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Er Insektet 
Verdens Herre 

Tekst: Ole Ilqnding. 
Politikens Magasin. 

—o— 

Fra det frieste Demokrati 
til det strengeste Diktatur. 

--o- 
Insektverdenen er det artsri-

geste levende Samfund paa vor 
Klode. Det bidrager alene med 
en halv Million Arter til de 
650.000, som Zoologien i Dag 
har bestemt, og Tallet er endda 
kun foreløbigt, da der hvert Aar 
opdages nye Arter. Alene i Dan-
mark opdager man mellem 5 og 
10 om Aaret. 
— -- 
Alle Samfundsformer findes i 

denne Miniatureverden fra det 
frieste Demokrati til det stram-
meste Diktatur. Alle Vaabenar-
ter er kendte — og næsten alle 
Insekter er bevæbnede til Tæn-
derne. Alle tekniske Former kan 
vi finde paa vor Vandring i Na-
turen eller ved omhyggelig Un-
dersøgelse under Mikroskopet, 
lige fra Gasmasken og Krigstan-
ken til den eleganteste, moderne 
Flyvemaskinetype. 

De smaa Væsner trænger ind 
overalt. I Vandet, paa Jorden, 
under Jorden og i Luften arbej-
der de, fuldt udrustede til deres 
forskellige Fdrmaal. Trods Hy-
giejne har det vist sig, at Plager 
som Møl, Myrer er værre i vore 
Dage end nogen Sinde før, for-
di Etageafsondringen i moderne 
Huse er daarligere end i gamle 
som Følge af Røranlægene. Om 
at udrydde bliver der aldrig Tale, 
højst om at bekæmpe. Det er let 
forstaaeligt, for Insektverdenen 
har Specialister i alle Fag, de 
kan bore, grave, save og mure. 
Deres Lidenhed-  i Forbindelse 
med deres Flyve- og Svømme-
evne befordrer dem overalt. De 
kan leve af alle organiske Stoffer. 
Deres Haardførhed grænser til 
det utrolige. Forskerne har holdt 
visse Arter Uger igennem i 15 
Graders Kulde. De blev haarde 
som Træ af Kulde, men mistede 
ikke Livet. De kan taale indtil 

21 Grader. 
Gaar man den modsatte Vej, 

erfarer man, at de kan leve i 
Vand, der er varmet op til 70 
Graders Varme. 

Der findes Larver, som trives 
udmærket i petroletimsholdige 
Vandløb. Masser af Insekter mod-
staar Sult gennem lange Perio-
der. Deres Levetid varierer fra 
sytten Aar til faa Timer. En Ci-
kadeart bruger sytten Aar om at 
blive voksen og dør i Løbet af 
en Sommer efter at have videre-
befordret Slægten. 

Døgnfluen lever, som Navnet 
angiver, kun i Timer. Andre In-
sekter gennemfører deres Udvik-
ling fra Æg til Larve, Puppe og  

kønsm od ent Individ paa faa Døgn. 
Insekterne er Jordens ældste 

Beboere. Til Efterretning for de 
mange, som tror paa Livets For-
andring til det bedre, dersom 
man bare anvender deres »Pro-
grammer«, kan her anføres, at 
den eneste Forskel man har fun-
det paa en Døgnflue fra Tertiær-
tiden og en Døgnflue i Dag er 
en mikroskopisk Bugtning paa 
en Aare i Vingernes fine Net—
en eneste lille Bugtning i Aar-
millioner! 
— — 
I Halvfjerdserne blev alle 

Frankrigs Vingaarde, undtagen i 
nogle ganske smaa og faa Di-
strikter omkring Garonne, øde-
lagt af et Insekt, som hed Phyl-
loxera. Det var en Luseart. som 
fortærede Vinstokkens utallige, 
fine Rødder. ødelæggelsen var 
katastrofal, og der gik flere Aar, 
inden man paa ny kunde gen-
oprette normale Forhold paa det 
franske Vinmarked. Man indførte 
en kalifornisk Vinplante, som 
Phylloxera ikke kunde angribe 
— Vinen fra Bordeaux og fra 
Bourgogne er saaledes oprinde-
lig amerikansk. 

Saaledes har Insektet Gang paa 
Gang grebet ødelæggende ind i 
Menneskenes Liv og tvunget dem 
ind i den største, den længste 
og farligste Kamp i deres Histo-
rie, selv om den uafbrudt føres 
af geniale Forskere. 

Den ubetydelige Modstander 
koster hvert Aar Millioner af 
Menneskeliv og Milliarder af"Kr. 

Kampen maa føres paa alle 
Omraader, vi skal her blot erind-
re om nogle af dens mest he-
roiske Faser: Kampene mod Ma-
lariamyggen, mod Tsetse-Fluen, 
mod 'I'eksasfeber-Tægen, allesa ni-
men førte af geniale Forskere, 
men aldrig ført til Ende, fordi 
Faren er der i samme Nu, vor 
Modstand slapper af. 

— --- 
Navnet Insekt er en Participi-

umsform af det latinske Verbum 
inseco, som betyder: at skære i 
Dele. Insekterne er leddelte og 
hører til »de Hvirvelløses store 
Gruppe. 

Maurice Maeterlinck, som har 
beskrevet tre af de mærkeligste 
Inseklsamfund: Biernes, Tenni-
ternes og Myrernes, gribes under 
sine Studier Gang paa Gang af 
Forfærdelse over Individets totale 
Udslettelse i Insektverdenen og 
fremsætter den Tanke, at et In-
sektsamfund, som for Eksempel 
en Bikube, i Virkeligheden er 
Væsen i Kraft af sit fænomenale 
Sammenhold. Denne poetiske 
Tanke kan understøttes af Mikro-
skopet, som viser os de Myria-
der af Liv, hvoraf vort eget saa-
kaldte Jeg er sammensat. Biku-
ben er bare en Gentagelse af det 
samme. 

Tænker vi paa de Millioner af  

Individer, som bukker under i 
Kampen hver Time i vor egen 
Verden af et Jeg? 

