•

•

•

tit.

IF4

leb

9•E«;,„.

111 -•""
;
--e.f.
9
ku,.'e,
....4.
- i.;,r4ir
"'
,
.,_1.j.=:
r q...iii1:
1.. H
.:.i‘. .i

14

? 474.7
TAtik:r

,

-Iii.,
...i.J.14-...k., .. . ;.!....., .
.;..,5

.,,,e,e e

esee--...-- .--.-,-

-..
"Z .. . ..'" ".. ,-.:" ;),...•, Z.7;
.. .
' .=
.
..'","---,---'''':'. •I•j/å .; li
'

....,
" ....,.'

Udgaar i Allinge-Sandvig.

f., .1...•••••
.. .....„ zi
. ilX
..i.,.....—
xts .
. ,a7

...•■••

.„._ •••••-,.

PI.

1....j.k ..

Ansvarshavende Udgiver:

. • • ... •

.S.
''''.•
'..t.
•••
...:

Gudhjem. Østerfars. Hasle

Otto Gornitzka. Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Olsker, Rutsker, Ro og Kiemer*.

Nr. 218

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 6 Ø.

Fredag den 2. Oktober

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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Myrer og Mennesker.
Den belgiske Digterfilosof og
Nobelpristager Maurice Maeterlinck drager i sin nye Bog interessante Paraleller mellem
Myretuen og det menneskelige
Samfund.

I brillant Oversættelse ved Dr.
phil Chr. Rimestad er paa Jespersen og Pios Forlag udkommet
Maurice Maeterlincks fængslende
og tankevækkende Skildring af
Myrernes Liv.
Er der noget nyt at sige om
Myrerne? Har vi ikke allesammen
fra vi var smaa set det lille ubehagelige Insekt fremhævet paa
vor Bekostning som et Mønsteipaa Pligtfølelse? Har vi ikke følt
Myren som Indbegrebet af alle
trælsomme Pligter? Nej Myren
har ingen af os omfattet med Velvilje, og naar vi aabner Maeterlincks Bog, læser vi paa første
Side, at han, som vi, længe ansaa
Myrer for et utiltalende, et lidet
taknemligt og et altfor kendt Emne.
Lad det være sagt straks : Maeterlinck lærer os at elske Myren.
Men han underminerer ganske
langsomt vor gængse Opfattelse
af den, hele vort Ubehag styrter
sammen, og paa Ruinerne vokserikke blot Interesse op for det lille
tapre og uselviske Insekt, men Beundring, og tillige en dyb Undren
over Livets Mysterium. Med Maeterlinck som Vejleder gaar vi gennem Myretuen, ser ind i alle dens
Gange og Rum, hvor firstog kløgtigt de er ordnede, hvor propert
de er holdt; paa nært Hold følger
vi Fødsel, Liv og Død, Livet i
Krig og Fred, og undervejs hører
vi Digterens vise Ord om det, vi
har set: hvilken Forbindelse det
har med vort Liv. Naar vi forlader Myretuen, ved vi ikke blot en
Mængde om Myren men om vort
eget Liv og om vor Egoismes
Muligheder i et mere socialt indrettet Menneskesamfund.
Maeterlinck har i sine ,tidligere
Værke r om de sociale Insekter
(„Biernes Liv" og „Termitternes
Liv", begge udkomne hos Jespersen og Pio) belyst disse Dyrearters enestaaende taste Organisation. Alle arbejder for den fælles
Ide: Slægtens Opretholdelse, ingen arbejder for sig selv, og nogle har endog maattet ofre deres
Kønskarakter (Dronerne-) for udelukkende at vie deres Liv til Dagens Slid, Indsamling af Mad, Pleje og Bygning af Bolig. Med disse Iagttagelser har Maeterlinck
kastet et foruroligende og tankevækkende Lys over Tendensen til
Specialisering r Menneskesamfundet. Vil Fremtidens Menneskehed
blive disse Dyresamfund lig, vil
al Individualisme ophøre til Fordel for Almenvellet, hvis eneste
Maal er Livets Opretholdelse? Er
disse Insektsamfund Billedet af
sent Fremtids Liv?
Den samme Tanke uddyber

