 
tog han banan utan att så mycket som att nudda 
remmarna. Publiken jublade och tjöt, när Pupujussi 
drog ned på varven och lade sig nedanför berget, 
så att Nellie kunde kasta en bukett prästkragar åt 
honom. 

På kvällen vidtog bastubadning. En märklig röklukt 
spred sig över havet västerifrån. Det låg ett lätt 
sjok över vågorna och i luften var det hela kvällen 
som en stickig lukt. Castor hörde på radion att det 
härjade en skogsbrand längs östkusten i Sverige, 
men Mjau invände humoristiskt att han för sin del 
trodde att det var avgaserna från Pupujussis 
motorshow som dröjde sig kvar.  

Både Pupujussi, hans båt och röken från 
skogsbranden var försvunna nästa morgon. Mjau 
hann bära flera spannar vatten från hällkaren och 
ner till trädgården den morgonen än nordjobbarna 
gjort tillsammans, innan det var dags att bege sig 
av mot Kökar. Men först hade Castor lovat en ko i 
Olofsnäs att skicka hem en



I båten på väg ut till ön berättade Castor för Mjau 
att saker och ting var annorlunda denna sommar, 
eftersom han nu bodde tillsammans med katten 
Xenia från Utö. Han sade att Mjau fick välja vilket 
hus han ville på ön, alla var lediga, och han valde 
Häxans hus. När de kom iland vandrade så Mjau 
iväg till stenåkern i mitten på ön. Det var ovanligt 
att inte bo tillsammans med Castor, men å andra 
sidan hade han ju ett helt hus och utetupp med 
Ålands bästa utsikt för sig själv. Han packade upp 
sin väska och lade en bunt med gamla 
Hufvudstadsblad som han läst på Kökarsfärjan på 
det lilla bordet med utsikt över havshorisonten i 
nordväst. På bordet fanns en rund sten och ett 
stearinljus. Sedan tog han fram ett häfte med 
mjuka pärmar som det simmade ett par 
sångsvanar på och började plita med pennan. Den 
här sommaren hade han blivit intresserad av att 
skriva dikter. Allt hade börjat med att han som lite 
av en slump hade hittat en diktbok under det 
gamla skjulet på bondgården hos Norrgårds i 
Olofsnäs, där han tillbringade vintrarna. Boken "Till 
ormens glädje" var skriven av en fransk siames, vid 

samling olvonkvistar från Idö så att hon kunde 
binda en krans för att hänga i midsommarstången 
vid Furulund följande år. Olvonet, som han skulle 
skicka med Mjau, fanns bara på Idö. Castor svor för 
sig själv över omvägen, och upprepade citatet om 
att lägga nät från muminboken. Men lovat är lovat. 
När han plockat kvistarna drog han full gas på 
båten och lämnade den blommande ön bakom sig. 
Tärnorna dök och ejdrarnas ungar var redan 
fullvuxna när Mjaus sjunde sommar på Källskär var 
förbi.

Åttonde sommaren 

Xenia



namn Cloe, som varit med i diktargruppen 
Aristocats i Paris. Mjau hade försökt tyda de lite 
kryptiska verserna, och blivit helt bergtagen. Nu 
skrev han en dikt per dag i blocket. Han satte sig 
ned vid bordet och skrev dagens dikt med sin 
penna som han tillverkat av en vingfjäder från en 
havstrut.  

 Har du sett horisonten nyligen?  
 Den bär jag ständigt med mig.  
 Den är i mitt fostervatten.  
 Och allting har jag här.  

Nöjd med resultatet tog Mjau en power nap på 
sängen innan han vandrade iväg till Storstugan på 
välkomstté.  

Xenia gjorde en dramatisk entré när hon dök upp 
bakom kaprifolen vid en av trästockarna som höll 
upp husets utskjutande tak vid verandan. Hon var 
helt svart och hade en bredbrättad sommarhatt på 
huvudet. Samtidigt som hon sade sitt namn tog 
hon av sig hatten och avslöjade att ett av öronen 
var vitt. Mjau tyckte genast att hon var en 
spännande bekantskap. Hon tyckte om att skriva 
dikter, precis som han. "Jaså, ni har redan bekantat 
er med varandra," log Castor när han trädde ut på 
verandan iklädd sin välkända hatt. "Jo, vi tillhör 
samma ras av norsk skogskatt,

Mjau och jag, förklarade Xenia. Den som är avlad 
speciellt för att vara en fri utekatt, sällskaplig och 
pratsam. Och som behandlar andra som den blir 
behandlad själv. Men som saknar stamtavla, 
förstås. Vi kallas också för bondkatt. Vi tog också 
reda på att vi kom till Finland från samma 
uppfödare, nämligen Björnstjerne från Tynset." 
"Vad roligt!" tyckte Castor. Xenia var rätt så 
tystlåten vid téstunden, och smålog mest åt 
Castors berättelse om hur de två träffats. Xenia 
hade varit stipendiat på ön i slutet av förra 
sommaren, efter att Mjau åkt. Hon skrev då på sina 
dikter, och hade av en händelse råkat fastna i 
fisknätet, som hängde på sjöbodsväggen. Det var 
av tacksamhet mot Castor, för att han plockat bort 
henne ur nätet, som hon kommit tillbaka även 
denna sommar. Hon skrev nu på en diktsamling 
med havstema. Kattresan skulle den heta. När 
Mjau hörde detta, blev han ivrig att läsa upp sin 
egen dikt. Men han hann bara till första raden, "Har 
du sett horisonten nyligen?" innan Castor avbröt 
honom. "Jo, varje dag." 

På kvällen åkte alla tre ut till Skarvskär för att titta 
på skarvkolonin, som nyligen hade etablerat sig 
där. Det var många som inte gillade att de stora 
svarta ålkråkorna, som hundarna på Kökar kallade 
för "ålkräken", hade slagit sig ner på Åland. De 
ansåg att skarvarna smutsade ner hela skärgården 
med sin vita guano. 



Happy fick den här sommaren bo med Mjau, 
eftersom Xenia var allergisk mot möss. Mjau 
matade musen fyra gånger om dagen och hade 
dörren öppen så att Happy kunde komma och gå 
som han ville. Det hörde till att Happy tog en del 
ödlor och gräshoppor på ön, så det var inte ofta 
han var vrålhungrig, men nu och då fyllde Mjau på 
fatet på trappan. Och vatten behövde han ju 
förstås. Sommaren hade dittills varit rätt så kall 
och regnig, men nu kom värmen till slut. När Mjau 
kom ned till morgonkaffet i Storstugan höll Castor 
och Xenia på och pratade om sommarens stora 
begivenhet på kultursidorna i Husis. Det var 
nämligen så att två kulturradikala vesslor vid namn 
Timmy och Thalia ville ha bort katten Gustav från 
seriesidan. De tyckte att Gustav var hopplöst 
förlegad. Istället ville de ha dit de två nya serierna 
Nemo och Non Sequitur, som de ansåg föll den 
urbana ekorrklassen bättre i smaken. Både Castor 
och Xenia var inne på den linjen att Gustav 
behövdes, eftersom han gav läsarna vad de ville 
ha, trygghet och tydlighet. Samtalet hade redan 
blivit ganska högljutt när Mjau trädde in. "De är 
kulturpolitrucker, och 

Här var de tre naturvännerna i båten av en helt 
annan åsikt, och såg fåglarna som ett naturligt 
inslag i en ständigt föränderlig miljö. Castor styrde 
båten rakt söderut och skämtade om skarvarna, 
som satt med vingarna utslagna som levande kors 
på alla stenar och klippor som de åkte förbi. "Det är 
larv, att hata skarv. De tillhör vårt kulturarv!" sjöng 
han, medan både Xenia och Mjau skrev dikter om 
den nya fågeln.  

Det blev en sen middag i Storstugan. Alla hade de 
det så väldigt bra och trevligt med varandra. Fem 
flundror hade det simmat i sumpen och nya nät var 
redan ikastade. Castor bjöd på jäst vinbärsdryck 
från sin franska sommar och de mest exotiska 
ostar som han hittat på Kökarsboden. Xenia och 
Mjau läste upp sina skarvdikter, och Castor hittade 
en sångbok. Han plockade fram sin gitarr och lät 
alla välja en favorit i tur och ordning. När det kom 
till honom själv fick det bli visan om naturens 
mångfald av Evert Taube. "Kalla den änglamarken 
eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och 
lunden den gröna. Vildrosor, jordhumlor, fiskeskarv 
och kamomill. Låt dem få leva. De är ju så 
skööööööööna!" Klockan var långt över midnatt 
när Mjau i mörkret sökte sig tillbaka till Häxans 
hus. Han lät dörren stå lite öppen, tände ljuset i 
fönstret och skrev en ny dikt om det sköna livet 
bland vänner på hermelinens förtrollade ö.

Häxans hus



jobbar bara för att ekorrarna innanför ring ett ska 
få frottera sig med varandra. Katten Gustav läses 
av alla utanför kotteriet i Kottbyn!" nästan ropade 
Castor. "Och så har han så mjuk och underfundig 
humor, " sköt Xenia in "Hans tankar och 
betraktelser från köksbordet," träffar verkligen mitt 
i prick föll Mjau in i samtalet. Liksom Castor och 
Xenia hade han sin åsikt om Gustav klar. "Ja, vi som 
är bondkattor förstår ju verkligen oss på Gustav," 
sade Xenia med en blick på Mjau. "Hur har du sovit 
förresten i Häxans hus?" undrade Castor. "Såg du 
någon häxa?" undrade Xenia. "Nja, det var bara en 
envis mygga som jag slog ihjäl, som väckte mig på 
natten, annars bara bra." "Ikväll är vi bjudna till ett 
par bisamråttor, som bor på Husö. De var här och 
hälsade på i morse," sade Castor. "Därför tycker jag 
att vi kan ta det ganska så lugnt idag." "Passar mig 
som hand i handske," spann Xenia, som hade 
planerat att gå och sätta sig vid vattnet med sitt 
diktblock. Kanske skulle det komma någon dikt 
simmande då. Castor tänkte måla ytterligare en 
förbudsskylt mot stenplockning som skulle sättas 
upp vid stenåkern, eftersom den förra blivit stulen, 
och Mjau ville lägga sig i solen på öns norra sida 
och bara vara.

Xenia lyckades tydligen rätt så bra med sina dikter, 
för efter lunchen ville hon bara bli kallad för X. "X 
som i x-pert," försökte Mjau skämta till det när de 
satt sig i båten ut mot Husö. "X som i x-travagant," 
tyckte X istället. "Eller kanske X som i x-presso, för 
du tycker ju om sånt kaffe," skrattade Castor högt 
och startade snurran. X hade tagit av sig sin 
solhatt och blottade nu det vita örat mot den blå 
himlen. Mycket extravagant, tyckte Mjau. 



nu och hugg i." Nästa djur som höjde glaset var 
Hans. Han försökte vara korthugget åländsk och 
tog därför till Ingmar Bergman-varianten. 
"Tystnad." Alla höjde glasen. "Tagning". Och de 
drack. De drack och åt och pratade om var det var 
bäst att slänga ut fiskenäten mellan Källskär och 
Husö, om hur djupt flundrorna går i år samt om 
vilka blommor det finns att plocka på Idö så här 
års. När det blev Castors tur att utlysa en skål blev 
det tyst. Mjau som visste hur innerligt Castor 
avskydde snapsvisor, sparkade honom med tassen 
under bordet, och visade på resterna av den 
uppätna gäddan. "En gädda vandrar på väggen. 
Men vi ska inte vara rädda. Ta ett enbär eller två."  

Det var mörkt och blåsigt när sällskapet styrde 
hem i båten mot södra hamnen. Inte en lanterna 
lyste på havet eller på land, men Castor var som 
fåglarna, han hittade ändå. Efter ett hastigt 
godnatt gick Mjau hem mot sitt. Han snubblade in i 
Häxans hus, snavade på Happy som hastade ut, 
och slängde sig på sin bädd. I taket rörde sig 
märkliga bilder framför honom. Det var bilden av 
en skrattande häxa med spretiga fingrar, vårtig 
näsa och tovigt grått hår, som åkte omkring på en 
kvast. Hon sjöng en faslig sång om död och pina, 
och bak på kvasten satt en svart katt med lysande 
gula ögon.

Bisamparet Hans och Alma Sibetikus, som mötte 
dem på Husö, var från Sverige, men de bodde där 
på sin lilla holme hela sommaren. I släptåg hade de 
den gamla bulldoggen Hagg som var infödd 
Kökarshund, och som gläfste glatt när han fick syn 
på Mjau. "Jag känner din mor, huskatten Holo, din 
morfar, gråkatten Grafsan och så den gamla finska 
stövaren Jorunn på Jomalöjen. Jorunn och jag vi har 
jagat mink tillsammans där för länge sedan." Hagg 
satt och stirrade med en tårögd blick och med 
snålvattnet hängande på Mjau under hela 
middagen, som om han velat äta upp honom. Paret 
Sibetikus serverade sill och enbärsdestillat till 
förrätt och var noga med bordskonventionen. Det 
skulle sjungas till drycken. Den första visan fick 
Mjau gräva fram. "Så här gör kattorna var de går 
och var de sitter och var de står. Skål." När det var 
X:s tur, så funderade hon en stund och sade sen. 
"Egentligen skulle jag vilja göra som mina arvfäder 
i Tynset gör, och inte sjunga något alls. Men 
eftersom jag har bott på Utö, så har jag fått ett 
mera öppet sinnelag. Så hej Kökarshundar slå i 
glasen och låt oss lustiga vara." "En gång fick jag en 
hel flaska enbärsdricka av din mamma..." började 
Hagg mala med blicken fäst på Mjau, men avbröts 
snart av Alma, som kom in med den ugnskokta 
gäddan. " I Trolleboda, där vi kommer ifrån, finns 
ett talesätt, att aptiten växer medan man äter, så 
varsågoda



Mitt på dagen fick Castor och Mjau åka iväg och 
hämta fyra estniska vildkattor som kapsejsat med 
sin lilla jolle på Vikarskär ett stycke söder om 
Källskär. Det hade flutit iland en flaskpost nedanför 
obelisken, där X suttit och arbetat med sina dikter. 
Meddelandet var på en bit björknäver. Det var 
undertecknat med Alju, Kalli, Ester och Kuck och 
innehöll endast ordet Apu och positionen 59 56 00 
- 20 53 00. De estniska kattorna var uppspelta när 
Castor styrde in sin båt i den lilla viken på skäret. 
De pratade i mun på varandra, så Castor måste ge 
dem en slurk ur sin plunta med vinbärsextrakt, och 
svepa in dem i filtar från Gamla Bastuns lager. 
Jullen som de seglat ut med från Haapsalu låg 
slagen i spillror i ett havtornssnår söderpå kobben. 
Det var den gråspräckliga frassen Kuck som styrt 
och mistat kontrollen över båten, som hade börjat 
ta in vatten när han seglat rakt upp på en sten. Så 
hade de skrivit meddelandet med en bit torr kol 
som Alju hade i sin ränsel. Castor blev genast god 
vän med den pratsamme estlandsfrassen när de 
satt tillsammans på baktoften, medan Mjau fick 
sätta sig mellan Kalli och Ester. Alju satt i fören.  

X hade gjort i ordning de fyra vindarnas hus för de 
skeppsbrutna esterna. Hon såg när båten lade till i 
hamnen, och sedan dröjde de inte länge förrän de 
var på väg uppför berget. Hon hörde Castors höga 
röst blandat med en hon inte kände till, men de 
pratade på ett främmande språk. "Ja, tääll hän ollis, 
sit. Toove. Se ollis hänta

Till lunchen i Storstugan, som bestod av filbunke 
med nyplockade vinbär från trädgården, hade 
Castor förutom sin vanliga hatt styrt ut sig i en 
mask för ansiktet. Det var en slags teatermask 
som används på festspelen i Venedig, en sådan 
som man höll fast i en pinne med tassen. X hade 
också, förutom sin bredbrättade sommarhatt, en 
likadan mask, fastän rosa. "Ha, sköna dam, bäva 
för svarta Bävern!" for Castor teatraliskt ut. "Oh, 
min nådige herre, skona mig," svarade X i hög 
falsett. "Snart är du i mitt våld, min sköna." "Så 
underbart romantiskt." "Gå ut till köket genast!" 
befallde Castor. "Oh, ja, som min herre önskar." X 
reste sig och gled svävande ut i köket med sin 
kaffekopp, men kom genast tillbaka. "Ikväll 
kommer jag att enlevera dig och föra dig till den 
djupa klyftan i väster." "Oh, jag har alltid önskat att 
bli enleverad," svarade X. Mjau, som aldrig upplevt 
rollspel förut, började känna sig en smula utanför, 
och funderade på vilken hans egen roll skulle 
kunna vara. Han fick en idé. Men det fick vänta till 
nästa dag.

Dans med kattan 
Ester uppe vid de 
fyra vindarnas hus



paikka täis!" ropade Castor. Mjau var sist uppför 
berget. "Tull krocketi tänn ilta jossa hallu," fortsatte 
Castor, medan alla stuvade in sig i det lilla 
lusthuset. Men först skulle de ha något varmt i 
magen. X kilade kvickt ned till Storstugan för att 
laga té. När hon efter en stund inte kommit tillbaka 
gick Castor ner för att se vart hon tagit vägen. Han 
hittade henne skräckslagen, hopkrupen på en bänk 
längst in mot väggen på verandan. När han frågade 
vad som hänt, stammade hon fram, mellan 
tårarna, att hon nästan sprungit rakt på en stor 
svart huggorm som legat alldeles framför 
örtlandet på en varm sten, och som fräsande 
slingrat iväg. 

Det tog sin tid innan kvällstéet var klart. Castor 
bredde smörgåsar med ost och tog med sig 
gitarren, när han och Mjau gick iväg upp till 
lusthuset igen. "Vi ska sjunga för kattorna så att de 
blir riktigt varma i pälsen," sade han. De knackade 
försiktigt på dörren och blev insläppta. Alla rymdes 
inte in så Ester och Alju sade att de kunde dricka 
sitt té på berget utanför. Det var en underbar 
solnedgång uppe från lusthuset. Castor knäppte på 
gitarren och Mjau sjöng med. "Häng med ditt 
huvud, Tom Dooley. Häng med ditt huvud nu. Häng 
med ditt huvud, Tom Dooley. Nu när 

ditt liv är sluut." Då tittade Alju nyfiket in, och gick 
fram och viskade något i Kucks öra. Kuck sade: 
"Ester frågar om hon skulle få dansa en vals med 
Mjau." "Vad säger du Mjau?" frågade Castor. Mjau 
reste sig genast upp ur soffan, gick ut på beget och 
föll i Esters varma tassar. Castor spelade Vals på 
Sunnanö och de båda katterna dansade länge och 
väl, ömt omslingrade, medan solen sänkte sig i 
havet. Mjau tyckte att Ester luktade kanel.



Solen stod redan högt på himlen när Mjau gick 
söderut över träspångarna. Det skulle bli en varm 
dag, varmare än igår, och det var viktigt att dricka 
mycket för att hålla vätskebalansen, något som 
Mjau alltid slarvade med när han var härute. Dels 
var det svårt att komma till en vattenkran, dels var 
det alltid tal om att spara på färskvatten. Han 
mindes att Castor blivit arg på honom förra 
sommaren, då han en morgon i misstag för 
kärrvatten hade diskat i färskvatten från Karlby. Då 
hade han verkligen rutit till. Det var inte ofta det 
hade hänt härute på ön, att Castor blivit arg. X, 
som tydligen kommit över ormchocken från 
gårdagen, stod och väntade på honom uppe vid 
ostbrickan av röd granit. "Har inte Häxan tagit dig i 
natt heller?" hälsade hon skämtsamt. Mjau 
vägrade berätta om vad han sett på natten. Istället 
gick han rakt på sak. "Om du innan maten tar hans 
hatt och lägger dit din istället på kroken. Och så 
räknar vi till tre och ser hur han reagerar." "Ok, 
bestämt."  