Sidste Sommer kom der Bil-
leder fra et tilsyneladende sne-
klædt Landskab i Sussex, Elg-
land. Det var ikke Sne, som var 
faldet i Juli Maaned i det nor-
male engelske Landskab, men 
Billioner, Trillioner af Larver, 
som havde spundet sig ud over 
det og totalt ødelagt alt levende. 
Ulykken var sket paa faa Døgn. 
I Filmen ,,Den gode Jord« fik 
Københavnerne et fortræffeligt . 
Indtryk af, hvorledes et Græs-
hoppeangreb foregaar. For de 
fattige Agerdyrkere, som kommer 
ud for en saadan ufattelig Fly-
verhær, er Oplevelsen værre end 
Francos Flyvere for Madrilenerne 

»Jomfrufødslen«, som har væ-
ret diskuteret i snart to Tusind 
Aar blandt kristne Teologer, er 
et Faktum hos Insekterne. 

Visse Blad- og Galhvepsarter 
synes slet .ikke at have Hanner, 
hos Bladlusene kan flere Kuld 
være udelukkende Hundyr, hos 
Bierne kendes Fænomenet ogsaa, 
men derom senere. 

Insekternes Udviklingshistorie 
er et Mirakel: I Ægget rummes 
i Virkeligheden et dobbet Anlægs-
sæt, et, som resulterer i Larven, 
og et andet, som resultererer i 
det fra Larven vidtforskellige 
Insekt. Det færdige Insekt eksi-
sterer faktisk rudimentært i det 
»provisoriske« Insekt. Saa at sige 
hele Larvemuskulaturen, For-
døjelsessystemet og Spytkirtlerne 
forsvinder ved Forandringen, 
derimod bibeholdes K resløbet 
og Nervesystemet nogenlunde 
uforandret. 

Den ødelæggelse, som Larve-
formen saaledes kommer ud for, 
menes at skyldes de saakaldte 
Ædeseller, Fagocyter, men en 
anden Formodning gaar ud paa, 
at selve Vævene undergaar en 
Forandring forinden, som saa 
først betinger Celleædningen, 
»Fagocytosen«. Hvad hele denne 
Forvandlingsproces, som set fra 
et naturøkonomisk Synspunkt 
forekommer uhyre bekostelig, 
skal til, er det endnu ikke lyk-
kedes at opklare. 

Hele Guldsmedens Udvikling 
foregaar i Vandet, den aander 
ved Gællesystem, men senere, 
naar den som fuldvoksen skal 
voltigere i Luften, ved Aanderør. 

Er det Naturens Mening at 
gøre Guldsmeden og de mange, 
hvis Udvikling har et lignende 
uventet Forløb, til Fødemiddel 
for to Elementers Beboere? 

De er forbløffende Strateger. 
Jeg har i to Aar holdt en Ed-
derkop i et Glas. Nu og da fod-
rede jeg den med Gedehamse,  

der maalte to-tre Gange dens 
egen Størrelse, og som med et 
Stik af Brodden øjeblikkelig kun-
de dræbe den. Edderkoppen gik 
alligevel altid af med Sejren. Med 
en Fægters Elegance tog den 
»Spyttet« fra sine Kirtler paa to 
af de otte Ben, bare en lillebitte 
Draabe, og forsigtigt anbragte den 
Draaben paa Gedehamsen. Spyt-
tets gummiagtige Substans i For-
bindelse med Gedehamsens ra-
sende Fagter blev til en tynd 
Traad, som langsomt indspandt 
Ofret. Naar Draabens Effektivitet 
var ved at udtømmes, tog Edder-
koppen sindigt en ny Draabe, 
og Spillet fortsattes. Til sidst 
havde dens farlige, kæmpemæs-
sige Modstander lænket sig selv, 
og Edderkoppen, som hele Tiden 
taalmodigt havde ventet paa det 
»psykologiske øjeblik«, hvor 
Fjenden blottede sig og kunde 
tage mod mere Klister, listede 
ganske sagtmodig af Sted til sin 
Hule, tilsyneladende uden at 
ænse Ofret. Først flere Dage ef 
ter konstaterede jeg, ved at hol-
de Glasset mod Lyset, at Gede-
hamsen kun var et tomt Hylster. 
Den var blevet suget ud uden 
at miste sin Form eller sin na-
turlige Livsfarve. 

— — 
En af mine Venner morede 

sig i Sommer med at iagttage 
en Myretue. Dens smaa Beboere 
havde bygget en Landevej fra 
Tuen og langt ind i Skoven. Nu 
og da lod Iagttageren et Stykke 
Ost falde ned paa »Vejen". . 

Hvordan vilde vi forholde os, 
hvis Mylius-Erichsen-Stenen blev 
kastet ned paa Strøget ved Syt-
tentiden? Vild Panik, naturligvis! 
Hos Myrerne gear det anderledes 
til. Der blev ingen Uorden i 
Færdslen, ingen standsede, men 
nogle Øjeblikke efter kom der 
Forstærkning fra Tuen. De Ny-
ankomne undersøgte Ostestum-
pen og efter en saglig Bedøm-
melse begyndte de at partere den 
og bringe den ind til Forraads-
kamrene. 

— — 
Hvordan meddeler de sig til 

hinanden? 
Naturforskerne har tænkt paa 

Følehornene som Meddelelses-
midler. Foreløbig har man kon-
stateret, at Lugtesansen sidder i 
dem. 

Hos den almindelige Løbebille 
samles 39,000 Nervespidser med 
Lugtesansen som eneste Formaal 
i Følehornene, hos samme Arts 
Hun 35,000. Hos en Bidronning 
findes »kun« 2000 Lugtenerve-
spidser, men hos »Dronen« 30,000 

Ferskellen i Nervespidsernes 
Antal hos Hanner og Hunner 
tyder paa, at Lugtesansen tjener 
til Kønnenes Møde, men sikkert 
ogsaa desuden til Pejling, Jagt 
efter Føde og lignende. 