Maeterlinck her i „Myrernes Liv".
Men han overskrider den tillige
og synes at have faaet et lysere
Syn eller rettere et Haab for Menneskeheden.
Dog, lad os først høre lidt om,
hvad han har set i Myretuen og læst sig til. Myrelitteraturen
er næsten uoverskuelig. I de sidste 20 Aar er der fremkommet
over 20,000 Værker og Afhandlinger om Myrerne.
Fællesaand og Moderkærlighed.
Maeterlinck betragter Myretuen
som et enkelt Individ. hvis Celler
blot ikke er samlede, men spredte.
Det herskende Princip er Fællesaanden og Moderkærligheden, alt
ofres paa Afkommet, og saa snart
dette er udspecialiseret, fortsætter
det med samme Offervilje. Højdepunktet af herodisk og patetisk
Opofrelse finder Maeterlinck hos
den Dronning, der grundlægger
en Koloni. Naar hun ene med sig
selv, gravet ned i en lille Hule i
Jorden, har lagt de første Æg, er
hun nødsaget til at æde nogle af
disse og Larverne for at opretholde Livet Saa lægger hun nye
Æg, nye Larver kommer ud og
Tiden gaar med uopholdelige Fødsler og Barnemord, indtil, Børnene,
de fuldt udvoksede Myrer, har
bygget en Bolig. Resten af Livet
sørger de for hende. Hun har
maattet gennem disse frygtelige
Prøvelse for at opretholde Livet
for Racen,
Specialiseringen i Myretuen bestemmer Myrernes Alder: Dronningen og de befrugtede Hunner
lever 12 Aar, Arbejderne kan ikke
holde mere end 3-4 Aar, Hannerne lever kun 5-6 Uger, de
dør efter Parringen. Elskoven har
det samme Ansigt som Døden.
Interessant er Skildringen af
Myrernes altruistiske Organ. Hermed menes den Sæk, hvori Myren samler Mad til — de ar.dre.
Selv nyder den ikke godt af Indholdet, det er et Forraadskammer
til de andre. Hos Mennesket, tilføjer Digteren, hersker Egoismen.
Vi har intet Organ for Fællesskabet. Muligvis er det derfor, at alle
vore ædle Bestræbelser sætter kun
saa ringe Spor. Og han spørger.
,,Vil vor aandelige og moralske
Ihærdighed sluttelig, som Darwinisterne tror, skabe dette Organ?"
Fængslede Enkeltheder.
Maeterlinck har gjort en Række
morsomme Iagttagelser, dels med
det blotte øje, dels i Mikroskopet Det er en yndig lille Skildring
af Myrernes Properhed — mindst
tyve Gange om Dagen kæmmer
de sig og pudser hele Personen,
saa den skinner — og Skildringer af deres Brydeleje i Solskinnet, eller af der es Krige, hvoraf
de fleste gaar af uden Massakrer.
Naar Myrerne har erobret Larverne, der skal bruges til Slaver, og