Hela dagen skötte Mjau sina förpliktelser mot 
Harald Svafvelsvärd. Han vattnade i trädgården, 
klippte gräsmattan med handklipparen samt 
rensade bort hallonplantor runt Häxans hus. När 
han höll på och rensade som värst kom Castor med 
sin förbudsskylt, som han satte upp i stenåkerns 
norra ända, just där turisterna kommer vandrande 
in över ön från norra hamnen. Han bad Mjau om 
ett omdöme. Tavlan 

På morgonen vaknade Mjau sent och med 
huvudvärk. En grupp turisthundar stod utanför på 
trappan till Häxans hus och en av dem pratade 
med hög röst. "Hermelinen satte Häxan på plats så 
snart hon kommit till ön. Eftersom han ansåg att 
han inte hade något gemensamt med tackan, så 
gav han henne order om att hålla sig borta från 
hans sida av ön, efter klockan fem på kvällen. Hon 
fick aldrig gå ned till södra hamnen, och till 
trädgården kom hon bara för att arbeta. " Mjau 
orkade inte lyssna längre. Han hade fått höra allt 
ifrån hur stenåkern utanför huset hade kommit till, 
till teorier om när det är bäst att ansa 
rhododendronbuskar. Och alltid hade de stått på 
hans trappa och pratat, tydligen helt ovetandes om 
att han var därinne. Han laddade kaffebryggaren 
med kaffe och drack det starkt och svart för att 
komma igång. Idag var det viktigt att vara tidigt i 
farten, eftersom han planerade att utföra 
hattricket tillsammans med X. De skulle träffas i 
trädgården efter morgonmålet och smida vidare på 
planen.

Hattricket



potatis uppe i matsalen. På kroken inne vid 
hermelinens minimala säng hade hon hängt sin 
vita sommarhatt. De båda vännerna kom med 
fisken som lades på grillen, och snart fick Mjau 
ringa i skeppsklockan. Alju, Kalli, Ester och Kuck 
kom tumlande nedför berget och satte sig 
hungriga till bords. Kucks päls var tovig från igår. 
Det såg ut som om han hade sovit hela dagen. Alla 
satt på sina platser. Castor gick in i hermelinens 
sovrum efter sin hatt. Då ropade X och Mjau: "Ett, 
tu och tre!" Upp på huvudet på X flög hermelinens 
heliga hatt, medan Castor snöpligt stod med 
hennes romantiska sommarhatt i tassen. Alla ester 
skrattade åt tricket, men Castor förblev stående. 
Vad skulle han nu ta sig till? En middag utan 
hermelinens hatt på Källskär var ju otänkbar. 
"Kanske om du och X byter plats den här gången," 
föreslog Mjau. "Det kan ju vara bra att försöka 
tänka med ens annans huvud någon gång." Det 
gick Castor motvilligt med på. Och det blev en 
annorlunda måltid ute på Källskär denna gång, om 
ändå inte otrevligare. 

Efter att middagen var undanstökad ville Kuck 
utmana Castor i krocket. Mjau hade bara hört talas 
om de matcher som genom åren spelats på 
krocketplanen norr om stugan, men aldrig spelat 
själv. Han var nu eld och lågor. Alla fick varsin 
klubba och varsitt klot. Reglerna var hermelinens 
egna och lite annorlunda mot de vanliga. Till 
exempel så fick man inte krocka varandra förrän 

föreställde en liten segelbåt lastad med runda 
stenar och så texten under: "Var goda och lämna 
stenarna kvar här. Tack!" "Är det verkligen någon 
som seglat iväg med stenar?" undrade Mjau. "Nej, 
men en och annan har nog slunkit ned i hundarnas 
ryggsäckar." "Man undrar vad priset för en sten 
rundslipad röd granit på den internationella 
stenmarknaden är," skämtade Mjau. Castor var 
nöjd med Mjaus dagsverke och hade ett 
avslutande uppdrag kvar, att tömma utetuppen 
med Ålands bästa utsikt. För den skull hade han 
med sig en spade och två par gummihandskar. 
Mjau kände sig personligen involverad i uppdraget, 
eftersom det borde vara hans skit som låg överst i 
plasttunnan. De drog båda ett djupt andetag när 
Castor öppnade tuppens baklucka och drog fram 
härligheten. Det kryllade av fluglarver överallt i den 
överfulla tunnan och några bitar tuppapper blev 
kvar på stigen när de gick över bergen mot 
granskogen. Allt grävdes ned i den vanliga gropen 
och så sköljdes tunnan i havet innan den sattes 
tillbaka. "Nu är vi då verkligen värda 
skithussmällen!" ropade Castor när de gick mot 
Storstugan. 

Till festmåltiden i Storstugan var alla de estniska 
kattorna inbjudna. Castor och Mjau gjorde i ordning 
flundrorna nere vid båthuset. X dukade bordet och 
kokade



Det var dags att ta farväl av ännu en 
Källskärssommar. På morgonen innan kaffet hann 
Castor och Mjau bärga flundernäten. De fick tio 
flundror av vilken en var en riktig baddare. Castor 
ordade något om att kanske det behövde vattnas i 
trädgården, men sedan märkte han att det inte 
fanns tid. Det blev att kasta sig i båten och gasa 
iväg mot Karlby istället. De tog yttre vägen för att 
spara lite tid. Förbi en havererad oljetank i plåt som 
såg ut som skrovet av en lastbåt åkte de. Den sista 
tärnan störtdök i en glittrande fjärd. I morgon 
skulle den redan vara försvunnen.

man blivit fribrytare, det vill säga sedan man gått 
igenom hela banan. Kyrkan, som bestod av två 
bågar ställda över varandra i mitten, hette inte 
heller kyrka, utan katedral. Och så hörde det till att 
man alltid skulle be om ursäkt på franska om man 
krockade någon. Men eftersom Castor denna kväll 
hade X:s sommarhatt på sig, så gav man tusan i 
konventionerna och spelade bondkrocket. "Jag är 
obesegrad sedan nittiotre!" skröt Castor och slog 
ut sitt första slag. "Den saken blir vi snart två om!" 
ropade Mjau. "Grön, vem är grön?" Kalli slog ut sitt 
slag och råkade nudda vid Esters klot. Hon ställde 
sig med tassen på klotet och krockade in Ester i 
jordgubbslandet. "Far och flyg!" gapskrattade Mjau. 
När det var X:s tur tog hon av sig trekantshatten 
och slängde upp den på stenmuren. Hon slog det 
röda klotet rakt i pinnen som man skulle runda. 
"Vad händer nu?" undrade hon. "Börja om från 
början, börja om igen," sjöng Castor, som verkade 
stortrivas. Kuck missade sin golfsving och slog sig 
sjäv i svansen. "Hoppsis, eikkö tarkk pelli!" ropade 
han och de som förstod skrattade med. Det 
slutade med att Mjau vann och därmed bröt 
Castors svit. Men Castor var inte syrak för det, 
utan bjöd alla på ett glas hallonsaft innan 
läggdags.



stenstigen till utetuppen och det hade stått i de 
båda lokaltidningarna att Castor var ormhatare, 
något som han tagit väldigt illa vid sig av. "Det var 
ormarna eller han," inskärpte han när han tågade 
iväg med Mjau i släptåg upp från hamnen till de 
fyra vindarnas hus där Mjau skulle bo i år. 

Nu när det var ormförbud i södra hamnen hade en 
nyfiken sädesärla som hade bo i vedbacken vid 
Gamla Bastun allt oftare börjat komma trippande 
fram till huset, där Castor satt på vakt. Den tjittade 
alltid så glatt, precis som om den visste att 
undulaten Liten hängde där inne i sin bur. Det var 
som om den sade: "Hej, kom ut och lek med oss." 
Men Castor och X var hårda på den punkten att 
inga flygturer skulle företas utomhus. Mjau kom 
vandrande ned till Kajutan sedan han installerat sig 
i sitt hus, och drack en kopp kaffe med Castor och 
X. De pratade ut om sorgen efter Happy, och om de 
onda skriverierna i lokalpressen. "Castor målades 
ju ut som den värsta seriemördare," klagade X. "Det 
kan ju på sikt innebära att inga stipendiater vill 
komma ut hit längre." "Nåja, det är deras problem," 
svarade Castor lugnt. "Och då blir det ju mindre 
jobb för mig att springa och passa på dem." "Är det 
någon i husen nu då?" undrade Mjau. "Nej, ingen. 
Men i morgon kommer Maliwa ut, hon är en 
ragdoll, som varit huskatt på lotsstationen på Utö, 
och X:s

Det hade gått två år sedan Mjau senast var ut till 
Källskär. Nu var Happy borta sedan han blivit 
ormbiten nere vid Kajutan en dag förra året. Castor 
hade grävt ner honom i hjortronmossen västerpå 
ön. X och han hade istället skaffat undulaten Liten, 
som de hade inne i en bur, som hängde i taket i 
Kajutan. Liten var en söt liten gulgrön nymfparakit 
som de fått från Lilla Holmen i Mariehamn, och 
som älskade att sjunga och vissla och flyga 
omkring inne i kojan. Men det var viktigt att man 
höll dörren stängd för annars skulle hon rymma 
och vara borta för evigt. Castor satte upp flera 
ormvarningsskyltar nere vid södra hamnen. Han 
hade också dragit en särskild stig som 
turisthundarna skulle gå på, så att de inte kom och 
kikade in i Kajutan, när X satt och skrev sina dikter. 
Det hade hänt rätt ofta förra sommaren att de 
plötsligt stått utanför dörren och tittat in, något 
som X blivit paniskt rädd för. Efter varje besök 
hade hon inte kunnat skriva något mera på hela 
dagen. Castor hade slagit ihjäl en huggorm på 

Nionde sommaren 

De fyra vindarnas 
hus



kompis." "Det ska bli roligt att ha Malli här, " spann 
X. Det var meningen att Maliwa skulle bo i det lilla 
förrådshuset i branten vid de fyra vindarnas hus, 
så på det sättet skulle ju hon och Mjau bli grannar. 

Till middag bjöd Castor på fiskrök-terriern 
Lindströms rökta abborrar i utemöblemanget vid 
Kajutan. Den lilla sädesärlan kom hela tiden fram 
och tiggde brödsmulor. Liten hade fått komma ut i 
friska luften i buren som X ställt på en stol bredvid 
sig. Hon matade med en pincett i parakiten flugor 
som hon plockat i fönstren i Storstugan och 
Kajutan samtidigt som Castor sjöng vaggsånger. 
Liten hade god aptit, och när hon skulle sova så 
lade de bara en svart handduk över buren. Då 
slutade genast Liten med sitt kvittrande och 
försjönk i den djupaste sömn. "De sade på Lilla 
holmen att nymfparakiter är dagaktiva, och de tror 
alltså att det blir natt när det blir mörkt." "Men om 
de sover för mycket blir de stingsliga, så det är 
noga att passa tiderna. Tolv timmar i dygnet ska de 
ha, och då får vi ju också lite kvalitetstid över för 
oss," log X. 

På kvällen satt Mjau uppe i lusthuset och skrev i 
sitt sångsvanshäfte med ett ljus på bordet, då han 
hörde röster utanför. In tittade två välbekanta 
nosar som tillhörde

turbåtens ägare Boxern Berns son Pakku och 
vinthunden Ansgar, som innehade det åländska 
rekordet på tusen meter fritt på kapplöparbanan 
ute i Norrböle. "Aha, man kände redan på vittringen 
att här bodde någon bekant," sade Pakku. Mjau 
lade hastigt ifrån sig sitt dikthäfte och tog fram 
Dagens nyheters årsstatistik över svenska 
idrottsframgångar, som han låtsades läsa. "Vet du 
att det här också kallas Punschverandan," fortsatte 
Pakku. "Här har det tillochmed bott finska 
presidenter." "Åhå", svarade Mjau. "Då är jag 
verkligen i celebert sällskap." Så stod de två 
hundarna bara där i dörröppningen och blängde. 
Mjau tyckte att det kändes som om de försökte 
fiska ur Mjau hans åsikter i frågan om 
ormdebatten som rasat i lokalpressen, men Mjau 
teg som muren. Så småningom avvek gästerna 
med en gläfsande hälsning och Mjau var ensam 
igen. Han fick inspiration till en ormdikt. "Svarta 
ögon spanar, dunkelt hjärta slår, det ingen anar, är 
att han tar vad han får. När hjärtats tyngder lättar, 
när dammens spärrar rivs. Då bara poeten 
berättar, det som till andra inte delgivs." Mjau 
begrundade rytm och rim i dikten, läste tyst för sig 
själv, ändrade och läste igen, tills han var nöjd. 



Det var fullt med mygg inne i lusthuset eftersom 
dörren hade stått öppen hela kvällen, så Mjau hade 
vaknat stup i kvarten. När han tittat ut över havet 
från sin säng hade han kunnat se små ljuspunkter 
som färdats långsamt över horisonten, lastfartyg 
med sin last på väg till fjärran hamnar. Nu då han 
vaknat för sent kom huvudvärken som ett brev på 
posten. För att skingra den bestämde han sig för 
att gå till norra sidan av ön och simma ut till 
Näskläpparna ett antal gånger. Mjau låg i 
hårdträning inför det stora kattsimmet som skulle 
ordnas i Käringsund i Eckerö nästa år. Det kallades 
för Ö-spelen, och var ett återkommande 
idrottsevent, som ordnades på olika holmar på 
Åland. Den här gången var det Eckerös tur, för 
egentligen så var ju Eckerö en ö. Mjau hade besökt 
olika simstränder denna sommar, där han simmat 
ut till närmaste ö. När han kom ned till klipporna 
vid havet, så kastade han sig genast i. Han 
simmade kattsim med framtassarna roterande 
som en propeller. Det gick långsamt men säkert 
framåt. Efter att ha simmat klart lade han sig i 
solskenet och tvättade pälsen torr. Då hörde han 
ljudet av bekanta steg, och skuggan av Castors 
gestalt tornade upp sig ovanför honom. "Det är 
skönt i solen på jorden," hälsade Mjau. "Ingen rast 
och ingen ro, om inte lättjan här ska få bo," 

kontrade Castor. "Det är så, " berättade han, "att X 
och jag tänkt åka via Idö och Busgrund till Karlby 
efter Maliwa, och tänkte samtidigt passa på att ta 
en spatsertur i Edens lustgård. Vi undrade om du 
kunde passa Liten så länge." "Jo, det kan jag väl. 
Men jag vet ju inte hur hon ska bli skött," svarade 
Mjau. "Ingen fara, du kommer att få tydliga 
instruktioner."  

Inne i Kajutans kök hade Castor skrivit ett 
instruktionspapper. Mjau läste. "Punkt 1. Om Liten 
börjar kvittra obehärskat. Gunga buren fram och 
tillbaka i taket och sjung en vaggsång. Till exempel 
Trollmors vaggvisa. Punkt 2. Om Liten vill ut och 
flyga. Öppna burdörren försiktigt, så hon inte blir 
skrämd. Locka med flugor ut henne. Men se till att 
kajutdörren är stängd. För att få in henne i buren 
igen. Lägg fem flugor på burgolvet och vänta tyst i 
en kvart. Punkt 3. Om Liten behöver bajsa. Plocka 
genast ut de torra kulorna från burgolvet med 
bajsnapparpinnen (se bilaga 1) som finns uppe på 
kylskåpet. Men gör det försiktigt så inte Liten blir 
skrämd. Obs! Kvarlämnad bajs innebär 
infektionsrisk. Punkt 4. Mata Liten om en 
halvtimme med flugor med pincetten (finns i lådan 
under besticken vid spisen). Tvätta och desinficera 
sedan pincetten med Miranol (finns under 
diskbänken vid gasbyttan). Ge inte för mycket mat. 
Fem flugor blir bra. Men Obs! Det viktiga är att du 
är där och visar att du bryr dig om henne. Lycka 
till!" Mjau var aningen

Källskärsmiddag



Det var viktigt att hon skulle vara i centrum.  

Nu var flundrorna framsatta på bordet och den 
jästa vinbärsdrycken hälld i de höga kristallglasen. 
Alla satt andäktigt och väntade. Det hördes steg på 
verandan utanför, en lätt knackning på dörren och 
bäverparet trädde in. "Bergsråd Bertil mot all 
förmodan!" ropade både X och Mjau högt i kör. "Oj, 
det blev visst lite fel från början," ursäktade Castor. 
Saken skämtades bort och så vidtog middagen 
och 

nervös eftersom råden hade varit så många och så 
noggranna. Han hade aldrig tagit hand om en 
undulat förut, men hört om sådana som hade det. 
Han trodde väl att sunt bondkattförstånd skulle 
räcka långt. När Castor och X vinkade adjö satt han 
redan beredd med Castors vaggsångbok i famnen. 
Knappt hade snurran tonat bort innan Liten satte 
igång med att kvittra alldeles hejdlöst. Mjau 
klämde genast i med Trollmors vaggvisa, men fick 
inte tyst på fågeln. Då tog han, mot alla regler, och 
slängde handduken över buren. Flugorna gav han 
istället till sädesärlan som kom fram och tiggde. 
Men när Castor och X kom tillbaka, så sade han att 
allt gått bara bra.  

Maliwa installerades i förrådshuset och Castors 
föräldrar Bertil och Beatrice Fiber var på väg ut till 
middagen med egen båt. X och Maliwa pyntade 
kring verandan vid Stortugan med glaslyktor som 
de placerade stearinljus i. X var orolig för att de inte 
skulle hinna bli klara i tid. Hon hade inte träffat de 
gamla bävrarna så ofta, och det var första gången 
som de var över till Källskär på gemensam middag. 
Castor försökte lugna henne. "Det går så bra så, 
det är bara att säga "Bergsråd Bertil om jag 
förmodar", så löser det sig." Mjau försökte lära sig 
frasen, och trodde nog att han hade den på grej. 
Han mindes deras senaste möte på Busgrund, då 
han snubblat och fallit in i nyponbusken vid 
bryggan. Castor gick ned till Kajutan efter Liten, tog 
ned den åländska ljuskronan ovanför långbordet i 
Storstugan och hängde dit undulatburen istället. 



och spelade ett parti efter hermelinens regler. Även 
detta spel vann Mjau till Castors stora förtrytelse.