Om noget særligt Insektsprog  

ved man ingenting. 
En Forsker, Georges Lakhov-

sky, har fremsat en fantastisk 
Teori om. at Følehornene i Vir-
keligheden fungerede ganske som 
Radioantenner. Insekter skulde 
med andre Ord være undergivet 
Radioaktivitetens Love, hvilket 
forklarer deres Samarbejde. 
Maeterlinck, der har faaet Teo- 
rien meddelt, finder den inter-
essant, men har ikke ment at 
burde revidere sine Udgaver i 
den Anledning. Alt er jo muligt, 
for vi ved ingenting. 
— — 
Visse Insekter har sammensat-

te øjne, og hvert lille øje giver 
en Mosaikdel af det samlede 
Sindsindtryk. Hos en Billeart — 
Mordella - har man talt 25.000 
Øjne. Hos den store Guldsmed 
og hos en Sommerfugleart — 
Snerlefinxen — 27,000. 

Efter Undersøgelser synes det, 
som om en Gedehams kender 
sit Hjems Nabolag i en Omkres 
af fire Kilometer. 

Men Biens Syn er kun en 
Hundrededel saa skarpt som 
Menneskets og den lille Eddike-
flues kun en Tusindedel. 

Man mener ikke, at Bier kan 
skelne Grønt og Rødt, derimod 
Ultraviolet, som vort Øje ikke 
opfanger. 

— — — 
Hos Bidronningen opfanges et 

lille Organ, som opsamler Sæd- 
cellerne efter Parringen. De hol- 
des i Live i dette Organ, saa 
længe hun selv lever (ca. 2-3 Aar) 
og hun kan selv raade for, om 
hendes Æg skal befrugtes eller 
ej, idet en ganske fin Kanal for- 
binder Organet med Æglederen. 

De ubefrugtede Æg bliver uvæ-
gerligt til Hanner, de befrugtede 
til Hunner. En Bi-Han arver 
saaledes aldrig en Faders Egen-
skaber, for den har ingen Fader, 
den er Produkt af en »Jomfru-
fødsel". 

Denne Ejendommelighed gør 
det muligt i Bidiktaturet at frem- 
bringe Individer af det Køn, man 
ønsker for Statens Vel. Man har 
villet se en Opklaring paa My- 
steriet ved Bikagecellernes for- 
skellige StørrelSe (de er størst 
til Hannerne), Bidronningen skul- 
de, ved Kontakt med de større 
Celler faa en Refleksbevægelse, 
som automatisk lukkede for Be• 
frugtningskanalen. Der er ogsaa 
den Mulighed, at Temperaturen 
spiller en Rolle, da de fleste lian- 
per fødes om Foraaret i Kuben. 

Dette Mysterium vilde alene 
være tilstrækkeligt til at give os 
et Indtryk af, hvilke Ressourcer 
Insektverdenen har i Kampen 
imod os, men det er kun et af 
mange. 

— — — 
Deres ægteskabelige Forhold 

og Familieliv spiller over hele 
Følelseslivets Klaviatur, lige fra 



Lystmordet til det sirlige Galan-
teri. For enkelte Hanner, f.Eks. 
hos Bierne, er Parringen den 
visse Død. Knæleren bliver gerne 
ædt af Hunnen, Edderkoppen 
ligeledes. 

En lille Billeart bringer sin 
Udkaarne Gaver, smag Insekter, 
indspundet i Kugler, som hun 
kan lege med, pakke ud og æde. 

Til Tider taber hun Legetøjet 
under sin Elskers Favntag, saa 
sker det, at en Han af samme 
Art, som ikke gider ulejlige sig 
saa meget for det smukke Køn, 
samler det op og ganske ugenert 
bringer det S til sin udkaarne. 

Ørentvisten har Moderfølelse. 
Mange Insektmødre • dør for at 
føde. Milliarder af Æg, Larver. 
Pupper og fuldvoksne Individer 
tilintetgøres åf Naturen ved Ka-
tastrofer eller som Føde for de-
res Medskabninger. Andre Milli- 

Klubberne uden for Rønne 
har slaaet sig sammen om et Ar-
rangement med den nylig opryk-
kede Mesterrækkeklub »Fremad« 
Amager. ---1-Yer skal spilles 3 
Kampe, hvoraf den ene med 
Sikkerhed skal spilles i Allinge, 
det bliver antagelig Tirsdag Aften, 
men vi maa dog henvise til Pla-
klater og Dagspressen ang. det 
bestenite Tidspunkt. Det bliver 
en Kamp lidt ud over det sæd-
vanlige, og har man fulgt »Frem-
ad«s sejrrige Foraar, glæder man 
sig til at stifte Bekendtskab med 
dette Hold, hvoraf især For-
wardskæden skal være eminent 
og en sa ad Nydelse at overvære 
i Funktion. 

Fremad vil sikkert være godt 
kendt af Bornholmere og Turi-
ster som det Hold der gik ud af 

Folkefesten 
Store Overraskelser. 

Som tidligere omtalt er der i 
Dagene 16. og 17. Juli planlagt 
et stort Sommerstævne i Sandvig, 
og efterhaanden som Arrange-
mentet skrider fremad, tegne; 
det virkelig til at blive en Kæm. 
pe-Attraktion af Rang, langt ud-
over hvad der tidligere er set 
paa vore Breddegrader. 

Festpladsen omfatter en stor 
Del af Sandvig-Sletten bag Øster-
søbadet Bornholms Badeetablis-
sement, mellem Sandvig By og 
de imponerende Hammerbakker. 
Her gaar man nu i Gang med 
Opstilling af Boder, Danseestrade, 
Tribuner etc. 

Restaurationen kommer til at 
ligge midt paa Pladsen og bliver 
dels Frilufts- dels indendørs Re-
stauration mod Plads til adskil-
lige Hundrede Mennesker. 

Rundt om paa Pladsen opstil-
les Tombolaer, Skydebaner, Lyk-
kehjul, Ringspil og andet Arran-
gement, og der indrettes en ve-
ritabel 

Dyrebavabakke, 
idet Festkomiteen har truffet Af-
tale med et af Dyrehavens kendte 
Etablissementer om at indrette 
en Forlystelsespark med Fore-
visningstelte, Radiobiler, Karru-
sel, Luftgynge, forskellige Spil 
og eventuelt den berømte »Døds- 

arder dræbes af Mennesket, men 
alligevel er Insektverdenen en 
Fare, alligevel er alle dens Med-
lemmer viljeløse Led i et mæg-
tigt, ubønhørligt Maskineri, hvis 
eneste Formaal er Produktion. 

