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Kara Gösse!
Nu skall du få höra

om vår långa resa från
Finland tili Tyrolen, som
ligger i Österriket.

Det var pappa och
mamma, Nasse och jag
och Hilma, vi foro på

den stora ångbåtenVella-
mo öfver hafvet tili Stock-
holm. Efter ångbåten
hängde en liten snurra
i vattnet, som snurrade
rundt hela tiden och vi-
sade hur fort båten sköt
fart; den kallas för logg.
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Sedän foro vi genom hela
Sverge ner tili Köpenhamn.
Det var det allra snabbaste tå-
get, meri vi sofvo hela tiden.

Köpenhamn är danskar-
nas hufvudstad. Pappa och
mamma gingo omkring i sta-
den, men vi sutto med Hilma
på en bänk och sågo på
hvita svanar. Där var ro-

senkransar rundt kring dam-
men, så vackert, och Hilma
läste för oss en rolig bok.

Sedän foro vi vidare på tåget genom många stora
städer, nastan genom hela Europa. Vi sofvo ibland,
men ibland så tittade vi ut genom fönstret och
åto smörgås. Vi sågo slättland och fabrikspipor,





men en dag ropade pappa: där ha vi
snöbergen! Det såg ut sorn hvita
moln, men det var Tyrolens Alper.

Här är trånga dalar mellan de höga
bergen, där slingrar tåget fram, men
ibland går det tvärs igenom berget, och
då blir det stickmörkt; sådana kryphål
kallas tunnlar. Där oppe pä bergen är

kalit, där smälter ej snön och isen ens
om somrnaren, men litet lägre ner sågo
vi gröna ängar, där kor betade. Her-
darna ha byggt sig små stenkojor att
soiva nti. Men på vintern kan ingen bo
så högt uppe. Då köra herdarna sinä kor
ner i dalen, och alla bo då nere i byn.

Här aro många gårdar och byar
och städer i dalarna. Och tänk, du, nästan vid
hvar gård är en liten fors eller vattenränna,
som drifver sågen, kvarnen eller tröskverket

för bonden. Och här har hvar bonde elek-
triskt ljus i sin stuga, ja, det har åsnan, korna
och getterna hemma hos sig.
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Gumman, vi bo hos, har
getter, som tili dagen köras

upp i bergen på bete. Tili
kvällen komma de hem,
då springa Nasse och jag

emot dem, locka dem in i

deras lilla skjul och tända
en liten elektrisk larnpa för
dem. Sedän kommer An-
ton och mjölkar dem.
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Stora, höga fruktträd växa på vår gård,
och under träden stå bikupor. Vi få köpa
härliga päron och massor af körsbär. Det
varsta är, att sedän göres det bränvin af alla
frukter och bär. Ett litet bränneri finns i hvar
gård. Hilma säger, att det vore mycket bättre
att använda detta tili badstuga, som hemma
i Finland, och varma badvatten i de stora
kittlarna. Här finns aldrig någon badstuga.





Men annars är här mycket som
är iikt vårt eget land: skogen är

precis densamma, gärdesgårdar ha
de och tili och med riktiga rök-
pörten. 1 skogen finns så mycket
blåbär, som man bara orkar plocka,
men gummorna, som skola ha bä-
ren tili sin otäcka bränvinskokning,
rafsa dem med en sorts skyffel som

liknar en räfsa.
De höga bergen äro vackrare än

något berg i Finland, och luften är

härlig att andas där uppe; främlingar
från världens alla kanter komma hit
för att klifva i bergen.

Allra högst uppe växa inga träd,
bara blommor. Närmast intill snön
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gå små blåröda soldanellor och anemoner. Alp-
rosen är en liten buske med röda blommor,
som breder ut sig på sluttningarna, men liknar
icke vanliga rosor. Edelweiss är som våra „katt-
fötter “, hvit och luden och vissnar icke. Hon
trifs på de brantaste, mest oåtkomliga ställen i
Alperna, och mången Tyrolergosse har störtat
ner och slagit ihjäl sig, når hän har sökt Edel-
weiss åt främlingarna.
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Engång företogo vi oss
att vandra upp tili Edelhytten
på Ahomspitze. Med Hytte
menas härbärge. Det tog åtta
timmar att klättra dit upp, och
vi måste bli borta öfver nat-
ten. Pappa och Nasse och jag
gingo litet i förväg, mamma
kom efter med Hilma. När
det blef för varmt, satte vi oss
att hvila och dricka vatten ur

en kalia; där väntade vi på de
andra, men därifrån fick Nasse
gå hem igen med Hilma.