Castor hade under en längre tid haft problem med 
att få stipendiater och andra gäster på ön att 
arbeta. Han hade därför sommaren tvåtusenett 
när det inte var så många på ön på grund av det 
myckna regnandet konstruerat ett spel som han 
kallade Björnspelet. Han ville nu efter 
morgonkaffet testa det på sina gäster. Spelet var 
mycket enkelt förklarade han efter att ha samlat 
alla nere vid sjöboden i södra hamnen. Alla får en 
tärning och en sten, så tung att den knappt går att 
bära. Så ställer man sig med stenen i tassarna på 
den första runda stenen på stigen, som går upp 
mot Storstugan, slår med tärningen och flyttar sig 
så många steg framåt på stigens stenar som 
tärningen visar. Men man måste alltid hålla stenen 
i sin famn, om man tappar den så får man börja 
om. Grejen var, förklarade Castor, att man ska 
transportera stenen från stranden och upp till den 
första stenmuren vid Storstugan.

konversationen. Mjau hade mycket svårt att hitta 
på rätt saker att säga nu när alla bävrar som träffat 
hermelinen satt samlade. Det var tur att X bara 
ville prata om Liten. "Hon har en så vacker prick vid 
näbben," utbrast Maliwa och drack en stor slurk av 
vinbärsdrycken. "Och så lugn och snäll hon är," 
sade Beatrice. "Ja, det fanns en hel del undulater 
att välja på där i fågelhuset, men vi såg genast att 
det var Liten vi ville ha," spann X belåtet. "Hurdan 
var han hermelinen?" vågade sig ändå X efter ett 
par glas på att fråga bergsrådet. "Han var en 
sällskapshermelin av rang," svarade bävern. "Han 
ville alla väl, och hade verkligen valpsinnet i 
behåll." "Och han kunde alla nummer av Tintin 
utantill på franska, " mindes Castor. "Han såg mera 
ut som en liten tomte än som en hermelin 
egentligen, med pälsen i stora tovor och med en 
röd scarf knuten kring halsen. Jag minns att han en 
gång frågade mig om jag inte blev trött av att 
arbeta med sten nere i hamnen, och att jag 
svarade att Rom byggdes inte på en dag. Då 
skrattade han och gav mig en klapp på axeln. Det 
var en stor stund för en tolvåring." Diskussionen 
avbröts plötsligt av att Liten började vissla högt 
och oavbrutet. "Om vi stänger dörrarna så kan vi 
låta henne flyga omkring här lite i matsalen. Men 
nu vill jag ha revansch i krocket!" sade Castor 
bestämt. Kaffet var drucket och bordet avdukat. X 
släppte ut Liten som genast flög upp och satte sig 
på Tove Janssons monstertavla ovanför den öppna 
spisen. Och så travade alla ned till krocketplanen 

Björnspelet



vid Kajutan. "Men gå försiktigt och se dig för var du 
sätter tassarna!" ropade Castor. Maliwa 
balanserade iväg. Då öppnades plötsligt dörren till 
Kajutan och ut flög Liten som en guldgrön fjäril, 
samtidigt som något svart ringlade fram ur ett 
ensbusksnår och högg Malawi i svansen. Mjau 
skrek till och tappade sina stenar. Och vaknade 
svettig i sin säng. Den svala vinden från havet 
fläktade in i lusthuset. Han hade en förskräcklig 
huvudvärk och måste gå ut på berget för att ta luft. 
Allt hade bara varit en ond dröm. Mjau pustade ut. 
Han bertraktade Hermesstatyn, som trotsigt 
pekade finger åt fullmånen, där på sin klippa. Så 
småningom gick han tillbaka in i huset och kunde 
efter mycket möda somna om.  

Nästa dag var det sedvanliga sysslor i trädgården 
med att rensa och klippa gräs. Men 
gräsklippningen gick trögt eftersom den gamla 
handdrivna var så ovass. Det fanns en 
bensinklippare i utetuppens förråd, men den hade 
ju Castor bannlyst för länge sedan. Men nu när 
Mjau gick och frågade honom, så fick han faktiskt 
lov att klippa med den. Det gick fem gånger 
snabbare, och när Mjau var klar så gick han och tog 
ett glas juice ur kylskåpet. Han satte sig bakom 
köket i trädgården på en bänk i skuggan. Han fick 
se Maliwa komma vandrande nedför berget, och 
hälsade på henne, samtidigt som han bjöd på ett 
glas juice. "Du ska också fara idag?" 

Placera den på muren och så vandra tillbaka ner 
mot stranden. På så vis skulle man lära sig arbeta, 
och samtidigt ha tid att umgås och ha roligt. För 
det kunde hända saker längs med vägen. Kom man 
på samma sten som någon annan, så måste man 
ta den sten som det djuret bar på, och fick så bära 
dubbelt upp till muren. Dessutom fanns det 
ödessiffror, förklarade han. Slog man en fyra, så 
måste man gå ormrundan, där Castor satt upp 
varningsskyltar för turister, och slog man en trea 
så fick man stå över ett kast, lägga stenen ifrån sig 
och gå och äta vinbär i trädgården. "Har ni 
förstått!" ropade Castor till Maliwa, X och Mjau där 
de stod med två supertunga stenbumlingar i 
tassarna nere på bryggan vid sjöboden. "Den 
äldsta börjar!" Castor tickade igång tidtagaruret på 
sin klocka. Mjau slog med tärningen. Två. Han 
ställde sig två steg fram med sin sten. "Nästa!" 
skrek Castor. Maliwa slog en sexa, och seglade 
glatt förbi. Nu var det X:s tur. Hon balanserade sin 
sten på huvudet. Fyra. "Det blir att välja!" skrek 
Castor. X valde förstås vinbärsbuskarna och i nästa 
stund var hon försvunnen. Mjau stod och skakade 
med sin stenbumling under tassen. Han slog. Det 
blev en fyra. Nu kom han på samma ruta som 
Maliwa, som leende skänkte honom sin sten. Mjau 
vinglade till som en annan Atlas, där han stod och 
höll tyngden av hela jordklotet på sina axlar. 
Maliwa kastade nu en fyra, och fick inte välja 
samma som X, enligt Castor. Hon fick ta 
ormrundan runt några strandväxter 



frågade han. "Jo, sade hon. Plikterna kallar på Utö 
också. Lotssälarna behöver någon som håller eld i 
fyren, och värmer deras fisksoppa." "Är det ett 
bättre liv än här?" frågade Mjau. Han hade svårt att 
slita sig från mardrömmen han haft under natten. 
"Nej, här på Källskär är allt så fantastiskt," svarade 
hon. "Skulle du vilja bo här året om?" frågade Mjau. 
"Nej, skulle du?" "Det tror jag nog, åtminstone ett 
år på försök. Om man skulle få rå sig själv så. Jag 
har alltid drömt om att bo på ensliga fyröar." "Ja, 
här sitter ni och filosoferar!" kom Castor ropande 
fram bakom rhododendronbuskarna. "Vi har lite 
problem med avfärden. Det är så att snurran 
vägrar starta, så vi måste skjuta fram allt tills 
hundturistbåten kommer, så att vi kan bli 
bogserade in till Karlby. Jag vet inte vad det kan 
bero på. Kan vara att jag måste köpa en helt ny 
snurra." "Ok, ingen stress för mig," svarade Mjau 
och drack ur sitt glas. 

Det var ett ovanligt ekipage som vid tretiden gav 
sig av från hamnen. Först åkte den långa turbåten 
med Boxern Ben i aktern, därefter Castor med sin 
båt. Det tog sin dryga tid att komma till Kökar, men 
ingen hade bråttom till färjan som skulle gå först 
klockan fem. Det var fortfarande några veckor kvar 
på sommaren, sommaren som var Mjaus nionde 
på denna magiska ö. Och kanske att Castor till 
nästa sommar hade skaffat en alldeles ny båt.



Turisterna är tysta. "Jo det var av vågorna. 
Strandlinjen har ju legat micki högre för bara tusen 
år sidan. Hir uppe i norden så höjer ju sig landet 
fortfarande ur havet. Så allt prat om att 
klimatförändringarna höjjir vattennivån kan ni 
glömma. Vi hir på Åland har ingenting att oroa oss 
för. Vi höjjir oss fortfarande ur vågornas brus. 
Klimatet har i alla tidir skiftat. Det är fläckarna på 
solen som bistimmir sånt." Snart gick de vidare. 
Klockan måste redan vara kaffedags, tänkte Mjau, 
och tog sig ned till Storstugan för att kolla in läget. 

Castor och X satt i matsalen med Liten i buren på 
bordet bredvid sig. De var mitt upp i ett rollspel. 
"Goddag kapten Castor. Oh, men vad har ni råkat ut 
för?" "Oh, men hur kom ni in?" "Vi behövde inte 
ringa på." "Är ni flera?" "Det är klart ja. Irma, min 
påkläderska, reser alltid med mig. Och min 
ackompanjatör Igor Wagner måste alltid vara till 
hands." "Åhhhh. Får jag presentera professor Mjau 
madam." De vände sig mot Mjau där han stod i 
dörröppningen. "Åh, jag är överförtjust att få träffa 
denna berömda idrottsmannen, som har gjort så 
fantastiska ballonguppstigningar." "Mjau," sade 
Mjau och gick ut i köket för att hämta en kopp 
kaffe. Han hoppades att allt skulle vara över när 
han kom tillbaka, men hörde hur de fortsatte. 
"Godmorgon kära kapten Castor. Har ni läst den 
strålande artikeln om mig i Paris Flash?" "Kallar ni 
det strålande? Påstå att vi ska gifta oss?" "Ja, det 

Den trettiogradiga värmen ligger som ett 
tryckande lock över ön. Det fläktar ingenting. Mjau 
slår upp fönstret mot havet i Häxans hus och 
skriver en dikt i sitt häfte. Det är ett requiem över 
två ormar som Castor slagit ihjäl vid Kajutan. En 
snok dödades med en käpp och en huggorm med 
en gasflaska. Mjau förstår inte vad som händer 
med honom. Är han förhäxad av någon eller något 
när han tar ormarnas parti? Han vet ju så väl att 
Castor gör det för att skydda X, som är ormrädd, 
och även Liten, vars bur ibland står på marken vid 
utemöblemanget. Mjau snurrar sin havstrutpenna 
och skriver. "Var inte rädda. Man dödar era kroppar. 
Men era själar lever i paradisets lustgård. Fastän ni 
inte är värda mera än två cent styck. Så lever er själ 
vidare." Så avbryts hans jobb när han hör att 
hundturisterna kommer över spången och ställer 
sig på trappan. Boxern Ben gläfser på sin 
kännspaka Kökarsdialekt. "Vet ni hur den här 
stenåkern bildades?"

Tionde sommaren 

Huset fullt av 
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är väl lustigt. Ja det betyder ingenting. Tidningarna 
har redan gift bort mig fyra gånger tidigare. Och jag 
har överlevt. Så, jag har vanan inne." "Om han vore 
här den där klottermurveln så skulle jag vrida 
nacken på honom..." Mjau fick nog av spexerierna 
och gick ut genom bakdörrren för att dricka sitt 
kaffe i lugn och ro.  
Sedan tog han en grön vattenkanna från hyllan 
med rensredskap och började vattna i trädgården, 
som såg ut att behöva sitt vatten. Alla 
kryddväxterna slokade i hettan i det snustorra 
landet. Av trädgårdssmultronen hade det inte blivit 
något alls i år, och inte var det bättre med 
jordgubbarna heller, konstaterade han, när han 
gått över den bruna krocketplanen mot 
turistdasset. Mjau fäste vattenkannan i ett snöre 
och hissade ned den i trädgårdens brunn. På långt 
håll hörde han att den absurda dialogen i 
Storstugan bara fortsatte.  

Det hade varit dåligt med flunderfisket denna 
sommar också. Sumpen var tom, så det blev att 
steka biffar på malet kött från Kökarsboden. 
Eftersom Liten skulle sova vid klockan sex så fick 
Mjau i uppdrag att laga maten. Nypotatisen sattes 
på kokning med dill i vattnet. X var väldigt noga 
med att potatisarna skulle skrubbas 

så att skalet nästan nöttes av. En sallad på vad 
som fanns i örtlandet lagades och späddes ut med 
rädisor från affären. Så var det sillen, som det 
fanns tillräckligt av, som skulle vara förrätt. Mjau 
trivdes egentligen bra i det skumma och svala 
köket. Det doftade på ett alldeles speciellt sätt här, 
och hermelinens låsta porslinsskåp med alla de 
vackert målade grekiska tallrikarna försatte honom 
i en sagoaktig stämning. Han placerade ut 
najadfiskarna av porslin som knivhållare vid varje 
liten träbricka för osten åt var och en på 
långbordet, och sökte sedan efter 
maletköttpaketet i kylskåpet. Men paketet var 
borta! Mjau mindes att Castor själv hade satt dit 
det då han kom ut till Källskär tidigare idag. Vem 
kunde då ha tagit paketet som skulle bli deras 
middag? Mjau kunde inte förstå. Men som tur i 
oturen så låg det ett paket popsikorv i ett sidofack i 
kylskåpet. Han skivade korven i stekpannan, vred 
på gasen på spisen och började steka. När 
middagen var klar ringde han tre kraftiga slag i 
skeppsklockan. 

Både Castor och X var nöjda med biffsubstitutet, 
men förvånade över vart köttpaketet kunde ha 
tagit vägen. "Så vitt jag minns, så har vi aldrig haft 
problem



med tjuvar här på Källskär," sade Castor. X var 
skärrad och hade svårt med aptiten. Hon tyckte att 
köttmysteriet hotade hennes grundtrygghet. Den 
som hon behövde för att kunna skriva. "Jaha, ännu 
en dag som går till spillo då," pep hon och petade i 
maten. "Jag tycker för min del att det är rätt så 
spännande jag," menade Castor. "Varje dag härute 
är ett äventyr!" slog Mjau fast, i ett försök att 
återetablera den spjuveraktiga gamängattityd som 
brukat prägla hans och Castors liv ute på ön. Då 
gick X ut i trädgården, Castor gick efter, och det 
dröjde innan han kom in igen. "Vi äter klart nere i 
Kajutan," sade han. "X mår inte bra av värmen. 
Låser du efter dig och sätter nyckeln på det vanliga 
stället när du går härifrån?" "Det gör jag," svarade 
Mjau. 

Det var ljust som på dagen trots att det var 
närmare midnatt när Mjau vandrade tillbaka till 
Häxans hus. Han visslade på Idas sommarvisa. 
Värmen under dagen hade lättat lite och det hade 
börjat fläkta en svalkande bris. Då fick han se att 
det lyste i fönstret. Det var någon i stugan. Någon 
som hade skräpat ned. Vita omslagspapper låg 
strödda runt trappan och i hallonbuskarna bredvid. 
Mjau tog upp ett papper som var fullkletat med 
ketchup. På pappret stod det Burger King. Han 
smög närmare stugan, hukade sig ned utanför 
södra fönstret och kikade så 

försiktigt in. I stugan satt tre tvättbjörnar. De 
skrattade och skrävlade på ett tungomål som Mjau 
mindes från sommaren med sjörövarskutan. Det är 
amerikaner, tänkte Mjau. Han bestämde sig för att 
tjuvlyssna ett tag innan han klev på. "It`s quite nice 
to be here." "Yeah, it´s really such a cool place." "We 
were lucky to find food in the refrigerator too." 
"Yeah, I couldn`t stand a day without my 
hamburger." Nu knackade Mjau på dörren och klev 
in. "Hello, who are you?" undrade tvättbjörnarna. 
"Do you want to join us, we have one for you too." 
En av björnarna, som satt på Mjaus säng, räckte 
fram en flottig hamburgare. "I live here," fick Mjau 
fram. "You can`t go in in peoples houses as you 
want here." "Oh, but the door was open, so we 
thought that no one lived here," försvarade sig den 
björn som satt vid det lilla bordet och läste i Mjaus 
sångsvanshäfte. Han tuggade på sin burgare och 
hade ketchup i sina morrhår. "No this is private 
area!" ropade Mjau, så att de amerikanska 
vännerna skulle förstå vad de hade gjort. Så 
småningom fick han dem utkörda, men innan de 
gick så fick de städa upp alla papper som de strött 
omkring sig.



Det hade kommit flundror i näten igen, efter att 
Mjau kommit till ön. Näten hade lagts innan 
middagen dagen innan och tagits upp tidigt på 
morgonen. "Det var nog vinden som drev 
flundrorna i näten," sade Castor, när de stått och 
rensat näten från skräp på morgonen. Mjau skulle 
fortsätta med rensandet senare på dagen, efter att 
han vattnat i örtlandet. "Du får frivakt från Liten 
idag," sade Castor, före han satte sig i båten för att 
åka och hämta gästerna till Kökar.  

Den trettiogradiga värmen höll i sig, men denna 
dag fläktade det lite från söder. Mjau simmade sin 
träningsrunda ut till Kläppen innan han började 
rensa. Ö-spelen i Eckerö skulle gå av stapeln när 
han kom tillbaka hem från ön, så han var noga med 
att göra sina träningspass. Den lilla sädesärlan från 
ifjol kom ned till honom på bryggan och vippade 
oroligt med stjärten som för att signalera att hon 
också i år hade sina ungar under plåttaket till 
Gamla Bastun. Mjau tänkte inte störa henne, men 
han funderade bara lite på hur Sälli, som han döpt 
henne till, kunde samexistera med huggormarna i 
snåren mellan Kajutan och Bastun, när det var så 
svårt för andra djur att göra det. Det var många 
tankar som rann till där han stod och plockade 
tång ur näten. Han tänkte på varför hermelinen 
hade lämnat sin ö till slut, och donerat den till 
landskapet. Han hade hört Castor berätta att 
hermelinen tyckte att hans livsverk var fullbordat. 

Vid det gemensamma morgonmålet i Storstugan 
berättade Castor att det skulle komma en 
skäggbäver ut till ön. Han hette Janne och var en 
känd konstruktör av bäverhyddor från Dalkarby. 
Han hade en gång i tiden haft en kurs vid 
Dalkarbyträsk i hur man bygger en bäverhydda, 
med ingångar både under och ovanför vattenytan, 
och Castor hade varit med då och lärt sig 
grunderna. Kursen blev tyvärr en 
engångsföreteelse eftersom bäverhyddan byggdes 
just precis vid Ålands vattens reningsverk med 
vattenstopp och försämrad vattenkvalitet som 
följd. X var vettskrämd för skäggbäverns ankomst, 
och Castor försökte lugna henne. "Han ser rätt så 
anskrämlig ut, och är ganska så ful i mun, men 
annars är han snäll som ett lamm." Också Mjaus 
kusiner från landet skulle komma ut idag. Det var 
en familj som bestod av den grårandiga frassen 
Snurre från Dånö och hans familj, kattungarna 
Tomslan och Vomslan och mamma Kurr. Snurre 
tyckte om att meta och det var säkert att han 
skulle ha metspöet med sig. X lät lugna sig en 
aning av Castors ord, och sade att hon nu var mitt 
upp i slutförandet av Kattresan och behövde 
mycket egen tid. 

Skäggbävern Janne



Om någon hade frågat Mjau hur han skulle 
beskriva skäggbävern Janne så var det med orden 
"en bäver med skägg". För visst var det så att han i 
stort sett liknade Castor, förutom då att skägget 
hängde ned över magen på honom som ett risigt 
trassel med hår, som såg ut att inte blivit kammat 
de senaste fem åren. Han var liksom Castor iklädd 
fotbollströja med ett nummer på ryggen. Men då 
Castors tröja var vit, så var Jannes röd. 