Den franske Biolog Jean Ro-
stand stiller os i Udsigt, at Insek-
tet, som var Jordens første Be-
boer, sandsynligvis ogsaa vil blive 
den sidste. 

Er Insektet Verdens Herre? Er 
vor Viden og vort Arbejde intet 
imod dette Kræ, som vi, uden 
at tænke over det, knaser under 
vore Støvler? 

Naturen har udstyret Insekt-
verdenens Masser saaledes, at de-
res Trivlsel er den uimodstaae-
ligste af al Trivlsel paa vor Klode. 
Vi kan saa selv om, hvorvidt vi 
vil rammesi vor Stolthed som 
»Skabelsens Herskere« af denne 
uimodsigelige Kendsgerning. 

2. Division med en lang Række 
Sejre i et Stræk' og nu*.skal spil-
le i Danmarksturneringens Iste 
Division. 

Det er at haabe, at Banen vil 
være i god Orden til denne Kamp, 
og vi kan med det samme be-
rolige Publikum med at Billet-
priserne bliver overkommelige. 

Til alle Kampe udtages udvalg-
te bornholmske Hold, men Ud-
seendet af disse kan vi endnu 
ikke sige noget om, og vi maa 
ogsaa her henvise til Opslag i 
Skabe, Plakater og Presse. 

Vi vil ønske for Arrangørerne, 
ar de tre Kampe vil vise at der 
virkelig kan spilles god Fodbold 
med gode fremmede Hold uden 
at Rønneklubberne skal være 
Kernen i det bornholmske Hold. 

i Sandvig. 
drom* , hvor der køres Motor-
cykler og Biler inde i en Kæm-
petønde. Naar Farten rettes op 
kan Artisterne køre vandret op 
ad Tøndens Side. 

Et Verdensnummer. 
Ogsaa andre imponerende 

Akrobat-Numre forevises, og som 
Hoved-Attraktion har man en-
gageret et meget flot Verdens-
Artist-Nummer — en nydelig ung 
Dame 

Anita Kittner 
som udfører et halsbrækkende 
Spring fra en 22 m. høj Mast 
ned i et Bassin med en Vand-
dybde af kun halvanden Meter! 
Bassinets Diameter er ikke mere 
end fire Meter. 

Overalt, hvor den unge Dame 
har udført sit Kunststykke har 
hun vakt berettiget Opsigt, og 
mange husker maaske endnu fra 
Radiotransmissionen af Odde-
sundsbroens Indvielse Speake-
rens Omtale af de store Festlig-
heder — herunder dette fæno-
menale Artistnummer. 

Der er ingen Tvivl om at 
Anita Kittner nok skal trække 
Bornholmerne og et stort Antal 
Feriegæster til Nordlandet, thi 
her paa Øen har der ikke før 
været saa store Attraktioner. 

Og efter alle Solemærker at 
dømme, vil det lille Sandvig op- 

leve et Par store Festdage, en 
Folkefest, der vil blive Sæsonens 
store Clou! 

Allinge-Salldv, Byraad 
Møde den 22. Juni 1938. 

Ludvig Nielsen var fræværende. 
En Del Sager toges til Efter-

retning, deriblandt Bevilling til 
Gasværksbest. Kofoed med Ret 
til at drive Biografteater i Matr. 
Nr. 2 b i Allinge. 

Opraab om Hjælp til skade-
lidte Landmænd. 

Ernst Jonassen mente ikke 
Landmændene trængte mere til 
Støtte end de Blinde' og foreslog 
at henlægge Sagen, hvorimod 
M. Bloch foreslog at yde 50 Kr. 
Ved Afstemning vedtoges det med 
6 Stemmer og 2 imod at yde et 
Bidrag paa 50 Kr. 

Victor Oppermann, København  
nægtedes Tilladelse til af for-
handle Pølser fra Vogn paa Sand-
vig Badestrand. 

Festkommiteen til Afholdelse 
af Folkefest i Sandvig den 16. 
og 17. Juli ansøgte om Byraa-
dets Sanktion til Opstilling af 
forskellige Forlystelser, Boder, 
Danseesstrade, Restaurationstelte 
m. m. paa Festpladsen samt om 
Tilladelse til at foretage Afspær-
ring af Festpladsen, herunder 
Strandpromenaden ved de til-
stødende Gadehjørner i Tiden 
Kl. 16-24 Lørdag d. 16.-7. og 
Kl. 13-24 Søndag d. 17.-7. End-
videre blev der anmodet om, at 
den Kommunens Beboere hjem-
lede Ret til gratis Adgang til Øs-
tersøbadets Grund maa suspen-
deres inden for de anførte Tids-
punkt, idet der ønskes opkrævet 
en Entree paa 50 Øre for Voks-
ne og 25 Øre for Børn. Byraadet 
vedtog at give Tilladelse til det 
ansøgte. Ernst Jonassen var dog 
imod, at Gaderne blev spærret. 

Fra Uge til Uge. 
— ()— 

Familie-Journalen indeholder 
aktuelle Artikler, saasom »Men-
neskejagt« af Milton Mac May 
og »Sankt Hans Fest« af Svend 
Holm. Derefter møder Th. Gor-
gius med en Artikel »Rædslen 
for Luftangreb«, og Sportsmed-
arbejderen Ronald har givet sit 
ugentlige Bidrag den spændende 
Overskrift »Faar Jenny Kattegat 
Navneforandring?" 

Ganske vist er det Sommer, 
men selv i den skønne Ferietid 
falder det desværre af og til ind 
med Regnvejrsdage, og disse vil 
blive lette at forkorte, naar Fa-
milie-Journalen er inden for Dø-
ren. Først og fremmest bringer 
den Masser af god Underhold-
ningslekture. Desuden findes der 
nok at læse for Ungdommen, og 
Masser at arbejde med, — lige 
fra regulære Husflidsarbejder og 
til mere fantasifulde Opgaver, 
som for Eks. hvordan man byg-
ger »Heksens Hus« som en mor-
som Miniaturdekoration i Haven. 