Det var nastan mörkt när

vi kommo upp, men på

morgonen sågo vi hundratals
hvita bergstoppar rundt om
kring oss, och nere i daien
sågo vi med kikare Nasse och
Hilma leka utanför vår stuga.
Men dekunde, förstås, inte se
oss, de hade ju ingen kikare.
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Alla, som skola klifva uppe i

bergen, ha grofva spikar under su-

lorna för att inte halka. Men den
som lär sig från barndomen och
är rask sora tyrolaren klifver hvart
som helst. Svårare är det för utlän-
ningen. Medan vi voro där uppe-
kom det en lång rad af många
slags tyskar.
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Vår Anton visade dem vägen och
bar deras saker, annars hade de nog
inte hittat. Men vi buro vara saker
själfva i säckar på ryggen, och min
pappa visade oss de bästa stigarna.

Där uppe i „Hytten" voro två
flickor, som lagade mat. Allting måste
bäras dit upp på ryggen, men har
man en åsna, så går det bra. Nere
i dalen draga oxar och kor lassen.
Vi tyckte först, att det var så under-
ligt när vi sågo korna för plogen;

men sen blefvo vi vana dervid och förundrade
oss mycket öfver deras klokhet och skicklighet.

I vår stuga bor också en flicka, som heter Lisa;
hon är Antons syster. Hon är vår postiljon och
bär alla bref och vykort i sin säck öfver berget.





Lisas mamma är ofta så ängslig för
henne, då det regnar och stormar, tv
då störtar vattnet ner för branterna,
bryter upp vägarna och rifver stora
stenar med sig, som kunna falla
människorna i hufvudet. Vi hittade
många gånger sådana stenar nerfallna
på vägen.

Engång vid ett starkt regn sväm-
made stora forsen öfver och bortförde
gummans potatisåker och vår smul-
tronskog vid stranden. Den skulle
nog ha tagit hela stugan också, om
det ej hade slutat att regna där uppe
på isen.

Men där potatisåkern värit, finns
nu den finaste hvita sand för Nasse
och mig att leka uti, och där bygga





15

vi Ahornspitze, och laga små tyskar af
tallkottar och stickor.

Lisa kunde icke komma hem den da-
gen, emedan bron hade gått i kras, men
när hon ändtligen kom hem, gret hon
öfver sin mammas potatisland och berät-
tade, att på andra ställen hade det vilda
vattnet bortfört både hus och kyrkor.
Lisa, som är postbud, får inte sitta och
vänta på vackert väder, hon. På samma
dag kan hon få gå både i solgass och
snöstorm. När Lisa blir trött, stöder hon
postsäcken mot bergväggen och sitter ned
och hvilar. Och gärna väljer hon den plats,
där en Gudabild är uppsatt vid vägen.
Af Lisas språk förstår jag ingenting mer
än „morjen" och „grusskott", hvilket viii
säga: god morgon! och Guds fred!
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Men Lisa har taiat om för min mamma,
att när hon sitter vid vägen och ser på
Guds sons vackra och sorgfulla ansigte och
tänker på, att han har lidit döden för san-
ningens skull, då går tröttheten bort och
hon fortsätter sin väg och komrner giad i
sinnet tili sitt mål.

En dag hade Lisa med sig brefvet från
dig och bilderna, du ritat. Tack skall du
ha, de voro väldigt bra gjorda! Här har
du i stället dessa, som min mamma har ritat;

du kan själf måla dem, om du har lust.
Härifrån resa vi tili Italien; det kan nog bli
en bilderbok full, tror du inte?

Pappa har hjälpt mig litet med skrifvan-
det. Men nu måste jag sluta. Din vän

Henrik.







Några goda råd.

Man behöfver ej många färger, för att kolorera; med rödt, gult och blätt kan man

göra nastan hvad som helst. Af rödt och gult får man orange, af blått och gult får

man grönt, af rödt och helt litet gult får man hudfärg, af rödt och blått violet o. s. v.

Det är bäst att först mäla med de ljusare och sedän med de mörkare färgerna.
När man skall måla en större yta med samma färg, bör man akta sig att läta färgen

torka emellan, ty då blir det fläckar.
Fläckar kunna också undvikas genom att först helt lätt fukta pappret.
Tag ej för mycket vatten i penseln, ty då bucklar sig pappret.
Har det ändä bucklat sig, kan man få det slätt igen genom att fukta det helt

litet på afvigsidan t. ex. med en svamp och sedän rulla det i händerna mellan torrt rent
papper tills det torkar alldeles.

Det är bättre att ha några få goda färger än många dåliga.
Naturligtvis kan man också måla med torra kritor.

Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors.

Aktiebolaget F. Tilgmann, Helsingfors 1905.