Det var runt år 1984, när han bodde här året runt, 
som han hade fastnat med tassen mellan två stora 
stenar, när han jobbade på stenmuren med 
järnspett uppe vid Storstugan, och inte visste hur 
han skulle få hjälp. Till sist hade en turist hört hans 
rop och seglat honom till sjukhustiken Marta i 
Karlby. Efter den händelsen hade han gått in till de 
höga hästarna i landskapsborgen och donerat ön 
till landskapet. Han ville att hans livsverk skulle bli 
ett ställe där konstnärer och författare fick bo och 
skapa. Mjaus tankar avbröts av ljudet från Castors 
båt som närmade sig. Den gick långsamt. I fören 
såg han Snurre sitta färdig med trossen som 
hoppilandkalle. På nästa bänk satt resten av 
familjen i flytvästar. Och på aktertoften bredvid 
Castor satt skäggbävern Janne. Mjau hade aldrig 
förr sett en så märklig typ, så när Snurre hoppade 
iland med en glad hälsning, så valde han att titta 
bort. Snart hade han ändå skäggbäverns stickande 
andedräkt i sitt öra. "Jaså, här står du och rensar 
nät, din gula fetknopp." Mjau undrade om han hört 
rätt, och blev så perplex att han glömde att 
presentera sig. I nästa stund stod ändå hela 
sällskapet på bryggan. "Det här är Mjau," sade 
Castor, "och det lär bli flundror på menyn ikväll."



såg de att Tomslan och Vomslan stod och grät och 
pekande rakt ut i vattnet. "Håven sjönk," klagade 
de. "Är det någon annan som har dykcertifikat?" 
undrade Janne, medan han klängde av sig sin röda 
tröja och sina arbetskängor. Snart såg de bara den 
platta svansen av honom när han pilade iväg ned 
mot botten. Han kom upp med kattungarnas fina 
håv i tassarna, och gav den tillbaka till dem. De 
sken genast upp. "Det var tur att det inte var någon 
av er som trillade i," sade Murr strängt. Och så kom 
det sig att skäggbävern Janne blev dagens hjälte. 
För vem vet hur man skulle ha bärgat håven om 
inte han varit med.

Flundrorna var framdukade, Liten hängde i taket, 
och bords-konversationen hade kommit igång som 
seden var. "Det blåste så satans utanför Husö," 
kommenterade Janne båtfärden på sitt drastiska 
vis. X satt skyggt hopkurad bakom Mjau och 
betraktade skäggisen. Snurre och Kurr hade haft 
med sig två flaskor Ceylonté från Svartsmara 
lammgård som de bjöd friskt ur. Snurre pratade 
fiske. "Finns det mask på ön?" undrade han. "I så 
fall i granskogen. Det är det enda ställe, förutom i 
trädgården, där det finns lite jord," svarade Castor. 
"Och finns det någon bra plats att meta på?" "Det 
finns två bryggor. En i norra hamnen och så här i 
södra hamnen. Men du får förstås också låna 
båten, om du vill. Snurran är ju ny i år, så den 
startar fläckfritt." Så berättade Castor historien om 
hur den gamla snurran blivit fördärvad av två 
stipendiaträvar från Danmark förra sommaren. De 
hade varit ut och fiskat och kört rakt upp på en 
grynna, när de inte visste hur man skulle stänga av 
motorn. "Snurran gick ju hjälpligt då efter det," 
avslutade Castor. "Förbannade idioter," klämde 
Janne till med. Plötsligt utbrast X: "Var är förresten 
Tomslan och Vomslan?" "De gick ned till stranden 
och skulle fiska med sina håvar," svarade Snurre 
lugnt. "Till stranden, men..." Som genom ett 
trollslag rusade alla ut ur stugan och ner mot 
klipporna vid södra stranden. Ingenstans såg de 
ungarna. Då fick X plötsligt syn på något. Hon 
pekade och skrek. "En håv, där flyter en håv!" Så 

Mjau låg och flöt i det ljumma vattnet nedanför 
Häxans hus. Han lät vågorna vagga sin sjuka kropp, 
medan avföring och spyor spred sig i cirklar 
omkring honom. När ska jag lära mig att jag inte tål 
Ceylonté, bannade han sig själv. Det hade blivit för 
mycket av det goda igen kvällen innan, som så 
många andra kvällar här på hermelinens ö. Mjau 
visste att han hade en känslig mage och borde 

Jätteabborren 
nappar



förstått att hålla igen. Dessutom var det knappast 
bra med starkt med tanke på att han snart skulle 
simma fem kilometer i Ö-spelen. Nu gav han sitt 
hjärta åt vågorna, som vaggade honom tröstande. 
Han gick motvilligt ned till Storstugans 
morgonkaffe. Där satt hela sällskapet och smidde 
planer för dagen. Castor, som tyckte att Mjau 
verkligen gjort rätt för sig denna sommar med sitt 
rensande och vattnande i trädgården, föreslog att 
de två skulle åka ut till Micksörarna med den nya 
båten. X ville sitta inne i Kajutan i skuggan och 
skriva, Snurre ville fiska och Janne kunde tänka sig 
att skissa på en ritning över ett byggprojekt som 
han tagit med.  

När båten körde iväg slog plötsligt en tanke Mjau. 
Trädgårdsbrunnen! Jag vattnade ju där igår. Satte 
jag verkligen tillbaka locket på sin plats efteråt? 
Om inte så kan ju någon av kattungarna trilla i. 
Tanken lämnade honom ingen ro under hela resan. 
Han såg på Castor som leende varvade upp den 
nya snurran, som spann som en katt, i tjugo knop. 
Sällan såg Castor så nöjd ut, som då han fick 
komma ut på sjön med sin båt. Han behöver säkert 
också sin paus från X och Liten, tänkte Mjau. 

Det visade sig att Micksöarna var full av små gula 
blommor. "Det där är gul fetknopp!" upplyste 
honom Castor. "Så lustigt," svarade Mjau. "Då ska 
jag plocka en bukett med mig till Janne." "Då blir 
han säkert glad," menade Castor.  

När de två kumpanerna kom tillbaka till hamnen 
fick de se att alla stod samlade runt något på 
bryggan. Detta något var en abborre av en 
dimension som ingen nånsin sett förut. "Jag fick 
den på min lysande fluglarv," berättade Snurre 
stolt. "Vilket odjur!" sade Castor. "En riktig jävel!" 
ansåg Janne och trollade fram en fjädervåg ur 
fickan på sin väst. Han fick ta i av alla krafter när 
han lyfte upp monsterfisken. Castor läste av 
mätaren. "Åtta kilo! Det måste vara aktuellt för 
Guiness rekordbok det." "Åtminstone räcker det till 
middag för oss alla," svarade Murr. "Jag gör filéer av 
den. Det blir fina fisken," spann Snurre. Han tog 
besten över ryggen och slängde upp den på 
huggkubben på vedbacken där han med yxan klöv 
dess huvud. "På huvudet kan vi koka soppa till i 
morgon," protesterade Murr, när Snurre ville hänga 
upp de gapande käkarna som trofé på 
sjöbodsväggen. "Då vet vi vem som står för maten 
ikväll då," menade Castor och gick in i Kajutan till 
sin familj. Mjau fick nu bråttom att kila upp till 
trädgårdsbrunnen. Med andan i halsen hade han 
nästan väntat sig att få se någon där nere i djupet. 



flög sjungande runt under taket och lekte 
kurragömma med alla. Det var en kväll att sent 
glömma. 

Innan avfärd var det dags att städa upp i Häxans 
hus. Mjau samlade ihop sina pinaler, såg till att 
inget hamburgerpapper hade blåst in under huset, 
och slog igen dörren. Det hade slutat blåsa igen 
och värmelocket som legat över ön den första 
dagen när Mjau kommit var tillbaka. X satt helst 
inne i kajutan med den batteridrivna fläkten på och 
skrev. Hon kom ut och tog farväl när hela 
sällskapet samlade sig på bryggan. "Lycka till 
sedan i Ö-spelen," sade hon och gav Mjau en kram. 
"Tack," svarade Mjau. Han kastade en sista blick 
upp mot Hermes på sitt berg och det såg nästan ut 
som också han vinkade farväl. "Ni ser bra ut 
tillsammans," sade Snurre till avsked när han såg 
Castor och X stå bredvid varandra på bryggan. 
Castor hoppade ned i båten och styrde ut genom 
Alexandrinas port. Och så slutade katten Mjaus 
tionde Källskärssommar.

Han såg sig inte för, när han plötsligt blev stående 
framför en liten huggorm, som låg i solen på en 
stenplatta. Ormen blev inte rädd, den höjde på 
huvudet och tittade på Mjau, som i samförstånd. 
Och så sade den: "Du hade en hemsk tanke förstår 
jag. Men oroa dig inte. Vi är på din sida." Så vinkade 
den glatt med svanstippen och slank ned mellan 
stenarna. Och mycket riktigt så låg locket på sin 
plats över brunnen.  

Det var en annan stämning runt middagsbordet 
med skäggbävern Janne närvarande. Av Castor och 
X:s rollspel hördes inte det minsta. Mjau var glad 
för det. Inte ens närvaron av hermelinens hatt 
tycktes ha någon effekt på Janne. Snurre formligen 
lyste av stolthet över att ha fångat jätteabborren. 
Han hade kastat ut sin rev rakt från klipporna 
bakom Gamla Bastun och det hade inte tagit länge 
innan rycket kommit. Det hade kommit lugnt, som 
om en stock dragit kroken mot bottnen. Och 
Snurre hade fått kämpa både länge och väl med 
fisken. "Det var tur att jag hade ungarnas håv att ta 
till nu," skrattade han. "Ja nog är det en jävla 
förbannad best det där," konstaterade Janne när 
han såg på abborren som låg framför dem på 
bordet. Janne hade fått tårar i ögonen när Mjau 
räckt honom blommorna som han plockat på 
Micksöarna. De stod nu i en vas bredvid fotografiet 
av Harald. Båda kattungarna var nu inne i 
Storstugan, dörren var stängd och undulaten Liten 



 Att ta del 
 i elakt spel 
 det är aldrig rätt 
 och alltid fel. 

 Om en säl 
 vill dig väl 
 så mår du fett 
 uti din själ. 

 Men om en tunga 
 talar dynga 
 och om dig 
 ont vill sjunga. 

 Då mår din lunga 
 och din unga 
 kropp bra ej 
 om du med måste sjunga. 

Mjau läste igenom sin dikt flera gånger. Han gillade 
rytmen, rimmen och sensmoralen i den. Så 
stängde han häftet och gick ned till trädgården vid 
Storstugan för att titta på blomsterprakten.  

Det var en märklig upplevelse att vara här på 
Källskär i början av juni. Hela ön blommade och var 
grön. Mest av allt beundrade han 
rhododendronens prakt. Han 

Efter simningen på Ö-spelen sommaren 
tjugohundratre var Mjau så trött hela året så att det 
värkte i hela kroppen. Han hade lovat sig att det var 
sista gången som han simmade i Ö-spelen. 
Fortfarande hade han vissa problem med att springa, 
eftersom han sträckt ena baktassen under sista 
kilometern, då han gjort en tempoökning för att ta in 
på den kisse som simmat framför honom. Efter det 
hade han bara kämpat på för att ta sig i mål. Han hade 
också varit ständigt hungrig efter det utmattande 
loppet. Det var dubbla portioner mat varje dag som 
gällde, för att ta tillbaka de kilon som gått förlorade. 
Och en sådan hunger skulle hålla i sig ett helt år, hade 
han hört. Nu tänkte Mjau lämna idrotten och istället 
satsa fullt på sina dikter. Han hade bytt ut sitt 
sångsvanshäfte mot ett med silvertärnor på. Nu satt 
han i Häxans hus och frös.  

Att frysa på Källskär var något ovanligt som Mjau inte 
varit förberedd på. Det var tur att hade han på sig en 
gammal fiskarolle av färöfårull, som hans mamma 
stickat åt honom. Vinden drog in i alla husets små 
håligheter och piskade mot rutan där han satt och 
skrev en dikt som hette Elakt spel. 

Elfte sommaren 

Rhododendronen 
blommar



hattkreationer får sin välbehövliga boost. Jag 
liksom lever upp här," bekände grävlingen. "Samma 
här," erkände Mjau och berättade lite om sina 
skriverier. "Förresten kunde du kanske konstruera 
en ny hatt åt Castor," kom han sedan på. "Den 
börjar kännas lite inskränkt, den där gamla 
hermelinhatten som han alltid har på sig på 
festmiddagarna." "Tål att funderas på. Vi får 
återkomma om saken." Därmed gick de båda 
tillbaka till sitt.  

Nytt för denna sommar var också en spännande 
följetong som gick i radion, och som handlade om 
hur ugglan Hubert på Kyrkogårdsö fick sitt rosa 
hus. Det var en spännande serie med 
verklighetsbakgrund, som kom varje kväll klockan 
nio. Mjau hade fått en inbjudan av Castor och X att 
komma ned till Kajutan och lyssna. Det kan vara 
nyttig omväxling för mitt arbete med dikterna 
tänkte han, när han lade sig på sängen i sin 
sovsäck.  

Castor var snabb i dörren när han släppte in Mjau i 
Kajutan. I köket flög Liten omkring. X satt färdigt 
klistrad vid radion, och ville veta om det 
fortfarande inte spökade hemma hos Häxans. "Nej, 
lugnt och skönt är det." "Inga turister som ränner 
runt knuten heller så här års," sade Castor." "Varför 
kan vi inte alltid vara ute här i juni?" undrade X. 
"Nej, det är landskapet som bestämmer.

som alltid hade gått och plockat deras vissna löv 
hade aldrig sett dem så vackra. De var som ett tyst 
fyrverkeri i vitt, rött och lila. Han hade hört att det 
var Fribolina som haft de första plantorna med sig 
från Skottland. På Skottland växer 
rhododendronen vilt hade Castor berättat. Mjau 
kände att han gärna någon gång ville resa dit för 
att se det med egna ögon. Medan han gick där och 
sög i sig av den ljuvliga blomdoften dök plötsligt 
stipendiaten Bro upp framför honom. Bro var 
grävling, och mycket ovanlig för de åländska 
förhållandena. Egentligen var hon inflyttad från 
Sverige, där grävlingar är vanligare. Bro bodde nere 
i Nya Bastun, men gick varje dag upp till 
trädgårdens blomsterprakt för att få inspiration till 
sina hattar, som hon designade för en firma i 
Stockholm. Hon var mycket förtjust i sina hattar, 
och brukade byta varje dag. Nu hade hon på sig en 
gul potthatt, som såg ut som Sundqvists gamla 
bussreklam, fast utan text. "Det är du som är Mjau, 
va? Jag har hört om dig," inledde hon samtalet. 
"Hur så?" undrade Mjau. "Du brukar vara här ute 
och hjälpa till. Jag träffade vår landskapskonstnär, 
Bästis Brorsson, som berättade att Castor hade 
någon projektkatt ute på ön, som fick hjälpa till 
med allehanda göromål. Han berättade också att 
hermelinen brukade uppoffra sig för små kräk, som 
behövde hitta en riktning i sitt liv." "Nja, jag känner 
inte riktigt igen mig i den beskrivningen. Jag är här 
av helt fri vilja. Det är faktiskt min elfte sommar 
redan. Jag har aldrig varit här så här års förut." "Det 
är en märklig och spännande ö det här. Mina 



Av någon anledning lyckades Mjau somna under 
sändningen. Men han fick en detaljerad 
redogörelse av Castor och X om hur det hade slutat 
för Hubert, som tvingats riva hela skorstenen för 
att få plats att bygga en ny och mura upp 
stommen från grunden. Efter radioprogrammet 
spelade de Rappakalja. Och eftersom de alla var 
verbala djur, så blev det en trevlig spelkväll.

Tillsyningsschäfern Box kunde inte ta den tidigare 
turen i år, eftersom han hade polishundsutbildning, 
så jag fick rycka in." "Ja, ni brukar ju dela på 
somrarna," sade Mjau. Nu började programmet. 
Den senaste svängen i historien var att Hubert läst 
i ett inredningsmagasin att det var populärt att 
måla hus rosa. Han hade också gjort sig förtjänt av 
huset, som behövde renoveras innan det målades, 
genom att flyga mellan två öar, Sottunga och 
Kyrkogårdsö, och läsa sagoböcker för harungarna i 
skolan. Han hade hållit på med 
bibliotekarieuppdraget så länge att han nu blivit 
pensionär. Huset på Kyrkogårdsö var en gammal 
lotsbostad som bebotts av en gråsprängd säl i 
slutet av adertonhundratalet när 
kommunikationerna mellan Sverige och Finland 
utgjordes av ångbåtstrafik som tog i land i Degerby 
på Föglö. Nu hade sälen för länge sedan lämnat det 
jordiska, och huset hade börjat förfalla. Men 
Hubert som var ruckelromantiker av den gamla 
skolan hade satsat en förmögenhet i kattguld för 
att skaffa sig huset. I första delen av programmet 
hade han flyttat in för första gången. Han hade 
anlitat örådet, en samling labradorer, för att få 
hjälp med renoveringen. Det var en gammal räv på 
Ålands radio som stod för uppläsningen.



En grå och tidlös morgon på en ö i Ålands sydöstra 
utkant tog två hobbyfiskare upp tre flundernät 
som de lagt kvällen innan från Tistronskär 
västerut. Det kom trettio flundror. Castor gav upp 
ett glatt rop för varje vitbukad plattfisk han håvade 
in i båten, Mjau satt vid årorna och höll båten stilla. 
Det hade blivit en vana för Mjau att lägga nät. Han 
visste vad hopa och ro betydde, han kunde vända 
båten mot vinden och hålla den stilla, samt 
undvika att näten trasslade in sig i snurran, även 
om det blåste lite. Han hade hört om Castors och X 
första fiskafänge tillsammans, då de varit tvungna 
att släppa näten, som hade drivit i land på Kläppen 
utanför södra hamnen. Då hade det varit mörkt 
och blåsigt, lite höststorm. Det var efter den 
kvällen som X hade trasslat in sig i reservnätet 
morgonen efteråt, och det var då Castor plockat 
loss henne, som det hade sagt klick dem emellan. 
Med trettio flundror i båten var det bra att Castor 
hade en reservsump under bryggan vid båthuset. X 
stod och väntade med Liten i buren nere vid 
båthuset när de kom iland. Undulaten hade aldrig 
sett levande fisk förut och visslade glatt för varje 
fisk som de lossade ur nätet och släppte ned i 
sumpen. Nu skulle det inte råda brist på mat i tre 
dagar.

Det var dimma när Mjau gick tillbaka till sitt hus. 
Han hade frågat Castor vad han skulle jobba med 
idag, och fått veta att om han rensade lite i 
trädgården, så fick han ta ledigt sedan. Så han 
började rensa ogräs i jordgubbs- och 
vinbärslandet. En skärpiplärka flög upp bakom 
turist-wc:t när Mjau hade ärende dit. Tydligen hade 
den sitt bo där alldeles bredvid. Det var ovanligt att 
Mjau hörde fågelsång på ön, men nu sjöng 
åtminstone en koltrast från granskogen 
någonstans. Han tog ett djupt andetag som 
doftade jord och blöta klippor. Mjau tyckte att den 
karga ön hade fått liv. Ett stilla regn avbröt hans 
rensande och han drog sig med gott samvete 
tillbaka till sitt lilla krypin, för att fortsätta på en 
dikt om deckare, som han börjat på. Han kallade 
den Fnatt-i-hattarna, och den handlade om en 
hattmakerska och en hare. Haren hade fått en 
cylinderhatt som man bara pratade konstigheter i. 
Dikten var inspirerad av Alice i Underlandet, och av 
mötet med stipendiaten Bro. Nu började regnet 
falla i stora droppar och det smattrade sövande 
skönt mot Häxans plåttak. 