Billedserierne er spændende, 
og det store, smukke Dybtryks-
tillæg med »Foto Revyen« og 
Filmssiden bringer som altid høj-
aktuelle Billeder fra Ind- og 
Udland. 

Marens Lyst 
som bitte Bengt synger paa 

Strandhotellet synges nu snart 
af den ganske Ø — en lignende 
Popularitet har Sophus Hansens 

Orkester opnaaet ! Mandag d. 27. 
indbyder Hotellet til Skottefest 
med den herlige Whisky Watson 
Nr. 10 fra S. Juuels Bodega som 
Præmier, og Onsdag d. 29. er 
der stor Amatøraften, hvor Re-
frænsangerne kan opnas Enga- 

gement ved Schous danske He-
lofon Grammofonselskab — og 
alle andre Deltagere vinde sam-
me Selskabs Grammofonplade. 

Nordbornholms Kino, 
som Allinge Biograf nu hedder, 
indvier de nye Lokaler Onsdag 
d. 29. Juni og fortsætter hver 
Aften Ugen ud. Om Søndagen 
gives tre Forestillinger. Storfil-
men om den danske Bondes Fri-
gørelse »Stavnsbaandsfilmen : 
Kongen bød« kommer først paa 
Programmet, og det er at haabe, 
at denne fremragende Film vil 
blive afløst af en Række ligesaa 
lødige Stykker. 

Vi haaber at de Anstrengelser 
der er gjort for at skaffe Allinge 
en ny og tidssvarende Biograf 
maa krones med Held og virke 
til Gavn og Glæde for By og 
Omegn ud fra det kendte Motto : 
Lær Visdom af Livets Optrin I 

filerte_48i Tak 
til alle, der glædede mig paa min 
80-aarige Fødselsdag, 

J. P. Frederiksen, 
Allinge. 

Børnelogen 
Hammerodde. 

Spisestuesættet vandtes paa Nr. 
55, Pudebetrækkene Nr. 27. 

Afhentes Østergade 7. 

Bil udlejes 
med og uden Fører. 

Lukket Chevrolet Model 1930. 
Aage Jørgensen. 

Kastanjegaarden, Tlf. Allinge 72. 

De helt rigtige 

sommersko 
faas hos Carl Larsen, 
Vestergade 	 Telefon 104. 

HOTEL SANDVIG 

Bordbestilling: Telt-. Sandvig 12 P. E. Jensen 

Til Sommerhuset, 
Hoteller og 
Pensionater 

anbefales vort Udvalg af 

Spiralsenge, Pufsenge, 
Barnesenge, Lagener, 
Dynebetræk. Pudebetræk, 
Duntæpper, Vattæpper, 
Krøluldstæpper, 
Hovedpuder, 
Haandklæder, 
Duge, Viskestykker, 
Flonelstæpper, 
Rejseplaider og 
Frottehaandklæder. 
Prøv vore prima 
Frottehaandklaeder til 1,22, 
St. 52-104, det er det bed-
ste der findes til Prisen. 

Alt kan købes med For- 
del hos os, da vi køber 
vore Varer direkte ab Fa- 
brik. 

det store Udvalg, 
den gode Vare. 
den billige Pris, 

Fritz Reusch 
Allinge - Telefon 5. 

Flere Komfurer 
haves paa Lager og sælges eller 
byttes med gammelt Jern. 

M. Jørgensen, 
Jernhandler, Allinge. 

Forminingskenvolulter 
sælges billigst .  

Allinge Bogtrykkeri 

Fremad kommer i næste Uge.' 

PALMEHAVEN 
Hver Aften: 

Konstantin Hansens Rytmeorkester. 
Skuespiller Anker Hansen & Co. 

Lørdag: 
.,Liegstouw". 

Tirsdag : 
Amatør-Aften. 

[ Torsdag: 
,,Blaa Aften" 

Nordbornholms KINO 
Aabnings-Forestillinger: 

Onsdag den 29. Juni Kl. 19,15 
- 21,15 

Torsdag, Fredag, Lord. Kl. 20 

Søndag Kl. 16, 19,15 og 21,15 

Shiunsimank-`himen 
Billetpriser : 1,00 og 1,25. 	liongen  begb. Børn 35 Øre. \ 

Forsalg i „Kiosken", Tlf. Allinge 142 1F) %11011DI'ilit"FTNI; a4PAGNI 
fra Tirsdag Kl. 9. 

Slem iftfie 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-
ne Udkast - selvfølgelig gratis 



Onkel Jack fra Chicago sagde om 

STRANDHOTELLET: 
Verdensstemning uden Lige ! Fin Musik !. Morsom Underholdning 

Mandag den 27.: S}tottefest med Præmier fra S. Juuls Bodega. 
Onsdag den 29.: Kæmpe AmAteraften med SCHOUS 
danske Helofonplader som Præmier. 

111110•011~111111011111~ 

Eiverhoj=KRO`ell i Statullierslialde! 
Naar De paa Søndag tager paa Udflugt, 
saa læg Vejen om ad Stammershalde. 

‘̀'Wcyroeds ,Trin  spiller Sø‘idaq 
Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven. 

Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører 	 a stadig  alt i Metervarer, samt færdigsyet 
Arbejdstøj. -- Hatte og Huer i stort Udvalg. 

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

8. Xa. Andersen 
aut. Installatør 

Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige Priser. 
Overslag og Tilbud gratis. Altid i. Kl. Arbejde. 

Nørregade 8, Allinge (Henvendelse: Allinge Radioforretning) Telefon 95 

Averter i NORDBORNHOLM 
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åkai Se kre d .93i e me 1 
Dag  eller Nat - saa henvend Dem i 

0 
..eilleeil-Centralen, SV. 156. 0 
Moderate Priser. Behagelige a 

H. JØRGENSEN. 8 

o_ oik;fi:fld 

Fral6iPti 
Sonunersal 

netfølgen 
Nu er det paa Tide at 

tænke paa Ferie- og Bade-
tøjet. 