tømt Forraadskamrene, forsvinder sig. Naturligvis er det betænkeligt
de. Myren er saaledes uegoitisk at anvende Ord fra Menneskelivet
og som Regel fredelig. Dog gives paa Insektlivet.
der Eksempler paa morderiske
Hvad Ordet Lykke betyder her,
Myrer; Hærmyrerne, der hugger er derfor ikke helt klart, der meHovedet af deres Fjender og lig nes vel, at Myrerne — efter hvad
Hovedjægerne blandt Menneskene man kan skønne — gaar helt op
fører de afhuggede Hoveder med i deres Arbejde for Slægten (anhjem. Endvidere de rovlystne det Arbejde kender de ikke), og
Vandremyrer, der anfalder Menne- dette at gaa helt op i en Ting
sker. Hvor farlige de kan være maa betegnes som noget lykkeligt .
selv for de store Pattedyr ses af Tuens fælles Trivsel beskæftiger
Beretningen om en Leopard i Bur, alle dens Medlemmer, Tuens Aand,
der blev dræbt og skeletteret af Fællesaanden, er alles Religion.
Myrer paa en eneste Nat.
„En Dag vil vi", skriver MaeterSærlig fængslende er de man- linck, -- „som alt, hvad der lever
ge Iagttagelser, Maeterlinck har her paa Kloden sammen med os,
gjort vedrørende Myrernes Med- allerede har gjort —, lære at nødelelses og Orienteringsevne. Sy- jes med Livet". Dog ser han i
net er ret svagt — de ser kun Menneskets Misfornøjelse et Tegn,
nogle faa Centimeter frem for sig. hvorved det adskiller sig fra alt
Til Gengæld er Følehornene glim- andet Liv paa Jorden. Og i dette
rende Sanseapparater. Mistes de, Tegn mener han at læse en Muligtaber Insektet sin Retningssans og hed for Magter uden for Jorden.
kan ikke finde hjem, Bogen inde- Med hans egne Ord: „Er vi alligeholder en Række fængslende Eks- vel de eneste, der haaher paa nosempler paa Myrernes Evne til at get bedre? Er det denne Tanke,
tilkalde Hjælpetropper i vanske- der gør os til noget for sig? Man
lige Situationer og altid i et skøns- maa forøvrigt spørge, hvorfra den
mæssigt passende Antal. Endvi- kan komme til os, eftersom vi aldere gives indgaaende Skildringer drig har forladt vor Jord eller
af forskellige Myrearters Speciale kendt andre Forbilleder end dem,
Hyrdemyrerne, de svampedyrken- den byder os. Kun den Forestilde Myrer, Spindemyrerne, de ager-- ling, der dømmer og fordømmer?
dyrkende Myrer, og af deres Snyl- Men eftersom vi ejer den, og den
tere, Hver Art har sin lille Ting, rimeligvis gør os forskellige fra
den kan forud for de andre, og alt, hvad der omgiver os, skal vi
alt tjener kun det ene: Slægtens ingenlunde lade haant om den -Opretholdelse. Specialiseringen er den er utvivlsomt den eneste, der
saa vidt fremskreden, at to Myrer kommer til os fra et Sted uden
fra samme Tue aldrig bekæmper for Jorden."
hinanden
I „Myrernes Liv" faar man endnu
engang Lejlighed til at beunEr Myrerne lykkelige?
Maeterlinck mener, at det er dre Maeterlincks fine Evne til af
uden al Tvivl, at de- smaa Insek- et konkret Stof at udløse og stille
ter ved at opfylde dette til den et Problem, som han aldrig løser,
jordiske Tilværelse begrænsede men lader staa aabent, hvad der
Maal føler sig lykkelig, lykkelig foruroliger Sindet og sætter Tanved at give, lykkelig ved at ofre ker i Bevægelse.

Underholdning paa Atlanterhavet.

Det gaar altid muntert til paa
de store Oceandarripeue. Foruden
sine mange andre Pligter har Skibets Chet at drage Omsorg for,
at Passagererne ikke keder sig.
Vort Billede fortæller om den Opfindsomhed, der udfoldes. Der
holdes Konkurrence om, hvem

der har de smukkeste Ankler
Konkurreecens deltagende Damer
staar skjult bag et Forhæng, saa
kun de udstillede Ankler er synlige, og Dommerkomiteen, der bestaar af Kaptejnen og tre Officerer, er r Virksomhed.

Det er en rig og befrugtende
Bog, fordi den fylder os med Viden, Anelser og Undren.
Axel Broe.