På kvällen lyssnade Castor, X och Mjau igen på 
radioföljetongen samtidigt som regnet strilade 
ned. De knaprade på varsin varm ostsmörgås. 
Räven Lupus malde på i sin radiostudio: "Ingen kan 
riktigt veta hur det kändes för den gamla

Regn



bibliotekslugglan Hubert att plötsligt finna sig 
berövad hälften av sitt framtida drömprojekt, där 
han satt alldeles bedrövad i ruinerna efter den 
rivna spismuren. Fullmånen lyste in genom ett hål i 
taket och han hoade förstrött och hoppades att 
bygglabradorerna från Grannas skulle vakna. Men 
Hubert hade ju förstås sina gamla sagoböcker att 
bläddra i, ty biblioteket hade han tagit med sig, det 
ville han inte vara utan. Han bläddrade förstrött i 
en H.C. Andersenbok, medan han lät timmarna gå. 
Sagan om flickan med svavelstickorna fyllde hans 
gamla uvhjärta med kärlek, och han trodde sig 
nästan vara i himlen hos mormor och flickan, när 
dagen äntligen grydde, och labradorerna knackade 
på dörren. Eller dörr och dörr, egentligen var det väl 
bara att kliva in, för dörren satt löst på sina 
gångjärn. Hallåj, hallåj, hur är det, ropade de. Huh 
huh, huh huh, svarade Hubert då. Vi får väl ta och 
röja lite här i kojan då, försökte de muntra upp 
honom. Kan du flytta på dig lite, kanske flyga upp 
och sätta dig på taket, så börjar vi att mura upp 
skorstenen från grunden igen. Det ska nog vara 
klart till kvällen ska du se." Mjau knaprade förstrött 
i sig sista tuggan av sin macka. Hungern skrek i 
hans mage, så han frågade om han fick ta en till. 
Det fick han. Han öppnade kylskåpet, medan han 
hörde den spännande fortsättningen. "När kvällen 
kom tågade alla hundarna ut ur Huberts framtida 
drömhus. Han satt fortfarande där på taket och 
fiolosoferade. Nu kan du flyga in och tända en eld i 
spisen din, hälsade de glatt på ugglan. Ja, det må 

jag säga att flinka tassar det har ni nog. Nu har jag 
värme så jag ska klara mig en natt till, tills ni 
kommer och spikar upp väggar och tak. Farväl då 
till nästa dag." Här slutade följetongen, som var 
skriven i självbiografisk form av ugglan Hubert 
själv och som handlade om hans bravader med det 
rosa drömhuset år nittonhundranittioåtta. 

Mjau hade en märklig känsla i magen när han i det 
strilande regnet i skydd av ett paraply han fått låna 
från Storstugan gick tillbaka över ön till bukten 
med stenåkern och Häxans hus efter att han låst i 
Storstugan. Så kom han på det. Det var någonting 
med Huberts ljud, då labradorerna hittade honom 
på golvet, med det där hoandet, med stavelserna, 
med uu:ena. Men vad exakt det var, det fick han 
liksom inte riktigt tag i.



ögonen. "Rivieran, så glamoröst!" utbrast X. 
"Casino, kortspel, dramatik." "Kan vi inte åka till 
Rivieran?" Varför inte?" "Oh, Castor!" "Vad väntar vi 
på. Vi åker dit." Castor och X steg upp och vandrade 
en sväng framför den öppna spisen. Så slog de sig 
ned på bänken vid telefonen. Castor strök X över 
huvudet. "Ni är överjordisk vacker!" bredde han på. 
"Tack!" kvittrade X. För att komma bort från 
teatern där han själv inte hade någon roll gick Mjau 
ut i trädgården och började rensa. Bara för att 
jämföra med de torra somrarna i slutet av juli och 
början av augusti, så gläntade han på brunnslocket 
i trädgården och tittade ned. Vattenytan var så 
högt uppe att han kunde spegla sig i den. Det var 
en verklig fröjd att rensa nu, när allting var grönt 
och blommande. Krocketplanen såg ut som Sarons 
bibliska ängar och runt turist-wct växte både 
skogsnäva och tjärblommor. Mjau mådde bra av 
att göra sitt trädgårdsjobb. Han tänkte på alla de 
timmar han lagt ned här under åren. Knappast 
någon annan än Fribolina hade väl jobbat så 
mycket i trädgården som han. Labben kom 
flygande över och ropade sitt jamande "kiäk". För 
Mjau lät det som käk, så han gick in till köket för att 
breda sig en smörgås. 

Det var dags för den stora festmiddagen med 
grävlingparet som hedersgäster. Alla satt bänkade 
runt bordet med olika saker på huvudet. X hade 
tekannevärmaren på

Morgonen var dimmig. Mjau satt länge vid sitt 
skrivbord i Häxhuset och filade på sin dikt om 
hattar och mössor. Castor hade bjudit både 
stipendiaten och hennes man på festmiddag till 
klockan sju, och då planerade Mjau att läsa upp sin 
dikt. Temat för middagen var nämligen 
huvudbonader, och man fick ta på sig det som 
passade. Det som var bestämt på förhand var att 
Castor istället för hermelinens Napoleonhatt skulle 
ha på sig en cylinderformad, som Bro nyligen 
konstruerat. Bros make Bosse var förlagsredaktör 
på Bonniers i Stockholm, och skulle seglas in 
passligt till middagen med skonerten Linden som 
var på företagskryssning från Sjökvarteret i 
Mariehamn till Helsingfors. Det var planerat att 
Bosse skulle ros iland när fartyget passerade 
Källskär.  

Mjau vandrade ner till Storstugan för att få sig 
något till livs och se vad som stod på 
dagsprogrammet. Vid långbordet satt Castor och X 
och tittade varandra djupt i 

I väntan på en 
grävling



undulatbur som stod på en stol på andra kortsidan 
hade de placerat hermelinhatten. Alla satt de helt 
tysta och väntade på förlagsgrävlingen Bosse som 
redan missat den utsatta tiden med ett par 
timmar. "Nu missar vi historien om ugglan Hubert 
också," yttrade Mjau lakoniskt. Det gick en timme 
till, det gick två. Liten somnade och fick bäras ned i 
Kajutan. Så plötsligt hördes det klampande steg på 
verandan. Dörren öppnades och en svartvit nos 
stack in. Flundrorna var kalla som isbitar när 
grävlingen Bosse sjönk ihop i närmaste stol. Han 
var dyblöt och rödögd och behövde hjälp av Castor 
och Bro för att få av sig stövlarna. På huvudet hade 
han en sydväst som det droppade av, och den fick 
han ha på sig. Man ledde fram honom till 
matbordet, tog bort Litens bur, och placerade 
honom på kortsidan mittemot Castor. "Hujsan, 
hoppsan," hickade han fram. Han serverades en 
kall flundra med pepparrot och ett glas 
enbärsextrakt mot kylan han hade i kroppen. 
Eftersom ingen riktigt visste vad de skulle säga, så 
bad Mjau att få läsa upp sin dikt. Han ställde sig på 
sin stol och deklamerade med hög röst. 

 Att prata fnatt i hatt 
 är bra för både hermelin och katt. 
 Att klä på sig kaststrull 
 Slå på trumma och ramla omkull

sig. Den var röd med en liten topp man kunde lyfta 
på om det blev för varmt under. Bro hade utvalt en 
amerikahatt med en ruvande höna, som hon 
kallade idékläckarmössan. Hon hade smyckat den 
med blåklockor som hon plockat vid sitt hus. Mjau 
hade tagit en gammal kastrull som han hittat på 
hyllan under diskhon i Storstugans kök, och Castor 
satt mycket riktigt på sin rätta plats vid bordet 
med en cylinderhatt av samma slag som 
muminpappan brukade bära. Över Litens



 Skjuta raketer och ropa 
 det vill vi göra allihopa 
 Bränna proppar i hus 
 Så att de slocknar alla ljus 

 För i mörkret blir alla hattar grå 
 Och alla mössor de blir så små 
 Ja så vill vi leva och vara 
 Ett menageri, en djurpark för alla djuren bara.  

Alla applåderade frejdigt och Castor höjde ett glas 
enbärsdricka och utlyste en skål för Mjau. Men när 
de tittade mot den södra kortsidan för en reaktion 
såg de bara en våt sydväst mot den vita 
bordsduken. Förlagsdirektören Bosse Boström 
från Bonniers hade somnat.

timmar och sedan inte alls be om ursäkt," klagade 
hon. "Det var klart att han haft en rätt så våt kväll 
ombord på Linden," menade Castor. "Han klampade 
ju bara rakt in med sina sjumilastövlar. Och han 
skulle vara förlagsredaktör. Dit tänker jag 
åtminstone inte skicka mitt manus," fortsatte X. 
Castor hade radion på svagt i bakgrunden för han 
väntade på sjörapporten, som skulle varna för en 
annalkande storm. Plötsligt tystnade den. "Tusans, 
batterierna slut. Och jag som nyligen varit in till 
Karlby. Om det blåser upp nu så vet man inte om vi 
blir strandsatta." "Hur ska vi nu göra med 
radioföljetongen?" undrade Mjau. "Jag ska ringa 
Brudhäll och höra om de kan ordna det på något 
vis." Castor försvann för ett tag upp till Storstugan 
och återvände snart med glädjande besked. "Vi är 
välkomna dit ikväll klockan nio för att lyssna. De 
skulle ordna med eget rum och allt. Vi hinner 
säkert slänga ut näten på samma gång." "Det låter 
fint det." "Mjau har du fått ett grått hår ovanför ditt 
vänstra öga?" sade X plötsligt. "Hmm, ja, kanske 
håller jag på att bli gammal." 

Det var en grå och händelsefattig dag på Källskär. 
Grävlingparet lyste med sin frånvaro. Vinden vände 
från sydlig till nordlig och friskade på i viken vid 
Häxans hus. Därinne låg Mjau på sin säng, tog igen 
sig, samtidigt som han filade på en

Mjau satt med Castor och X vid morgonkaffet 
utanför Kajutan. X var upprörd över Bosses 
beteende kvällen innan. "Vilken tölp! Att missa 
klockslaget med fyra

Till Brudhäll på 
radioprat



lång prosadikt om en vargflock, där 
gruppdynamiken var så hård att ledaren blev 
överfallen och ihjälbiten. Inga båtar lade till vid ön 
och sommaren var inte så långt kommen att 
turbåten hade börjat köra. Som så alltid var fallet 
på Åland började turisterna strömma in först efter 
midsommarhelgen. Det var skönt att vara fri och 
ledig, tyckte Mjau.  

Disken från gårdagens sena middag hade blivit 
lämnad, men Storstugan var låst, så det var inget 
bråttom med att diska upp. Castor och Mjau hade 
bestämt att de skulle diska tillsammans innan den 
lätta middagen, och sedan så småningom bege sig 
in mot Karlby. När Castor ringde i skeppsklockan 
var det dags. De turades om att diska. När den ena 
diskade spelade den andra gitarr eller flöjt. "Det 
här är ett behagligt sätt att jobba," tyckte Castor. 
"Dubbelt mera gjort, med hälften jobb," menade 
Mjau. "Och dubbelt så roligt," ansåg Castor. De tog 
med sig ett paket fiskpinnar ur kylskåpet när de 
gick ned till Kajutan på middag.  

I taket hängde Liten med sin nya leksak, en 
plastundulat som kallades Lorry, fastbunden på 
insidan av buren, där det förut funnits en spegel. 
Men spegeln hade

aldrig blivit någon succé, så nu pratade Liten med 
Lorry istället. Det var långa kvittrande monologer, 
som bildade ett mysigt bakgrundsljud. X hade svårt 
att släppa Bosse från igår. "Hur står hon ut med 
honom? Bro som är så trevlig. Att vara tillsammans 
med en sådan träbock. Han hälsade ju inte ens på 
oss när han kom." "Han plågas säkert av alla 
samvetes kval nu," trodde Castor. "Ja, det får man 
åtminstone hoppas. Kanske han ber om ursäkt om 
han visar sig någon mer gång."  

Det var lyxigt att kunna dra iväg med den nya 
tjugohästaren mot Brudhäll senare på kvällen. De 
båda livsnjutarna bromsade till vid Rönnskär och 
slängde ut näten. Lite före nio surfade båten in vid 
Brudhälls fina värdshus och lade till vid bryggan. 
Efter bara ett par skutt satt de bänkade i en 
bekväm soffa med en radio och varsin kall 
Humlemust på bordet framför sig. Nyheterna 
klingade ut och en känd radioröst började prata 
släpigt. "Femte delen av sommarens radioföljetong 
Sagan om hur ugglan Hubert fick sitt rosa hus, 
skriven av Hubert själv. Uppläsare Lupus the Fox. 
Nu kunde Hubert äntligen lite slappna av. Han hade
fått sin skorsten uppmurad av de flinka 
arbetslabradorerna och njöt av utsikten uppifrån 
pipans silvriga topp där



han satt. Det återstod fortfarande mycket av 
husbygget, av väggarna fanns endast själva 
stommen i femtums ohyvlade battingar, och av det 
tilltänkta tegelpannstaket sågs inget. Egenligen 
stod där mitt i byn bara en stor murad spis och en 
silvrig skorsten med en uggla i toppen. Ugglan satt 
och läste i en bok, medan det rykte omkring 
honom. Ja, man kan säga att hela huset badade i 
rök. För att hålla värmen hade han nämligen tänt i 
spisen med albuskar, och satt där på toppen av 
elden som en liten buddhagestalt, djupt försjunken 
i boken. Men i huset fanns också förstås uvens 
antika och värdefullla bibliotek inhyst i en bokhylla 
som labradorerna specialdesignat utifrån en ritning 
ugglan fått från Hagelstams antikvariat i 
Helsingfors, dit han ofta gick, för att köpa någon 
gammal sagobok. Det såg ut som om Hubert 
memorerade det han läste tyst för sig själv. 
Hubert, som inte var det minsta praktisk av sig, 
hade fått tipset att provsitta olika skorstenar 
runtom i bygden för att hitta en som passade hans 
kroppsform. Efter tips från labradorerna hade han 
flugit den välkända sträckan till Sottunga och suttit 
där, men även Kökar hade fått besök, och eftersom 
uven nu var så kulturintresserad så var ju också 
hermelinens ö Källskär ett måste. Dock höll hela 
äventyret på Källskär på att sluta illa då stugan 
som Hubert slog sig ned på visade sig vara bebodd. 
Röken som Hubert hejdade att komma ut, åkte 
istället in, och ut störtade två hostande varelser på 
gården. Med sveddahan hade återvänt hem till 
Kyrkogårdsö. En sak visste han

Trots att solen gick ned i en säck någon gång mitt i 
natten, så gick den ändå inte upp i en bäck någon 
timme senare, utan som en gul persika bakom 
bergen vid utetuppen, och kastade sina första 
strålar genom Mjaus trappfönster i en orange 
strimma på träpanelen vid skrivbordet. Då var 
klockan fyra och Mjau behövde gå ut för att kasta 
sitt vatten. Vinden friskade i från norr, och det var 
småkyligt. Mjau

dock: han ville ha en likadan skorsten som den på 
hermelinens ö." Här tonade berättelsen ut. Castor 
och Mjau satt tysta med Humlemusten framför sig 
och funderade på berättelsen. Sagan hade berört 
dem på ett alldeles speciellt sätt. De mindes 
sommaren nittioåtta när Kajutan hade fyllts med 
rök. Castor hade visserligen hört talas om den 
kulturintresserade biblioteksuven från 
Kyrkogårdsö, som läste sagor för skolbarnen, men 
att hans egen ö blivit indragen i berättelsen hade 
han svårt att förstå. Innan de åkte tillbaka i 
mörkret bad Castor få köpa tre batterier i 
receptionen. Det gick bra och hem det bar över 
svallande vatten. 

Gunga undulaten 
Liten



ville genast tillbaka till sängvärmen, då ett glad 
kvittring fick honom att titta uppåt. På takkanten 
satt sädesärlan Sälli med undulaten Liten vid sin 
sida. Det såg ut som de två fåglarna satt och 
samtalade. Liten svarade på Sällis typiska tjivittar 
med en djup sugande vissling, och de var så nära 
att de nästan gned näbbarna mot varandra. Så flög 
Sälli iväg i långa bågar med Liten efter. De flög mot 
norr och försvann där trästigen böjer sig runt 
klipporna och försvinner. Allt hade gått så snabbt 
att Mjau nästan trott att det var en dröm. För om 
det var sant, då hade Liten rymt ur sin bur. Kanske 
tröttnade hon bara på sin plastkompis, tänkte Mjau 
innan han somnade om.  

På morgonen bryggde Mjau sitt eget kaffe och 
skrev klar prosadikten om vargarna. Han skulle 
kanske läsa den för Castor och X senare på dagen. 
Det var bestämt att han och Castor skulle ta upp 
näten från igår, så han gick ned mot södra hamnen. 
När han kommit förbi hermelinens utetupp fick han 
se Castor sitta på huk vid ett enbusksnår med 
något i tassarna. Mjau gick närmare och såg att 
detta något var Sälli. "Ormbiten," konstaterade 
Castor kallt. "Han har bo och ungar och maka vid 
vedhögen, men de får lov att klara sig på egen 
hand nu.” "Naturen är grym,"

konstaterade Mjau. "Var är X förresten?" "Det är 
lite kris nu, så hon är inne och tar det lugnt. Vi lät 
nämligen Liten flyga fritt i natt, och så glömde jag 
att stänga dörren efter mig när jag gick på tuppen. 
Och ut flög Liten. Hon var borta hela natten innan 
hon satt på tvättlinan i morse, och kom in då vi 
lockade med mat. Det har varit en hård natt!" 
Castor såg utvakad ut. "Jag såg dem tillsammans, 
Sälli och Liten, vid Häxans hus på morgonen. De 
satt på taket och flög sedan norrut. Hon såg ut att 
ha det bra," försökte Mjau lugnande. "Jo, nå, vad 
som helst hade ju kunnat hända, man vet ju aldrig 
med ormarna som slingrar här kring huset. Kom 
ihåg att inte säga något om Sälli till X." "Jag lovar." 
De båda vännerna begravde Sälli i hjortronmossen 
utan kors innan de gav sig av för att ta upp näten. 

"Tre flundror och en massa skräp," sammanfattade 
Carsten morgonens fiskafänge när de hängde upp 
näten på sjöbodsväggen. "Det blir passligt en var 
till oss," försökte Mjau muntra upp honom. "Jo, 
grävlingarna åker ju idag med turbåten så. Det ska 
bli skönt att få rå sig själva igen på ön." De rensade 
ett tag under tystnad. Så frågade Castor. "Skulle du 
förresten kunna ta hand om Liten ett tag på 
eftermiddagen? X och jag tänkte åka till 
Tistronskär en sväng." Mjau lovade, och 



tänkte att undulatpassning kunde räknas som en 
arbetsuppgift på Källskär, även om den kanske inte 
förädlar själen. "Du kan vara med henne i 
trädgården, så kommer jag upp med flundrorna 
sedan passligt till middagen."  