Gaa ind- i Magasin og 
køb det. Vi har nok at vise 
Dem af fikse og gode Ting 
til Priser, hvis Billighed vil 
forbavse Dem. 

Badehætter 
fra 36 og 32 Øre. 

Solbadstorklæder 
fra 95 Øre. 

Strandbluser 
i forskellige Farver 2,25 

Shorts. 
blaa, uldne fra 4,25. 
til Børn alle Størrelser. 
i blaa Trico fra 2,25. 

Lærredsnederdele 
fra 6,65. 

Dame-Badedragter 
fikse heluldne fra 5,.35. 

Badebenklæder 
uldne med Bælte fra 3,65. 

Dam e-Badekaaber 
fra 10,50. 

Badesko til Damer 
og Herrer. 

Hovedtørklæder, 
fikse uldne fra 1,25. 

do. store franskmønstr. 1,30. 

Det store Udvalg, 
den gode Vare, 
den billige Pris. 

Yritz 5?euscfi 
ALLINGE TELEFON 5 

Lamper Sommerhus Liggestolephhurellor KØB DET I PRODUKTEM 

og lyse Damesko ni. Officershæle 
sælges billigt. 

SkotejseentraleniKirkepladsen 

Tlf.170 

De vil blive tilfreds 

til Herrer og Damer. 
Stort Udvalg - billige Priser. 

Træskomager L. Larsen 
Averter i NORDBORNHOLM 

eiese~~ 
det due cirernAridt 
paa dkjorteornraaciet! 

\t\" 
kjorten 

I Flipperne er indsyet et nyt Indlæg, der for-
hindrer Spidserne i at krølle. Dette Indlæg bliver 
blødt i Vask, ligesom selve Flippen, men bliver 
ved Strygning stift igen. 

Flippen er altid glat og krøller ikke. 
Det er en Fornøjelse at bære Sct. Bernhard 

Skjorten. 
Gaa derfor i NORDLANDETS HANDELS-

HUS - og i det store Udvalg af Sct. Bernhard 
Skjorter, som altid er paa Lager, finder De let en 
Sct. Bernhard Skjorte som passer til Deres Habit 
og falder i Deres Smag. 

11±3=.0==r E>Oci 

Selv i denne fugtige Som-

mertid er Cigarerne tørre 

i Kioskens automatiske 

Torreskabe. 
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rir De nye Sommerkjoler 
er hjemkomne, og de er meget fikse og 
billige i Aar. Alle gamle Kjoler sælges 
for halv Pris og derunder. Se Vinduerne. 

Leverandør til 
begge Lotterier. Allinge Messe 

'Th. Holm 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 
Specialist i Tilpasning 
af Indlæg 	 RAGNHILD ROWOLD 

stram d v ej r n 3, Allinge 

Mod. Priser - - Aabent: Hver Dag fra 15-18 og efter Aftale 

Lad Deres gamle Cykle ~MIMI 
blive som ity! 

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle- og Radioimportøren, Allinge 
ved II. Jørgensen - TIL 156. 

Bornnolms Spare- 
og haanekasses 

Afd. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

t'. 

ALMINDEIJUE DANSK 
VARE DG INDUSTRILOTT1P1 

Vind Ferietøjet -! 
Hos enkelte Kollektører og 

Hovedkollektionen, laxegade 
København K., er nogle faa  lr - 
sedler til 4. Trækning ledige. 

Pris Kr. 3.60. 
Fornyelsen slutter 4. juli. 

Salget 5. Juli, 

"ARELOTTERlf-f,i 
~11110~~11111fflerle«~~~.iKi-.....ii..1 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 
Telefoncentralen Allinge. 

Varelotteriet 
4. Trækning med 11.400 Gevin-
ster trækkes den 6.-7.-8. Juli. 
Sidste Fornyelsesdag Mandag d. 
1. Juli. Nogle ledige Lodsedler 
til Salg. Fornyelses og Købelods-
pris 360 Øre. 

J. B. Larsen. 

Del er de lyse 
kjolers Tid 

og i Nordlandets Handels-

hus er der et righoldigt 

Udvalg i Kvaliteter og Far-
ver. 

Bomuldsmousseliner 
pr. m 1,20-0,85— 0,75-0,55 

mange Mønstre 
til unge og ældre. 

Bomuldscrepe pr. ni 0,75 

Rocecord 	 1,25 
smukke, rene Farver, 

garant. Sol- og vaskeægte. 

Haircord 	pr. m 1,25 
meget stærkl  
til Kjoler og Kitler. 

Nouveante 	pr. m 1.45 
90 cm bredt. 

Crepon 	pr. m 1,65 
moderne smaa-

blomstrede Mønstre. 

Aldreoco 	pr. m 1,75 
smukke Mønstre 
til ældre Damer. 

Bæk og Bølge pr. m 1,95 
, )0 em bredt. 

Pique 	2,25-1,68 
rene, klare Mønstre 

garant. Sol- og vaskeægte 

Noppe Vaskestof 	2,10 
Ensf. Vaskestof 	1,80 

lysblaal, ecry og hvidt. 

Hørlærred 	3,25-2,00 

Se Vinduerne 
paa Lindeplads. 

Nord landets 
Handelshus 

Iffielmeme~I 
Xerre- 

.eafisko 

Nye moderne 

SKO til Sommeren 

naar De køber 
Frugt og Grøntsager 

Allinge Frugthus 
Jørgensen — Kirkegade 3 

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 

• 

Konserves - Chokolade 
alt til billigste Priser 

Blommer 40 øre Halvkilo 

DOCI 

Ekstrafin KAFFE - KØB DET I PRODUKTEM 



,fordbornholind 
"idreddefortegnelse! 
Bagerier 

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Losebækg , All. TIf. 78 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. 113vnen All. Tlf. 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. T1177-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

Damefrisørsaloner 
Larsen, Joh., Barber, AIL Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30 
E. Kofoed, Storegade Al. Tlf. 160 

Havemand. 
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. All. 168 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen AILTIf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. TIL 47 

Efter at have provianteret og 
fyldt Benzindunken, sejler vi vi-
dere under Karlskronas mange 
Broer. Smukke Villaer ligger langs 
Bredderne eller oppe paa Klip-
perne, og de røde Tegl lyser smukt 
mellem alt det grønne. Vi sejler 
ind om Verk(in, omkap med en 
lille overbygget Passagerbaad, der 
besøger de forskellige Anløbsste-
der i Lyckebyfjorden. Det blæser 
friskt fra Sydvest, og vi undgaar 
ikke, at Kajakken vasker lidt, mens 
vi staar sydpaa og runder Odden. 
Men da vi kan sætte Kursen Nord 
op gennem SåljOsund, glemmes 
snart det vaade Tøj for den mere 
end smukke Natur, der nu glider 
forbi vore Øjne. Afrundede Klippe-
formationer skyder sig i Vejret, 
og efterhaanden som vi kommer 
længere ind i det smalle, men dybe 
Sund, bliver Vegetationen yppi-
gere, og Egetræerne rækker deres 
Grene langt ud over Breddernes 
Siv. 

Hvor Sundet er smallest lægger 
vi ind i en lille Havn, antagelig 
bygget af Øens Week-end Gæster. 
Midt oppe paa Skraaningen, en 
Snes Meter tilvejrs, finder vi en 
lille græsklædt Flade foran nogle 
Ungbirke. — Solen staar nu højt 
paa Himlen, og det er en varm 
Omgang for os at slæbe alle vore 
Grejer derop; men Besværet løn-
ner sig rigeligt, thi en mere ma-
lerisk Plads kunde vi næppe have 
fundet. Over os hæver Øen sig 
endnu et halvt Hundrede Meter. 
en Klippevæg og et Par Kæmpe-
Graner er vore Naboer, og paa 
den modsatte Bred ligger gigan-
tiske Klippeblokke og spejles i det 
blaa Sund. 

Dagen gaar kun altfor hurtigt ; 
men vi naar dog at orientere os 
lidt paa denne mærkelige og ma- 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Planteskole. 
Gunnar Pedersen, Solbakken, Tlf. AI.168 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/ Posthuset AlI. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen. H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, AllingelTlf. 98 

Sygekasser 
AlI -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4. Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets'Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch Tlf. Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sonderg. Allinge 

Vognmænd 
Petersen, urt, Nygade, All, Tlf. 133 
Person- og Lastkorsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Voan 

leriske ø, hvor Fyr, Birk, Gran, 
Eg og en Mængde andre Træsor-
ter vokser i skøn Forening, og 
hvor Enebærbuske staar stive som 
Cypresser, mange 10 —15 m høje. 
Vi plukker Blaabær og vilde Jord-
bær, og paa den anden Side af 
Øens Højdedrag kommer vi paa 
vor Vandring til delvis ryddede, 
smaa Lavninger, og finder en lille 
Bondegaard. Ejeren er synligt for-
bavset over at faa Besøg af to 
Danskere og faar travlt med at 
finde Æg og Kartofler frem for 
os, og vi faar dejlig nymalket 
Mælk. 

Efter Solnedgang, i Skumringen 
foretager vi en Omsejling af SMj-
Øen, men var lige ved at blive 
stikkende i Fladvandet paa Øens 
indre Side. — Propellen blev gen-
tagne Gange indviklet i de lange 
Vandplanter, og da det efterhaan-
den blev for mørkt til Oriente-
ring, maatte vi stage os frem paa 
lange Strækninger, inden vi fandt 
dybere Vand. 

— — — 
Hele Natten hørte jeg Fiskene 

springe nede i Renden, og enkelte 
høje Plask maatte bestemt hidrøre 
fra Gedder eller Laks. - - Jeg er 
derfor oppe før Solen for at fiske. 
Det blev dog ikke til ret meget, 
et Par store Aborrer sprang af 
Krogen, før jeg naaede at hale 
dem i Land, og Forsøg paa at 
fiske Gedder med Blink førte ikke 
til noget. Jeg fortryder dog ikke 
den tidlige Start; her er herligt i 
den stille, friske Morgen. — Saa 
springer jeg afsted over Breddens 
Sten og klavrer tilvejrs ad stejle 
Klippeskraaninger, findende Moti-
ver for senere Fotografering, alt 
mens Solen stiger op over Højde-
draget og kaster sine Straaler over 
Trækronerne ned til det dybt un- 

der mig liggende Sund . . . . og 
saa trækker jeg Styrmand ud af 
Soveposen til en ny Dag. 

Dagen lang gaar vi paa Kamera-
jagt, daser i Solen eller boltrer os 
i det varme Vand. Klipperne paa 
den modsatte Bred egner sig for-
træffeligt til Udspring, der er Af-
satser paa 10-15 ni. Det giver 
Appetit ! Vi mente at have rigelig 
Proviant til tre Dage, men opda- 

Bølger hamrer ned over Kajakken. 
Vindspejlet slaar det meste Vand 
tilside ; men vi undgaar ikke at 
blive dygtig vaade. Motoren synes 
dog at goutere den noget fugtige 
Luft, den tager nogle Hundrede 
Omdrejninger mere og presser Ka-
jakken fremad i Spring fra Bølge 
til Bølge. 

Snart kommer vi i Læ af en 
lille Ø og kan fortsætte indenskærs 
til Kuggeboda, der er Dagens Maal. 
Vi vil ind om Arp6n, men ser i 
Skumringen forkert paa Kortet og 
jager istedetfor ud i det skum-
mende Hav. Da vi nu engang er  

vaade, mener jeg, vi lige saa godt 
kan fortsætte. Styrmand billiger 
dog ikke min Ordre om at holde 
Kursen ret paa Landet forude; 
men er dog glad, da vi en halv 
Time efter kan gaa i Land, og 
det viser sig at være Kuggeboda, 
vi allerede har naaet. 

Hele Søndagen blæser det, saa 
det er udelukket at naa videre 
rundt om Halvøen. Vi maa se at 

fordi Ejerne ikke maa tage Penge 
ud af Landet til Betaling af Ar-
bejdsløn. Nej, slutter han, det er 
ikke som i gamle Dage, da kunde 
man altid tage med en Fiskerbaad 
til Bornholm og faa Arbejde paa 
Hammeren. 