Bara en turistflock passerade under hela dagen. 
Det var Boxern Ben som körde extratur med en 
kennelklubb från Oravais, som studerat 
akvarellteckning på kennelinstitutet och som nu 
ville se blomsterprakten i trädgården. Bro och 
Bosse tackade för sig samtidigt uppe vid 
Storstugan genom att bjuda på kaffe och 
gräddmunkar innan de sällade sig till klubben och 
försvann iväg över bergen. Bosse visade bristande 
etikett när han utan att fråga satte i sig sin munk 
innan de andra ens hunnit ta. "Buffel," var X:s 
slutomdöme om Bosse efter att gästerna gett sig 
av. "Sådär," sade så Castor, och plockade fram en 
lina, som han hittat i Gamla Bastuns förråd. Han 
fäste ena änden i metallöglan uppe på Litens bur. 
Så klättrade han upp i den stora alen på södra 
sidan av Storstugan och band fast den andra 
änden i en tjock gren. "Om du gungar Liten och 
kanske sjunger någon sång, så somnar hon nog 
tills vi är tillbaka." X gav Mjau plastundulaten Lorry. 
"Du kan ju leka att Lorry är en riktig fågel och att 
den flyger fritt utanför buren samtidigt som du 
sjunger, så blir det säkert roligare för Liten," sade 
hon, och tycktes mena vad

hon sade. "Hej, hej, vi ses till maten." Så där stod 
alltså Mjau med en plastundulat i ena handen och 
Castors sångbok i den andra. I trädet hängde Liten i 
sin bur. "Kling klang, klockan slår. Stig upp och 
plocka mossa. Dagen lång och magen trång och lite 
mjöl i påsen," sjöng Mjau och svingade buren 
långsamt med baktassen samtidigt som han 
låtsades flygövningar med Lorry. Efter en 
halvtimme kvittrade Liten bara mer än förut, så 
Mjau bytte taktik. Han lade sig under buren, som 
han vaggade med baktassen och sjöng samma 
visa om och om igen. "Ett litet styggt och elakt troll 
det var en gång, som kom till detta landet i en 
luftballong..." När ingenting hjälpte tog han helt 
enkelt och lade en ikea-kasse över buren och lät 
den hänga. Nu blev det tyst. Man kan alltid säga att 
man jobbat hela tiden när de två nöjesresenärerna 
kommer tillbaka, tänkte han. 

"Har allt gått bra med Liten? Och oj så härligt ni har 
det!" ropade Castor när han kom med flundrorna 
på en bricka färdiga att stekas. "Nu ska vi snart ha 
oss något till livs." "Jo, allt har gått bra. Men Liten 
har nog saknat er, eftersom hon inte sovit något 
alls." "Då sover hon desto bättre i natt då," 
konstaterade Castor. "Tack för hjälpen."  

Snart satt alla runt middagsbordet igen. Litens bur 
stod på golvet bredvid den öppna spisen, där det 
brann en skön eld. Hon sov djupt. Flundrorna 
drygades ut 



med lite korv och nypotatisarna, som serverades 
med dill, var från det egna landet. "Till kaffet skulle 
jag vilja läsa min dikt," sade Mjau mellan tuggorna. 
Det var alla med på. "Kanske vi slår på bastun 
ikväll. Vad säger ni?" undrade Castor. "Det vore 
ljuvligt," tyckte X.  

Mjaus vargpoem blev ingen succé. X kallade den 
för tråkig och undrade varför han hade valt vargar 
som tema. Själv skrev hon minsann mycket mera 
metafysiskt, sade hon. Mjau blev lite stött av den 
raka kritiken, men samlade sig när de alla gick på 
en promenad med Liten under armen till norra 
hamnen. Och kombinationen av varm 
Källskärsbastu och kallt bad i havet sopade så 
slutligen bort resterna av den sårade stolthet som 
Mjau känt efter X:s feedback. Efter bastun satt alla 
länge och pratade och läste i Kajutan innan Mjau 
gick hem över ön i den ljusa sommarnatten. 
Kanske jag får återgå till mina ormdikter, var det 
sista han tänkte innan han somnade. 

Det blåste kallt in mellan springorna i huset när 
Mjau vaknade följande morgon. Det blev att åka 
genast efter morgonkaffet för att hinna med tidiga 
båten från Harparnäs. Vinden hade svängt till 
sydlig igen. Och sydlig vind betyder alltid hård vind 
på Källskär, eftersom vågorna då rullar in från det 
öppna havet som skiljer 

Finland och Estland åt. Sydlig vind betyder också 
att Castor kunde köra den yttre vägen. Det började 
regna innan de var framme i Karlby. Ett par 
tordmular gjorde en sväng vid Svartkläppar utifrån 
havet, sade hej då till Mjau och fortsatte tillbaka 
utåt. Och så kunde katten Mjaus elfte 
Källskärssommar läggas till handlingarna.



Mjau låg i tältet han slagit upp på den lilla 
gräsplätten framför komposten. Han mådde dåligt. 
Huvudet värkte och magen var i oskick. Det var 
som en förlamning av trötthet i hela kroppen. Så 
när X och Castor frågade om han ville komma med 
in till Karlby för att se den gamla skabbräven 
Humus läsa sin sumprunkarmonolog på sumpen 
Jehu, så var hans självklara svar nej. När Castor såg 
hur det var fatt med Mjau, sade han att de skulle ta 
Liten i buren med sig, så att han inte behövde 
tänka på att passa henne. Castor lovade att köpa 
en club sandwich på Brudhäll med sig tillbaka till 
honom. Mjau hade haft med sig en tung säck med 
undulatfoder från Ehns i Mariehamn som Castor 
beställt ut till ön. Liten hade nämligen plötsligt 
vägrat äta flugor med pincett, trots att X doppade 
dem i mjölk. Efter att Castor och X gett sig iväg var 
Mjau ensam på ön. Han låg och kände hur 
illamåendet kom som i skov, som började 
någonstans i underlivet och sedan satte sig som 
en klump i mellangärdet. Det gick så långt att han 
kände sig tvungen att gå in i Storstugan och ringa 
till läkarrottweilern Hesse i Emkarby. Hesse var 
alltid hemsk att prata med eftersom han skrek så 

högt. Nu trodde han att Mjau fått en sväng av 
kattpesten, och ordinerade genast ett besök på sin 
mottagning för en spruta. Annars visste han inte 
hur det här skulle sluta, sade han. Mjau förklarade 
att han var på en avlägsen ö, utan möjlighet till 
snabb transport till det åländska fastlandet. Hesse 
gav rådet att vänta till följande dag, och sedan 
genast ringa Medi Heli-helikoptern om läget inte 
förbättrades. Och med det lät Mjau sig nöjas. 

Med sig från kulturresan i båten hade Castor och 
Mjau ett stort antal burma-raskattor från 
Danmark. Det var nämligen så att X fyllde 
trettiotvå nästa dag och kattorna skulle vara med 
på hennes födelsedagskalas. Maxantalet för katt 
per stuga två, och när en av dem dessutom var 
gravid, så fick hon bo ensam uppe i lusthuset. Mjau 
hörde hur de jamade och flamsade i trädgården när 
de fick sina stugnycklar, men han orkade inte ur 
tältet för att presentera sig. Nu kom Castor med 
smörgåsen. Han krafsade på tältet och Mjau drog 
ned dragkedjan till öppningen. "Hur mår du?" 
undrade han. "Inte så bra. Ringde Hesse, som sade 
att jag skulle avvakta till i morgon." "Orkar du 
komma med och lägga näten ikväll? Tänkte åka 
med Rex som gärna vill se hur det går till." "Jo, jag 
kommer med. Ska vila lite bara."  

Det visade sig att raskatten Rex från Köpenhamn 
aldrig suttit i en roddbåt förut.

Tolfte sommaren 

I tältet



fram mot örtlandet till sin äggkopp. Och mycket 
riktigt. I botten på koppen låg det tre droppar 
grönfärgat serum. Mjau lyfte äggkoppen mot 
månen och läste den magiska ramsan: "Vepsum 
vortes in veritas, sanctum." Så drack han dropparna 
och släpade sig tillbaka till sitt tält.

Castor satt med ryggen mot väggen till de fyra 
vindarnas hus på Källskärs högsta punkt och såg 
solen gå upp i öster. Han hade inte riktigt fått 
någon sömn nere i Kajutan, då han oroat sig över 
hur det var med Mjau. De hade tillbringat tolv 
somrar här på ön tillsammans. Men nu hade allt 
förändrats. Det var så mycket som upptog hans tid 
med X och Liten och allt det andra. I dag skulle hon 
ställa i ordning ett kalas, och han fick gå efter 
minutschema för att kalaset skulle bli lyckat. Nu 
blåste det verkligen fyra vindar runt huset som 
hade just det namnet. Kanske var vindarna de fyra 
årstidernas vindar, tänkte Castor. Den kalla som 
kom från norr var kanske vinterns vind. Var skulle 
han vara nästa vinter? Vad skulle 

Han hade en massa frågor, som Castor inte hade 
tid eller ork att besvara. "Sjunker näten hela vägen 
ned till botten?" undrade Rex. "Hur många flundror 
simmar igenom maskorna?" "Händer det att näten 
blåser bort så att man inte hittar dem?" Castor såg 
trött ut när han steg upp på bryggan i stenhamnen 
igen. "Det är nog sista gången jag lägger nät med 
en raskatt," anförtrodde han Mjau när de gick upp 
mot Storstugan för att förbereda den 
gemensamma middagen. "Kom om du orkar," sade 
han till Mjau innan de skiljdes. 

Framåt niotiden på kvällen var Mjaus huvudvärk så 
intensiv att han inte visste hur han skulle klara 
natten. Han svettades och såg syner. Han smög in i 
Storstugans kök genom den öppna bakdörren och 
tog en av hermelinens rosafärgade äggkoppar i 
porslin. I matsalen kunde han som i en dimma höra 
hur Castor och X underhöll sina danska vänner. 
Mjau gick tillbaka och placerade ut äggkoppen på 
en sten i örtlandet. Så gick han in i tältet igen och 
hoppades att någon hört hans böner.  

Han vaknade med ett ryck och kröp ut ur tältet. 
Månen stod högt på himlen och vinden susade 
svagt i trädgårdens albuskar. Mjau var så stel i 
lederna att han inte kunde röra bakkroppen. Han 
spjärnade i med klorna på framtassarna och drog 
sig 

X fyller år



nere vid sjöboden, och X hängde upp papperslyktor 
i alla trädgårdens träd. Marschaller skulle det 
också placeras ut nerifrån hamnen till Storstugan. 
Alla på ön samlades framåt eftermiddagen när 
Castor klingade i skeppsklockan. "Vi ska gå en 
skattjakt!" ropade han. "Bilda lag! Ni ska vara två 
eller tre i laget. Jag har placerat ut fem små skatter 
överallt på ön. Ni ska hitta de två skatter som är 
era. Ni kommer att få en karta per lag, och så är 
det bara att ge sig iväg. När ni kommer tillbaka så 
är flundrorna klara." Mjau gick med Rex, Roxanne 
och Liten. Mjau vägrade sköta Liten med 
hänvisning till att han var konvalescent, och det 
blev istället Roxannes uppgift att bära buren. Laget 
som de döpte till Burma 3 tågade iväg mot 
hjortronmossen. De hittade ganska lätt Castors 
skatter. En hade han hängt runt obelisken uppe på 
berget i sydväst. Det var en blomkrans flätad av 
prästkragar. Roxanne satte den på huvudet, 
samtidigt som hon gav över buren med Liten till 
Rex. Den andra skatten var en näverbit med 
fiskarpoetens Bondsdorffs autograf. Den biten låg 
längst bort i hjortronmossen vid Happys grav. "Han 
är en känd diktare här på Åland," sade Mjau och gav 
barkbiten till Rex. Rex, som fått kramp i tassen av 
att bära Liten, tog nöjd emot autografen, och 
undrade sedan om Mjau kunde ta Liten. När Mjau 
vägrade blev han arg och kallade Mjau för ett svin. 
Men det var Roxanne som bar buren tillbaka till 
middagen. 

hända då? Hur många år skulle han få vara kvar 
som tillsyningsbäver på ön, som han älskade så 
mycket. Frågorna var många. Nu kom solen upp 
och lyste honom starkt i ögonen. När han blundade 
kände han värmen mot sina ögonlock, som ett 
orange sken. Kanske var han tvungen att röra på 
sig, för att allt skulle bli bra för alla? Kanske hade 
en god period bara ett omfång på tio år? Castor 
trodde kanske att det var så. Han reste sig till slut, 
skakade morgonkylan ur sina leder, svepte sin 
goretexrock tätare omkring sig och gick ned för att 
se om Mjau var vaken. Han låg på stenmuren 
utanför sitt tält och tvättade sig. Hans korta 
sjukdomsperiod hade satt knutar i pälsen under 
magen som han nu löste upp med sin sträva tunga. 
"Det är skönt i solen på jorden," fick han sagt när 
han såg sin gamle vän komma vandrande nedför 
berget. "Hej Mjau, så roligt att se att du mår bra," 
utbrast Castor glädjestrålande. "Nu åker vi och tar 
upp näten!" Sagt och gjort. Att bärga näten gick 
den här gången snabbare än att lägga dem. Det 
kom trettiotvå flundror. Födelsedagsfestmåltiden 
för de sju gästerna var räddad. 

Castor rörde sig under hela dagen över hela södra 
och västra ön, och bar både på plankor och papper. 
Han gick på som ett urverk. Mjau för sin del 
rensade näten 



lätting som ville vara djup. Nanne sade att Mjau var 
en tönt som ville verka smart. Saga ansåg att det 
kunde tolkas på båda sätt. Ursule, som ville vara 
mer avancerad än alla andra, tolkade uttalandet 
som att fisken var en metafor för det omöjliga att 
uttrycka något verkligt med en dikt, och sade att 
Mjau var en poet. Grete slutligen gick på att Mjau 
var en livsnjutare, för att det var roligt för fisken att 
simma på ytan. Rex var irriterad och sade "pass". 
Och X konstaterade att Mjau var en poet. 
"Tjingeling," svarade Mjau. 

Klockan var mitt i natten när Mjau kröp in i sitt tält 
igen. Före han somnade knäppte han sina tassar 
och bad en bön till ormguden som hade räddat 
hans liv.

Mjau vaknade av musik från en transistorradio. 
Han gläntade på öppningen och tittade ut. Det var 
burmakattorna som vaknat och körde 
gruppgymnastik på

X hade dukat långbordet ute på verandan. På 
ostbrickan av granit hade hon ställt flera flaskor 
Humlemust, Ceylonté, jästa vinbärsdrycker och 
enbärsdestillat. Det var bara att ta för sig. 
Marschallerna brann, som en rad eldflugor ner till 
hamnen, och lamporna lyste i träden. Alla satte sig 
runt bordet. Det var dags för sällskapslekar. "Nu 
ska ni säga en mening som beskriver er så bra ni 
kan," sade X. "Och sedan ska vi alla få säga i tur och 
ordning om vi tycker att meningen passar." Mjau 
tittade förstulet på Castor som tyst försökte 
bibehålla sin värdighet med hermelinhatten på 
bordets kortsida. Den första burmakattan sade: 
"Jag trivs bäst när jag är som fisken i vattnet." Det 
tolkade Mjau som att hon tyckte om att simma. 
"Så kan man också tycka," sade Mette 
hemlighetsfullt, precis som om hon avsett något 
helt annat. Leken gick bordet runt och Mjau bävade 
för att det snart var hans tur. "Castor. Nu är det din 
tur!" ropade X förtjust. Castor vred på sig när han 
pressade fram: "Jag mår som Lieber, men har hår 
som Fiber." "Du är en bäver som spelar rockmusik!" 
ropade Rex. "Ja, må de," svarade Castor. Den 
tröttsamma leken verkade ha pågått i en evighet 
innan det blev Mjaus tur. "Jag är en fisk som 
simmar på ytan," sade han. Det blev tyst runt 
bordet. Hilde tolkade det som att Mjau var en 
djuping som ville vara ytlig. Dolores däremot 
trodde att han var en

Raskatten Rex 
utmaning



krocketplanen för att komma igång. Rörelserna var 
extremt synkroniserade, gruppdisciplinen var 
otrolig. Rex dansade och svängde sin svans längst 
fram, och bakom honom var de sex damerna 
grupperade i rader på tre och tre. De teg och 
dansade med allvarliga miner. När musiken 
tystnade vidtog följa John på väg fram till 
matbordet, som fortfarande stod framsatt på 
verandan från igår. Rex tog ett steg, de andra följde 
efter. Rex höjde ena tassen, de andra gjorde 
likadant. Rex satte sig på sin stol, de andra med. 
Det var som om Mjau hade lust att kliva ut ur tältet 
och säga det militäriska ordet "lediga". När Mjau så 
småningom tagit en smörgås och en kopp kaffe 
från ostbrickan i sten, satte han sig på sin plats 
med ett godmorgon. Alla burmorna sade 
godmorgon i kör. Mjau kunde känna att det onda 
ögat från dagen innan satt kvar i Rex. Det var som 
om Rex inte kommit över händelsen med Liten och 
buren. Han stirrade på Mjau tvärs över bordet. "Har 
ni sovit bra?" undrade Mjau. "Vi - har - faktiskt - 
sovit - alldeles - förträffligt - bra." Det var Rex som 
sade det sista ordet, annars hade de sagt 
meningen i grupp, ett ord var, som en enskild 
individ. Vilken gruppsammanhållning, tänkte Mjau 
och tog en slurk av kaffet. "Vi hade tänkt ta en tur 
till Källskärskannan idag," tog Castor upp ordet. Alla 
burmorna såg frågande ut. De började tissla och 
tassla med varandra.

"Vad är det med er?" undrade Castor. Till slut steg 
Grete upp, gick fram till Rex och viskade något i 
hans öra. Rex sade: "Vi undrar vad Källskärskannan 
är för något." Så fick Castor förklara om den 
märkliga bergsformationen, som var en av 
turistattraktionerna på ön, och om hur den skapats 
under istiden genom att en rund sten legat och 
skavat i en isflod och format ut en rund grop i 
berget, som i upprätt ställning såg ut som en stor 
livmoder av röd granit. Det var då som det onda 
ögat slog till. "Jag slår vad om att du inte kan 
balansera en bricka full med kaffekoppar och 
smörgås dit ned lika bra som jag!" Utmaningen var 
riktad till Mjau. "Vi kan alltid prova," svarade Mjau.  

Mjau kom att tänka på fabeln om haren och 
sköldpaddan som skulle springa ikapp när han stod 
på startlinjen nere vid träspången på berget 
ovanför sitt tält med en bricka i tassarna. Bredvid 
honom stod Rex med en alldeles likadan bricka. På 
brickan fanns fem koppar kaffe fyllda till två 
tredjedelar med hett kaffe samt fem smörgåsar 
med parmaskinka på en assiett. "På era platser!" 
ropade Castor. "Färdiga, gå!" Rex pilade iväg som 
ett jehu, Mjau hade bestämt sig för att ta det 
lugnare. För om Rex var haren, så skulle Mjau vinna 
kapplöpningen med sköldpaddans seghet och 
tålamod. "Kom ihåg att ni inte får spilla något 
sedan!" ropade Castor. Mjau såg inte skymten av 
Rex när han följde stigen över bergen bakom 
Hermesstatyn. Däremot kunde spåren efter 
honom märkas bra. En smörgås



gamla båten som han en gång haft. Han och Mjau 
sjöng duett och aldrig hade väl deras sång klingat 
så bra som då.

där parmaskinkan hade lossnat låg utströdd i 
ljungen, och just före den branta sluttningen ned 
till kannan låg skärvorna av en sönderslagen 
kaffekopp. Rex har tydligen känt sig stressad, 
tänkte Mjau och knatade på. En labb flög förbi och 
hejade glatt på sin vän. Än så länge hade Mjau inte 
spillt så mycket som en enda liten kaffedroppe, 
även om det fanns en risk att kaffet inte var 
alldeles hett när han kom fram. När Mjau kommit 
över krönet kunde han se att alla redan satt 
utspridda på stenar nära kannan. Han kunde se 
Rex redan som satt flämtade på en sten med 
brickan framför sig. Framför dem stod Castor med 
sin gitarr. "Heja, heja!" hörde han alla ropa. Mjau 
hasade sig försiktigt ned för branten, balanserade 
över strandstenarna utan att titta ned, vinglade till, 
men fick ordning på kroppen igen. Så var han 
framme. Inte en droppe spilld. X delade ut kaffe 
och smörgås åt de gäster som inte fått, och de lät 
sig väl smaka. "Inte så dumt," utbrast Nelle om 
Mjaus kaffe. "Lite ljummet bara." Men det är bättre 
än inget kaffe alls," fyllde Ursule i. Nu kunde Castor 
se att Rex bara lyckats förmedla hälften av alla 
koppar och tre av smörgåsarna. Resten låg i spillror 
framför Castors tassar, eller hade tagits av 
måsarna. "Och vinnare i det stora kafferacet är, 
Mjau!" utropade Castor. "Kom ihåg, en envis katt är 
bättre än en stark!" X hade reservkaffe, koppar och 
smörgås med sig, så alla fick ändå. När kaffet var 
urdrucket spelade Castor sången om den

Näten skulle så klart i sjön till natten och denna 
gång bestämde de båda fiskarna att inte ta Rex 
med sig. Rex låg för sin del i Häxans hus i sin säng 
och slickade sina sår. "Han var en tusan till 
kaffebärare den där Mjau," sade han till Roxanne, 
som låg bredvid. "Jo, ålänningar kan balansera på 
strandstenar de. Det är något helt annat än att 
spatsera på Ströget," svarade Roxanne. "Pu hä!" 
flämtade Rex. 



Mjau vaknade på morgonnatten av att vinden slet i 
hans tältduk. Han hade en rastlös känsla av att det 
var något som han borde göra, så han tog sin 
sovsäck, sin fjäderpenna och sitt häfte med 
silvertärnor på och vandrade iväg till andra sidan 
ön, där han lade sig i lä för vinden i en klippskreva 
nära havet. Det var en mulen morgon, solen kunde 
bara anas som en otydlig ljuspunkt bakom de grå 
skyarna. Till vågornas kluckande slag mot 
klipporna skrev Mjau sedan den långa dikten 
Dityramb till en huggorm. När han var klar var han 
väldigt nöjd. Han ställde sig uppe på klippan med 
nosen mot vinden och dansade en manisk dans, 
samtidigt som han upprepade för sig själv: "Blått 
blod, blått blod/ Rött mod, rött mod/ Rocka fett, 
rocka fett!" Han virvlade omkring så utan kontroll 
att han slog ena tassen i en vass sten och det 
började blöda. Men i sitt extatiska tillstånd kände 
han inte av smärtan. Han samlade ihop sin sovsäck 
och gick tillbaka till tältet för att sova vidare. Det 
var bara den lilla åkersorken som följde de röda 
blodspåren över ön, som visste var Mjau varit.

Mjau vaknade av att X slog i skeppsklockan och 
ropade. "Kuckeli ku, klockan är sju. Alla ska ni vakna 
nu!" När hon fick se en morgontrött Mjau visa sig i 
tältöppningen bad hon honom att gå till Simons-
Pers stugan i norra hamnen för att väcka Saga och 
Dolores. Samtidigt såg de den gravida Nanne 
komma långsamt släntrande nedför berget från 
lusthuset med en vattenflaska i handen. "Ingen 
morgongymnastik idag?" undrade X glatt. "Nej, det 
blev lite sent igår," svarade Nanne undvikande. De 
var snart alla samlade runt bordet som hade 
flyttats inomhus igen. Rex var ovanligt tyst där han 
satt och åt sina rullar av parmaskinka och sin 
franska ost på en bit svartbröd. De andra burmorna 
satt på pallarna vid den öppna spisen liksom i en 
ring med huvudena vända inåt mot cirkelns mitt. 
Mjau hade lindat ett groblad runt sin skadade tass 
och dragit en strumpa över. När någon frågade vad 
det var sade han att det var från gårdagens 
kapplöpning. Roxanne hade hittat Pontoppidans 
samlade verk i hermelinens bokhylla och satt 
försjunken i det. "Vad tycker Liten om sin nya 
mat?" undrade Mjau. "Jo tack, det går ner. Det 
måste vara något specialfoder det där, för hon 
växer så det knakar," tackade X. "Snart är hon för 
stor för sin bur," menade Castor. "Och då måste vi 
skaffa en större." "Har ni aldrig tänkt släppa henne 
att flyga fritt här på ön?" undrade Rex. "Nej, här 
finns för mycket faror. För många ormbitna den 
senaste tiden," svarade Castor. Mjau tänkte på sin 
dityramb och kom fram till att det var bäst att han 

I lä på norra sidan



aldrig läste den högt på Källskär. "Idag blir det 
plättkalas till lunch innan ni far!" ropade Castor 
högt i Storstugan, så att plötsligt alla söta 
burmanosar i den slutna ringen framför spisen 
vändes rakt mot honom. 

Mjau drog sig tillbaka in i tältet för att begrunda 
sitt verk. Han läste dityramben tyst för sig själv.  

 Lovad vare guden som i underjorden bor.  
 Du slingrat fram i ljuset för att hjälpa en bror.  
 Upp till guden där på berget och till hans 
eskulapstav.  

 Du kommit fram ur mörkret ur din grav.  
 Ditt mörka gift är serum för kattens onda själ.  
 Du läka kan i nöden och du vill mig så väl.  

 Dina lysande gula ögon och ditt svarta hjärta.  
 Ser genom mörker och ljus och dövar all min 
smärta.  
 På fattig eller rik, på levande och död.  
 Du ingen skillnad gör och du är mitt stöd.  

 Jag tackar dig Askleipos, jag tackar dig vipera 
berus.  
 Du livet gett mig åter, jag min fattiga lilla lus.  

När Castor återvände från Karlby efter att ha 
transporterat alla burmakattorna till Kökarsfärjan 
var det igen lugnt på ön. X, som fortfarande var 
uppfylld av glädje 

över hur bra kalaset hade gått, satt och läste högt 
ett långt brev som Nanne lämnat efter sig. I brevet 
beskrev Nanne sina framtida planer och sin glädje 
över ungen som var på väg. Hon skrev att hon 
gärna skulle flytta ned till solkusten i Spanien och 
leva lättingliv som innekatt i en bungalow med 
takterass och swimmingpool. Som avslutning på 
brevet tackade hon för de fina dagarna på Källskär 
och önskade X och Castor lycka till i framtiden. PS! 
Skrev hon till slut. "Rex blev nog allt bra stött av att 
ha förlorat kapplöpningen mot Mjau. Men han fick 
absolut vad han förtjänat." Så signerade hon brevet 
med en stämpel av sin fina trampdyna. "Nej nu går 
vi upp i lusthuset på en duell med Hbl!" ropade 
Castor som avslut. Och med utsikt över 
solnedgången uppifrån öns högsta punkt 
avslutade de tre vännerna denna omvälvande dag 
på Källskär. 

Det var dags att åka igen. Mjau tog ned sitt tält och 
packade sin väska. Innan han hoppade ned i båten 
berättade X och Castor att de nästa sommar 
planerade en stor augustifest för alla sina vänner 
och att Mjau naturligtvis var hjärtligt välkommen 
som hedersgäst då. Det skulle förstås komma 
inbjudningskort med posten. Mjau blev glad och 
tackade genast ja till inbjudan. En sista blick hann 
han kasta på Hermes uppe på sitt berg innan det 
bar iväg. X stod och vinkade på bryggan ända tills 
hon såg ut som en liten prick. Tärnorna dök i 
kaskader i havet hela vägen in till Karlby. Den tolfte 
sommaren på Källskär hade kommit till sin ände.



Mjau hade aldrig förr sett sådan aktivitet på ön 
som när Castor och X ställde i ordning för den stora 
augustifesten. Det var många gäster bjudna, så det 
skulle bli fullt i stugorna, även om de som kom 
enbart för festen åkte ut med turbåten som var 
hyrd speciellt för detta tillfälle. Mjau fick sova i 
Simon-Pers hus i norra hamnen. Stugan var en 
traditionell fiskarstuga med hög- och lågsäng, 
köksvrå med gasspis samt ett litet bord med 
petroleumlampa. Eftersom Mjau skulle vara 
hedersgäst på festen och sitta bredvid Castor och 
X, så var han undantagen allt styrande och 
ställande som de övriga på ön var inblandade i. Det 
skulle bäras vatten, tillverkas kulörta lyktor, bindas 
alla möjliga blomsterkreationer samt lagas mat. 
Mjau satt istället vid bordet i stugan och skrev på 
en sång han skulle framföra på festen. Den hette 
En frasse från Olsvik och handlade om honom 
själv.

I Nya Bastun bodde det en stipendiat som inte var 
bjuden till augustifesten. Han hette Elvis-Ragge 
och var Elviskopia. Elvis-Ragge var en traditionell 
bondkatt från Ödkarby, som hade vunnit en 
sångtävling på Solbacka någon gång i sin ungdom. 
Därefter hade han turnerat rätt så friskt överallt på 
Åland, sjungit på bröllop och begravning i gårdarna, 
men alltid Elvislåtar på sitt särpräglade sätt. Räven 
Lupus på Ålands radio tyckte att Elvis-Ragge lät 
som ett kattslagsmål, och därför spelades Elvis-
Ragge aldrig i radion. Egentligen var han mest 
populär i byrackornas undergroundkretsar på 
Klinten. Men nu hade han då lyckats med att 
utverka ett stipendium på en veckas vistelse på 
Källskär från landskapsstyrelsen. 

När Mjau kommit ett stycke in i sin sång hörde han 
som tunga slag av en hammare på sin dörr. När 
han öppnade fick han se Castor som med en nöjd 
min hade tagit ett steg tillbaka för att betrakta sitt 
verk. "Vad gör du?" undrade Mjau. "Jag spikar 
teser," förklarade Castor. Mjau tog också han ett 
kliv tillbaka och läste på lappen, som satt fast på 
ytterdörren. "Förhållningsregler på hermelinens ö 
Källskär. - Håll dig till träspångarna för att undvika 
slitage. - Kom ihåg att du är gäst på ön. Uppträd 
hövligt och stör inte stipendiaterna. - Plocka inte 
bär eller örter i hermelinens trädgård. - Ta inte sten 
från ön. - Undvik högt prat och svordomar. - Följ 
alla anvisningsskyltar. - Varning. Det finns mycket 
orm på ön." "Jag tyckte det var på tiden med att 

Trettonde sommaren 

Hemma hos Simons-
Per



lyste. Tapiiri kom snabbt in och tog en smörgås i 
matsalen, för sedan skulle hon åka över till 
Brudhäll i Castors båt med Sakari och X, för att 
göra X fin till festen. De hade hyrt en svit där 
tillsammans. "Vem är egentligen bjuden?" undrade 
Mjau när han slog sig ned vid bordet. "Vi blir ett 
tjugotal sammanlagt," berättade Castor. 
"Skäggbävern kommer, och Bondsdorff med 
påhäng. Så kommer mina föräldrar. Pupujussi 
förstås, Maliwa och så några nya som du inte 
träffat av mina gamla bäverkompisar från 
Pampas." "Har du bott i Pampas?" "Jag var där på 
min målarpraktik en sommar. Det var där jag blev 
intresserad av att måla i olja. Tutti och Maltti-
Manni kommer därifrån. Och så har X bjudit sina 
guldkattor. Vi ska till och med ha ett band som ska 
spela under ledning av Rolle Granit. Du får se." "Är 
allt klart planerat?" undrade filosofen Tom-Tom. 
"Allt under kontroll," sade Castor. "Bra, för vad man 
inte har planerat för, därom kan man inte heller 
njuta, som Wittgenstein alltid sade." "Vi har hyrt in 
en specialkock från Brudhäll. Kan du komma hit!" 
ropade Castor inåt köket. Ut kom en gris helt iklädd 
vita kökskläder och bagarmössa. "Hej, jag heter 
Brent," avslöjade grisen. "Och snart ska ni få den 
nakna kockens specialpasta." 

Mjau fortsatte jobba på sin sång så länge han 
orkade i stugan hos Simons-Per tills det blev så 
mörkt att han måste tända petroleumlampan. Han 
övade framför 

reglerna kommer upp nu synligt för alla." "Jo, 
mycket klarare så," höll Mjau med. Mjau lade 
plötsligt märke till en alldeles ny informationsskylt 
vid bryggan i hamnen. "Den skylten har jag inte 
sett förr," sade han. "Nej, det är bara allmän 
information om hermelinen, som ju kom hit till 
norra hamnen först." "Har han bott i det här huset 
där jag nu bor?" undrade Mjau. "Det har han. Han 
bodde där året om på sextiotalet, när han först 
kom hit. Det var innan han fick köpa den södra 
delen av ön av Kökarshundarna," påminde honom 
Castor. Mjau hade nog hört det förut, men tyckte 
att det inte skadade med repetition. "Om en 
halvtimme är det lunch i Storstugan," meddelade 
Castor och var snart försvunnen.  

Alla gäster började strömma till. Plötsligt var 
Pupujussis båt i stenhamnen, och han själv 
försvunnen någonstans på ön, sökandes efter 
havtorn att pressa. En bisamråtta som var filosof 
kom också körande från en grannö. Han var vän 
med Castors pappa och helt klädd i fisknät. Det såg 
aningen absurt ut när han satt som sjörået själv 
vid matsalsbordet i Storstugan och lade ut sina 
teorier om Wittgenstein. Tapiiri var X:s hårfrisörska 
från Utö. Hon brukade mest klippa lotssälarna, 
men fixade även X:s frilla när det behövdes. Hon 
hade kommit med roddbåt från Utö tillsammans 
med vännen Sakari som rodde. Sakari var vakthund 
på Utö och såg också till att fyren



Det var Mjaus uppdrag att hjälpa Castor att klä på 
sig smoking och fluga innan turbåten från Karlby 
med alla gäster skulle komma. Nu satt de två 
tillsammans med Pupujussi i utemöblemanget vid 
Kajutan, och funderade om Castor gjorde sig bättre 
i lila eller svart fluga. "Lila är inte för bävrar," 
menade Castor. Men hur än Mjau sökte i Kajutan, 
så kunde inte den svarta flugan hittas. "Den har 
kanske flugit sin kos," skämtade han. "Det får bli 
den lila då," avgjorde Castor. Pupujussi hade lämnat 
sin malätna cowboyhatt hemma och hade istället 
smyckat sig med en havtornskrans som kom 
honom att likna en lidande blåräv. Men han var 
glad ändå på sitt otvungna sätt. "Blir det morötter 
till efterrätt ikväll?" undrade han. "Får se vad som 
står på menyn," menade Castor. "Minns inte riktigt 
vad som kommer att 

stå på programbladen som X har med sig från 
Brudhäll idag." "Blir det program med mat och tal?" 
strålade Pupujussi, som älskade fester. "Ja du. Det 
kommer att bli en sjudundrande fest, som alla sent 
kommer att glömma," menade Castor. Filosofen 
Tom-Tom som satt nedsjunken i pinnstolen 
bredvid intog en mera pessimistisk hållning. "Om 
båten nu kommer ja. Enligt Murhys lag så kommer 
allt att börja gå fel nu, efter att vi inte hittade 
Castors fluga." "Båten kommer, så sant hermelinen 
hade blått blod i sina ådror," avbröt Castor, innan 
Tom-Tom hann komma igång ordentligt med sina 
undergångsteorier. 

Och snart kom en glad skara vandrande genom 
trädgården ned till Kajutan och ställde sig i ring 
kring bordet. Det blev Mjaus och Pupujussis 
uppgift att se till att alla hade någonstans att byta 
om. Alla husen fylldes med gäster. Bävrarna från 
Pampas inklusive Skäggbävern Janne fick bara 
acceptera att deras väskor kastades in i förrådet 
bakom Gamla Bastun, eftersom också Storstugan 
skulle tjäna som sovsal denna natt. Detta gällde 
även för Pupujussi. Bondsdorffs fick bo i Gamla 
Bastun, medan Sakari, Tapiiri och Maliwa kunde 
dela på uthuset på väg upp till lusthuset. Lite 
trångt skulle det bli, men det fick gå. Sedan var det 
då Häxans hus och de fyra vindarnas hus som 
skulle fyllas med X:s vänner. En av dem, Murvlan 
Mira, som var mullvad, skulle hellre velat bo nära 
trädgården, ifall hennes stora

spegeln, försökte lära sig utantill. Bytte ut ett ord 
här och där, och somnade sedan nöjd och 
förväntansfull med ett litet pirr av spänning i 
magen.

Den stora 
augustifesten



behov av att gräva gjorde sig gällande. Men 
eftersom Castor infört grävförbud på hela ön, så 
kunde hon tänka sig lusthuset sade hon, på det 
villkoret att hon fick bo där ensam. Mjau gick med 
och visade henne rätt. Guldkattorna Lick och Lack 
fick Häxans hus. De hade med sig väskor som man 
drog efter sig, fyllda med undulatfoder och 
speciella kanelbullar, som X älskade. Mjau hade lite 
roligt åt väskorna, som var väldigt opraktiska på 
träspångarna. Men Pupujussi tog en väska

i varje hand och lyfte upp dem på ryggen när han 
marscherade iväg med kattparet efter sig. När 
också bergsrådsparet Bertil och Beatrice Fiber 
styrde in sin båt i hamnen, så var festgänget 
komplett. Samling var det uppe vid hermesstatyn 
klockan två.  