Ogsaa det kendte Baadeværft 
besøger vi, og Baadebyggeren vi-
ser os Virksomheden. En 36 Fods 
Kutter ligger paa Beddingen, be-
stilt til England, og en slank 30 
Fods Sejlbaad af svensk Skær-
gaardstype — alt bygget af blank-
skrabet svensk Eg. 

Vor 24 Fods Ønskebaad vil han  

bygge for 900 Kr. 	Men de for 
Tiden gældende danske Valuta-
bestemmelser tillader desværre ikke 
et saa fristende Køb. 

— — 
Jeg vaagner ved 3-Tiden næste 

Morgen — Vandet ligger som et 
Spejl. I en Fart fik vi alt stuvet 
i Kajakken, og Kl. 3,30 starter vi, 
det vil sige prøver derpaa ; men 
Motoren vil ikke i Gang. Den er 
gennemvaad af Nattens Dug, og 
det meste af en Time gaar med 
alle mulige Kneb for at faa den 
tørret: til sidst maa jeg i Land og 
varme Motorblokken over Primus. 
Det hjalp, og endelig korn vi af-
Sted. 

Det er ogsaa paa høje Tid, da 
det nu begynder at blæse op. Vi 
klarer dog den farlige Halvø, selv 
om der spøjter lidt Havskum om-
bord, Styrmand kryber helt ned i 
Soveposen og faar en Pressenning 
over Hovedet. — Her ligger hun 
varmt og godt og falder snart i 
Søvn. 

Det var vor Mening at gæste 
de dybe Indskæringer mellem Ron-
nehy og Karlshamn ; men det er 
for koldt til at gaa i Land, Solen 
er endnu ikke fremme, saa vi kan 
faa vore Sager tørret. Jeg pakker 

mig derfor ind og styrer videre 
vestpaa. 

Langt til Havs opdager jeg 
Ternb, Blekinges yderste Ø; der 
var jeg for fire Aar siden, den 
Gang vi tabte Propellen i Nær-
heden af Karlshamn, og Styrmand 
rejste hjem, mens jeg laa og pla-
skede rundt mellem Øerne for at 
faa den Uge til at gaa, som det 
varede Inden en ny Propel naa-
ede frem. Jeg faar pludselig Lyst 
til at gense den interessante Ø, 
og saaledes gaar det til, at da 
Styrmand et Par Timer senere 
vaågner op til Daad, har vi Terub 
for Stævnen og skurer op paa de 
flade Klipper paa Østsiden. 

Nu varmer Solen, vi nyder at 
bade i det krystalklare Vand ; det 
er alligevel noget andet end den 
indre Skærgaards Brakvand. Saa 
plukker vi vilde Jordbær, af hvilke 
der findes en utrolig Masse over 
hele Øen. 

TernO har en naturlig Havn paa 
Nordsiden, beskyttet af alle de 
indenfor liggende Øer. Rundt om 
Vigen ligger smaa pyntelige Huse 

et helt lille Fiskerleje. Vi hand-
ler i Øens eneste Butik . . . naa 
Butik er vel egentlig ikke Ordet 
for Huset, hvor man gennem en 
lille Forstue til Træskoene kom-
mer ind i den mindste Stue, der 
er primitivt indrettet med et Par 
Hylder og en lille Disk — og vi 
bliver ikke fede af, hvad vi kan 
købe af Livsfornødenheder. — Et 
Brød, Sukker og en Pakke Corn-
flakes er alt, hvad vi kan finde ; 
den sidste er sikkert havnet her 
af en Fejltagelse, og de bløde 
Korn maa have staaet paa den 
øverste Hylde i mange Aar. 

Fortsættes i næste Nr. 

Sommerferie i Blekinke Skærgaard. 
En Kajaktur i 1937. 

ger at vi ikke kan klare os Søn- faa det bedst mulige ud af vort 
dagen over. Fiskeriet giver ikke, tvungne Ophold. 
hvad vi havde regnet med ; der 	Vi gaar en Tur op til Lande- 
er ikke andet for end at afbryde vejen, henter Mælk i en Bonde-
vort behagelige Ophold paa Øen. gaard, Jordbær i et Gartneri, og 

Week-end Gæsterne begynder at faar en længere Passiar med den 
indfinde sig med deres Baade, da 
vi pakker sammen og med fuld 
Gas paa Motoren snurrer inden-
skærs til Karlskrona, hvor vi skal 
proviantere inden „Affkerne biir 
stångda". 

Tiden flyver ogsaa, nu er Halv-
delen af de Dage gaaet, der var 
beregnet til Sverrigsturen, det er 
paa Tide at sætte Stevnen hjem-
efter. Der er 200 km til Bornholm, 
hvor vi har lovet at afslutte Ferien. 

Der har blæst en frisk Kuling 
hele Dagen; men vi regner med 
at den som sædvanlig vil gaa i 
Seng med Solen, og fast bestemt 
paa at tage et stort Stræk, vinker 
vi Farvel til Orlogsbyen og hol- snakkelystne Gartner, der priser 
der os saa meget i Læ af Øerne, Danskerne for deres Ligefremhed 
som vi kan. 	 og Gæstfrihed i Modsætning til 

Karlskronas Huse, Skibsværfter Svenskernes mere indesluttede Væ-
og Master, „Hesten"s kendte Sil- sen. — Nede ved den lille Havn 
houet med det enlige Træ forsvin- for Udskibning af Brosten prater 
der i Horisonten, vi nærmer os jeg længe med en Stenhugger. 
AlmO, som vi gerne vilde styre Han beklager sig over Egnens 
indenom ; men efter Kortet fører Fattigdom, der er mange arbejds-
en Landevej derover fra Fastlan- løse, som Staten beskæftiger med 
det, og hvis det nu er en Dæm- Brostenshugning som Nødhjælps- 
ning ? 	 arbejde for en ringe Betaling .. . 

Da vi runder den lange Tange om det store Granitbrud, Tyskerne 
faar vi rigtig Kærligheden at føle. startede for nogle Aar siden, og 
Et ustandseligt Styrt af krappe som nu ligger stille og forfalder, 