Vid pass två stod alla som statyer vid Hermes och 
väntade på Malti-Mannis trumpetsignal. Castor 
såg festlig ut i sin smoking tyckte Mjau, som inte 
var van att se honom i andra kläder än goretexrock 
och vildmarksskjorta. När Pampasbävern tutat i 
luren kom X vandrande över ön tätt följd av Tapiiri 
och Sakari. Hon var klädd i blommig 
sommarklänning och hade ett genomskinligt 
huckle, som hörde till Kökars folkdräkt, på huvudet. 
"Alla samlade?" undrade Castor. "Var hälsade alla 
till vår stora augustifest. Vi har första augusti idag. 
Alla kattors månad, och alla andras också. Det 
stundar avslutning här på ön, så det är med både 
vemod och glädje jag har det stora nöjet att 
berätta om vår första lek. Jag har, med assistens av 
Mira här, grävt ner skatter i trädgården. För varje 
skatt så finns det en liten pil i ett träd, kan vara på 
en sten, som visar riktningen var skatten ligger, 
samt en angivelse hur många steg ni måste ta för 
att komma fram. När alla hittat sin skatt så samlas 
vi på verandan vid Storstugan för mingel och 
äppelitif, en dryck vi bryggt på egna äppel från 
Peders aplagård, där vi har ett träd. Och minns att 
den här tävlingen är individuell. Lycka till!" 



kommer ju ändå inte att bli någonting, så dum och 
sen i utvecklingen som du är. Så där höll de på och 
mallade sig, förstår du." Hubert tog en paus och 
harklade sig. Sedan fortsatte han. "Och Elling han 
trodde ju förstås på vad hans syskon sade, han 
skulle det aldrig bli något av. Han tyckte tillochmed 
att det inte gjorde så mycket. Huvudsaken var, 
tyckte han, att han slapp höra deras retsamma 
kvackande och högtflygande planer, och slapp vara 
tjänstehjon åt dem, och ha dem bitande sig i 
nacken och plockandes fjädrar varje gång han 
gjorde något dumt, som dom tyckte." Mjau kikade 
fram som hastigast bakom wc:t och fick se 
Skäggbävern stå och stirra tomt på en av 
hermelinens grekiska statyetter. Så fortsatte han 
lyssna. "Men en dag," fortsatte Hubert, "när alla 
syskonen var bortflugna för länge sedan och 
mamma Gudrun hade lagt en ny kull ungar, så 
råkade Elling gå förbi en damm som låg lite avsides 
hönshuset. Och när han tittade ned i dammen, så 
föll han pladask baklänges. För han såg en stor vit 
svan i spegelbilden istället för den lilla grå 
ankungen. Och då visste han, att han egentligen 
var född på fel ställe. Något av hönsen på gården 
där han bodde måste ha fört ett svanägg till 
mamma Gudruns bo. Och det var han som låg i 
ägget. För så kan det gå i sagan att av den lilla 
ankungen blir det till slut en vacker svan. Och kom 
ihåg," avslutade Hubert sagan." Det är viktigt att 
berätta det här för dig. Jag kom ända från 
Kyrkogårdsö, där jag har mitt

Mjau gav sig av sist av alla och hoppades att det 
skulle finnas någon skatt kvar efter att alla sökt 
färdigt. Han hade även fått ett specialuppdrag; att 
se till att ingen grävde mer än vad det var 
nödvändigt i trädgården. Mjau tog en omväg och 
närmade sig trädgården norrifrån vid den lilla 
skogsdungen som bestod av alar och torkade 
granar. Han kom fram till turist-wc:t. Då hörde han 
plötsligt ljudet av någon som satt därinne. Det 
kunde knappast vara en av festgästerna. Hu-hu, 
hu-hu. Hu-hu-hubert, lät det. Vad kan han vilja 
mig? tänkte Mjau. "Hör du hur, hör nu hur," hoade 
Hubert därinifrån. "Kom närmare så ska jag berätta 
en saga." Mjau lade örat mot wc-väggen, och så 
började ugglan berätta. "Det var en gång en liten 
andunge i Odense. Och den var så grå så grå, inte 
alls så vit och fin som sina albinobröder och 
systrar. Och problemet var, ser du, att ju mera de 
andra ankorna växte, desto större, vitare och finare 
blev de, och desto mindre och gråare kände ju sig 
andungen, som man började kalla elling. Du elling! 
ropade de andra ungarna åt honom, när mamma 
inte hörde. Kan du plocka mask åt mig i 
trädgårdslandet? Det är ett så fult och smutsigt 
jobb att jag inte vill smutsa ned min fina vita 
fjäderdräkt. Hördu, elling! Kom hit och plocka 
loppor ur mina vingar, så att jag inte fördärvar 
fjädrarna som jag sedan ska flyga in till stan med, 
när jag ska bli utställningsanka på den zoologiska 
have. Hördu elling, vad ska du förresten göra när 
du blir stor? Ska du gå här hemma i hönsgården 
och spätta hela livet vad? Och förresten, du 



rosa hus, för att berätta den. Och nu önskar jag dig 
lycka till och all välgång i livet." Mjau önskade att 
uven skulle ha fortsatt prata. Han frågade, men 
fick inget svar. Så det var lika så bra att han 
återupptog lekarna i trädgården. 

Alla festgästerna samlades på verandan för att gå 
igenom dagens saldo. De flesta hade hittat fossiler 
från Lumparn, som Castor samlat på sig, för att 
kunna måla av. Det var trilobiter, växter och 
ammoniter. Han hade också gömt benbitar av en 
tumlare som en gång hade strandat på Överö i 
Kökar, och som en Kökarstik betalat med en gång 
då Castor hjälpt till med att fälla träd på hennes 
hustomt. Både Lick och Lack hade hittat sådana, 
och även filosofen, som dock tvivlade på det etiska 
med att gräva ned något för att sedan gräva upp 
det igen. Skäggbävern Janne hade, liksom Mjau, 
inte heller lyckats gräva fram en skatt. X delade ut 
äppelitifen i höga festglas, och det blev allmänt 
mingel. Castor passade på och kallade till sig Mjau 
och Pupujussi. Han var väldigt hemlighetsfull. 
"Sedan någon gång före dansen kör igång så vill jag 
att ni tar en flaska vinbärsjäst ur kylskåpet och 
ställer den på X:s nattduksbord i Kajutan, 
tillsammans med ett glas och en bukett blommor. 
Jag ska nämligen överraska henne i natt. Jag ger ett 
tecken sedan när det är dags." Så 

klingade han i en flaska för att få uppmärksamhet. 
"Nästa punkt på programmet är maten. Vi har 
dukat i matsalen, och det är bordsplacering. På 
varje plats finns en meny och ett festprogram." 
Sällskapet började sorlande röra sig in i stugan.  

Middagen bestod av halstrad forell och bakad 
potatis från Brudhäll. Kökspersonalen hade nu 
utökats med kultingarna Mana och Mona, som 
rullade in maten på en serveringsvagn. Festbordet 
var dukat med finaste porslin och silverbestick. Det 
var vita borddukar på både paradbordet i mitten 
och på de två sidoborden, så allt kom att se ut som 
ett stiligt u. Mjau slog sig ned vid det centrala 
bordet bredvid Castor, som kvällen till ära hade ett 
guldband i sin hatt. Mjau var sig själv förutom en 
vit skjorta. När alla satt sig och fått mat steg Mjau 
upp och utlyste en skål i enbärsdestillat för den 
stora augustifesten. Han visste inte riktigt hur han 
skulle formulera sig så han jamade istället tre 
gånger innan han drack ur. Nu hade samtalet 
kommit igång. Skäggbävern, som till bordsgranne 
hade Lick och Lack, drog grova skämt så att 
kattorna blev alldeles röda om nosen. Baggen 
Bondsdorff för sin del njöt av att berätta om den 
gången han var på Island för Beatrice, som tyckte 
att han var exotisk. Bossa som annars kunde ha 
blivit lämnad



hade han svårt att kontrollera sig, så han gick raka 
vägen till badrumsspegeln och lade brylcréme 
mellan öronen och eau de cologne i pälsen. Så på 
med lädervästen och iväg. Han äntrade scenen just 
när Rolle avslutat kvällens andra shottis, slet åt sig 
en tamburin, och skrek: "Do you want some rock 
n`roll?" Alla skrek att det ville de. Orkestern 
stampade igång och så var fan lös. "Vi sjunger hej 
allihopa, hej, hej. Vi sjunger hej allihopa hej." Elvis-
Ragge svettades och låg i. Till slut slängde han sig 
med ett vrål på rygg framför Murvlan Miras 
svängande kjolar, medan skäggbävern Janne 
dansade på bordet inne i matsalen. "Elvis has left 
the building," konstaterade Rolle slutligen, när de 
fick se Ragge med ett illtjut som kunde väcka de 
döda rusa tillbaka mot södra hamnen. Därefter 
återgick bandet till lugnare takter, eller besame 
mucho, som de kallade det. 

Mitt under en smäktande vals så gav Castor Mjau 
och Pupujussi tecknet. De två uppdragstagarna var 
inte sena att kila in till de bakre köksregionerna, 
där grispersonalen redan kommit igång med 
disken, för att hämta vinbärsjästen. Blombuketten 
fick de plocka uppe vid hällkaren. De tog genvägen 
över bergen ner till Kajutan. Som två skuggor gled 
de in i det mörka sovrummet i kajutan och ställde 
sakerna på nattuksbordet, för de ville inte väcka 
Liten som sov i sin bur i taket. När de närmade sig 
Storstugan igen såg de att alla gästerna satt tysta 
framför en stor vit duk som lyste i mörkret. Det såg 
ut som om Castor fångade nattfjärilar.

åt sitt öde vid sidan av sin virila make fick flankstöd 
av filosofen Tom-Tom, som försäkrade att Lennart 
Hellsing säkert läst Wittgenstein. Stämningen stod 
minst sagt högt i taket då kaffet rullades in, och till 
kaffet var det dags för Mjaus sång. Mjau 
memorerade nervöst verser och refräng. Sedan tog 
han helt sonika ett kliv åt sidan och klingade med 
gaffeln i sitt glas. "Jag ska be att få ställa upp med 
en sång till augustifestens lov," sade han. "Den 
heter En frasse från Olsnäs." När han andra gången 
kom till refrängen tycktes alla känna igen den 
redan, för de sjöng med. "Jag är en frasse från 
Olsnäs. En frasse från Olsnäs. Något annat kan jag 
ej bli. Men jag är glad och fri, och ska så förbli." 
Många ropade på da capo, men Castor lugnade 
massorna med att allt varit ett unikt tillfälle som 
inte kommer igen. 

När kaffet var drucket tog man med det man hade i 
tassarna och gick ut på verandan, för att lyssna på 
collien Rolle Granit och hans band. De drog genast 
igång med Sjösala vals och strax var verandan full 
av dansande par. Mjau, som var säker på sin vals, 
bjöd upp Tapiiri. När Rolle däremot bjöd på foxtrott, 
så tappade Mjau takten och fick leda tillbaka Tapiiri 
till hennes plats vid kaprifolbänken.  

Elvis-Ragge satt i sin bastukammare och tråkades. 
Han hörde ljudet av festen uppe vid Storstugan. 
Alltid när musiken tog överhanden och 
Elviskomplexet slog till



skulle gå av stapeln. Det uppstod lite förvirring om 
hur arbetet skulle organiseras. Klart var att det inte 
var något jobb för sjuka och svaga, så alla djur i 
arbetsför ålder meddelade att de kunde hjälpa till. 
Båten skulle gå från östra hamnen och ta en 
omväg via Brudhäll, och eftersom bäverparet Fiber 
inte ville köra hem i mörkret, så skulle de med. X 
och hennes guldkattor Lick och Lack ansåg för sin 
del att de kunde gå ned och hjälpa kökspersonalen 
med att plocka undan från borden. Också baggen 
och tackan Bondsdorff tackade för sig. Castor och 
hans bäverkompisar från Pampas gick raka vägen 
ned till Pumppu Pelle, medan de övriga ställde sig 
att vänta i korsningen där stigarna från Kannan och 
Storstugan möts. Det var en surrealistisk 
blandning av ljus överallt, som lysmaskar i den 
svarta natten. I trädgården hängde 
papperslyktorna och lyste som ett Källskärs eget 
china town, och på himlen blinkade stjärnorna. 
Månen syntes inte till någonstans. Det hade 
underlättat expeditionen till östra hamnen 
betydligt om den hade lyst. Tom-Tom stod och var 
pessimistisk med sin ficklampa. I hans fisknät hade 
det fastnat allehanda ljung- och risväxter. Han såg 
ut som en fågelskrämma där i mörkret. "Först var 
det kulor och krut och sedan fullständigt mörker. 
Ragnarök är nära!" "Håll käften med dina 
profetior!" röt Janne. "Snart får du hjälpa till med 
att

Vid närmare betraktelse märkte de att det var en 
diabildsprojektor som lyste. Den drevs av ett litet 
aggregat som Sakari haft med från Utö. På duken 
visade Castor sina tavlor. Det var olika motiv, bland 
annat bondrosor från Olofsnäs och skärgårdsmotiv 
från Källskär och Kökar. Mjau och Pupujussi slog 
sig ned på varsin stol för att njuta av showen.   

Efter showen hade det redan blivit så mörkt som 
det bara kan bli en sen kväll i augusti. Castor och X 
delade ut ficklampor åt alla gästerna och så 
travade man iväg upp till de fyra vindarnas hus. 
Ingen visste att den pyrotekniska mårdhunden 
Pamppu Pelle från Pargas satt gömd med sin 
lavett nere vid Källskärskannan och bara väntade. 
Allt var styrt efter klockan, så när den visade ett 
noll noll så small det. Ett eldklot sköts hundra 
meter upp i luften, där det exploderade och 
regnade ned som tusen brinnande stjärnor i olika 
färger. Alla, utom Tom-Tom, applåderade. Han 
funderade istället på om det var riktigt ekologiskt 
hållbart att satsa på en så stor fyrverkeripjäs, och 
ordade både länge och väl om alla svavel- och 
fosforföroreningar som hade spridits ut över den 
jungfrueliga ön.  

Nu skulle lavetten transporteras bort med båt, för 
Pumppu Pelle hade redan nästa dag ett nytt 
uppdrag i kalkgruvorna i Pargas, där det årliga 
fyrverkerimästerskapet



dra." Pupujussi nästan hoppade av iver att få bärga 
den stora lavetten till båten. Bertil och Beatrice höll 
Mjau i svansen för att de inte skulle tappa bort 
varandra. 

Och nu kom lavetten långsamt rullande ned längs 
stigen över berget. Två stycken drog och två 
bromsade farten där bak med sina rep. "Åå hej, åå 
hååå!" hördes det. "Vadan hän, ni sena 
nattvandrare?" skämtade Pupujussi. "Mot östra 
hamnen ska hon Tjocka Bertha!" Nu tog alla lediga 
tassar tag i ett rep. Castor hade två plankstumpar 
som lavetten skulle rullas på när marken blev 
alltför ojämn. Det var också han som styrde 
arbetet. "Här Tom-Tom, ta du en planka. Och du 
Rolle tar den andra. Så räknar vi till tre och så drar 
vi. Ett två och draaa!" Det gick långsamt men 
säkert fram över ljunghedarna och så småningom 
var karavanen framme vid bryggan, där Boxern 
Ben redan låg och väntade med båten. Nu skulle 
Tjocka Bertha lyftas i och det var ett vanskligt 
projekt. "Gravitationens lagar talar till vår fördel, 
men här finns otvetydigt en risk att hela 
härligheten tippar i havet," summerade Tom-Tom 
läget. "Jag skulle säga att det är femtio för och 
femtio mot att vi får i henne," trodde Maltti Manni." 
"Sjuttio trettio, tror jag," gissade Sakari, som var 
van vid att lyfta tunga gasflaskor som fyrvaktare. 
"Okej, vi försöker. Ett tu och tre." Det hördes som 
ett brak i träbryggan och ett plask, men det var inte

lavetten som föll i, utan Tom-Tom. "Slog du dig?" 
undrade Castor. "Ja smärta är väl egentligen en 
rent subjektiv upplevelse, för utan hjärna skulle vi 
inte känna av den," svarade filosofen där han höll 
sig om sitt knä i strandstenarna. Men ombord kom 
lavetten tillsammans med de övriga passagerarna. 
Turistbåten tutade avsked i natten och de andra 
påbörjades färden tillbaka till festens centrum.  

I Storstugan hade några långväga gäster redan 
krupit ned i sina sovsäckar. Men Pupujussi som var 
uppe i varv tömde allt vad som var kvar i alla 
vinbärsflaskor, tog slattarna ur enbärsdestillatet 
samt sniffade sig till var det kunde finnas en halv 
butelj Ceylonté över. Rolle spelade egna 
kompositioner på gitarren, tills Tutti sade att han 
ville sova. Då kom Pupujussi på att han ville bada 
bastu, så dit skuttade han. Mjau samtalade med 
Tom-Tom om den finlandssvenska lyrikens 
framtid, och hade just nämnt Tomas Wulff, då de 
hörde Castor ropa i trädgården. "Min X! Var är min 
X?" Mjau och filosofen gick ut och hjälpte till med 
sökandet. "Var såg du henne senast då?" undrade 
Mjau. "Uppe på berget. Hon var inte i Storstugan 
när jag kom ner." De hjälptes åt att ropa efter X ett 
tag, gick längsmed stigarna upp mot Häxans hus. 
Efter ett tag fick de syn på fyra ljuspunkter som 
kom vandrande norrifrån. Det var X, Lick, Lack och 
Maliwa. X berättade glädjestrålande att hon bara 
tagit en liten promenad ned till norra hamnen, för 
att visa guldkattorna var hermelinen först bodde. 
"Då på femtiotalet, när han först kom hit. Och 



De gick upp till de fyra vindarnas hus, och fortsatte 
till Hermes där han stod i metall på sin stenfot. 
"Mjau," började Castor. "Jag har funderat. Och 
kommit fram till det här. Jag vet inte hur länge jag 
kan vara kvar här på Källskär som tillsyningsbäver, 
jag börjar bli gammal och. Ja, jag vet inte ens var 
jag kommer att vara nästa vinter. Men, om det är 
någon som kan ta över efter mig här, så är det du. 
Du har varit här så mycket och vet precis vad som 
gäller och hur man ska bete sig här. Det är viktigt 
också att man för hermelinens tradition vidare, 
tycker jag. Så därför." Han tog av sig hatten. "Så 
sätter jag den här på ditt huvud nu." Mjau stod en 
stund med hermelinhatten på sig uppe på den 
grekiska ön vid budbärarnas gud Hermes. "Hur 
känns det?" undrade Castor.  

Mjau hann inte svara innan vinden plötsligt började 
friska i. Det kom som en bris blåsande upp över 
berget nerifrån södra hamnen. Den tog tag i 
hermelinens hatt. Och eftersom hatten saknade 
band att lägga runt halsen, så lyfte vinden hatten 
av huvudet på Mjau. Och hatten seglade upp i skyn, 
och vidare högt över ön höjde den sig. Castor och 
Mjau stod förvånade kvar och såg hatten singla 
iväg som en liten fluglort ut över havet mot 
nordost. Det var en konstig vind som drev den. Till 
slut såg de inte hatten mer. Den var försvunnen ur 
deras åsyn, ja kanske 

innan han började anställa Kökarshundarna som 
arbetskraft," fyllde Lick i. "Nej, nu går jag och knyter 
mig. Det har varit en lång dag," sade Mjau. 
"Godnatt och tack för allt du gjort idag. Din sång 
var fantastisk," hälsade Castor. "Natti, natti." 

Nästa dag gick Mjau genast ned till Storstugan när 
han vaknat. Han skulle åka hem med turbåten 
liksom de andra. På Storstugans veranda var allt 
redan undanstädat. Den tjänade som 
samlingsplats för allt bagage som skulle med hem. 
Pupujussi kom långsamt gående nerifrån hamnen. 
"Haren i lådan!" skämtade Mjau. "Blev det sent 
igår?" "Jo jag badade bastu med Tapiiri och Elvis-
Ragge till klockan sex. Och sedan när solen gick 
upp vadade jag ut i havet och sjöng Heartbreak 
hotel." "Du tog verkligen tabberaset bland 
flaskorna innan," skämtade Castor. Lick och Lack 
låg behagfullt tillbakalutade mot sina väskor, 
medan Rolle sjöng om Rosen från Bastö, som han 
själv skrivit, för dem. "Åh, så jag älskar den låten," 
mumlade Lack med slutna ögon. Då tog Castor 
plötsligt Mjau i tassen och bad honom komma med 
honom runt knuten. "Vart ska vi?" undrade Mjau. 
"Vi går upp på berget ett tag. Det är något som jag 
vill säga till dig." Castor såg så allvarlig ut med 
hermelinens magiska hatt på huvudet att Mjau 
bara hade att komma med. 



Epilog 

Många år senare drev en kajak med två ekorrar ur 
kurs i en hård höststorm och fick bärgas av 
lotssälarna från Utö. När sälarna fann dem 
tjattrade de upprört om att de i ett starkt ljussken 
sett en ängel flyga förbi dem ovanför södra 
hamnen på Källskär. Lotssälarna som inte trodde 
på änglar hade bara fnyst föraktfullt åt deras 
historia. Men när de kastade en blick upp mot 
klippan där Hermes stått, så märkte de att klippan 
var tom. Gudarnas budbärare hade gett sig av.

försvunnen för gott. Ingen visste någonting om var 
den kunde vara. Inte heller i tidningen stod det 
något om hattens öde. Det hela var mycket 
märkligt. Fast det gick ett icke motbevisat elakt 
rykte om att en igelkott hade sett en illa tilltygad 
grytlapp som liknade en trekantig hatt hänga i ett 
rönnbärssnår på en övergiven fabrikstomt i 
Pudasjärvi i norra Finland en gång. Fast det kunde 
å andra sidan bara ha varit en skröna. 

Och snipp snapp snut, så var det slut.