Vintermarken.
Skønt Høsten endnu. knap er
forbi, skal vi allerede til at forberede næste Aars Avl af Vintersæd. •Bugen bør saas snarest
mulig og Hveden i Løbet af et
Par liger, hvis den bedste Saatid ikke skal Forbies.
Jorden maa være velbehandlet. Det er af Betydning, at den
er tromlet tilpas fast, saa der
ikke findes Hulrum. Særlig hvor
der saas i Grønjord,. er delte af
ikke ringe Betydning for en god
Overvintring.
Behandlingen maa dog ikke afsluttes med Tromlen. Planterne
overvintrer bedst, naar Saamaskinen eller Harven afslutter Behandlingen.
Der bør kun anvendes velsorteret, sund Saasæd af ydedygtige Stammer, og Saasæden bør
altid rufsvampes, saaledes at den
er befriet for Smitstof, der senere kan angribe og skade Afgrøden.
Tidligere var det almindeligt at
anvende Staldgødning til Vintersæd-en, nu maa den i de fleste
Tilfælde klare sig med Kunstgødning, eventuelt med et Tilskud
af Ajle. I det hele taget er
Forholdene for Vintersæden bleven mindre gunstige. Den føliger ofte efter en Kornafgrøde,
Frøafgrøde, Roer eller Kartofler. Grønjord som Forfrugt giver de bedste BetingeNer for en
stor og sikker Afgrøde.
Kaligodning kan i Reglen udelades til Vintersæd. I alle Tilfælde til Rug, og hvor der gives
Tilskud af Ajle.
Hvor der dyrkes Hvede paa
humusrige eller moseagtige Jorder, og hvor der ikke gives Tilskud af Ajle, vil et mindre Tilskud af Kaligodning dog antagelig være paa sin Plads.
Baade Hvede og Rug bør have
et rigeligt Tilskud af Fosforsyre,
300-400 kg Superfosfat pr. Hektar vil i Almindelighed være passende, alt efter Forfrugtens Art
og Jordens Gødningskraft.
Vintersæd er den Afgrøde, der
med størst Sikkerhed betaler- for
Fosforsyre.
Hvor Hvede eller Rug saas efter en Kornafgrøde eller Frøgræs, og hvor Jorden er i mindre god Gødningskraft, vil et Tilskud af Svovlsur Ammoniak paa
75-125 kg pr. hektar sikkert
være passende.
De umulige Prisforhold for
Landbruget opfordrer i høj Grad
til en fornuftig økonomi og til
ikke at anvende Penge til' Kunstgødning til andre Afgrøder, end
hvor der er overvejende Sandsynlighed for, at Pengene kammer tilbage med Renter.
Men vil man sikre sig en god
Afgrøde af Vintersæd., er en nogenlunde rigelig Gødskning nødvendig. Særlig den billige Fosforsyre vil det være uklogt at
spare paa. Det kan selv med de
nuværende Prisforhold let blive
at spare paa Skillingen og lade
Daleren springe, saa meget mere
som det vist vanskelig kan forudses, hvorledes Kornpriserne
ligger orm et Aar.

L. s‘p
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!Ry og 'ands
Folkeoplysning gennem Radio.
Jabioen er et 17.Seitti af vor rib
meb unnebe 1.1bnifting ritutigbeber,
tuilte gremffribt er ber ilte g jort i
faa Var fiben be forfte
be
2ubbølger ubfenbtd gennem Mteren?
Vpparaterne er forbebrebe, Senberftationerne btiver Weir fnr Var Traf tigere
og mere fulbenbte. gra et interdfaut
.2egeteli er Nabioen gennem alf ibig Unberbotbnin g ()leben en Eutturfpreber,
her alene her i bort titte Zaantart
tafler oner:400,000 2uttere.V.3eb Siben
af Unberbolbnin gett Notbed ti gennem
9/ahioen i gontraft nteb be oigtigfte
93egibenbeber i 2'nb.-, og Ublanb gennem oplufenbe Borebrag °a Sproglar•
Etid fupplered bor Siben.
Bor al tutterne fan faa mere 1.1b-.
butte nf Jt abioeud gobe og tabige
fenbeljer, bar en StreM af fenbte rincenb
efter ræligere Øibd gozberebeljet [tbfenbt bet førfte %nier af „glabios for
Sluttur og gotteopluUiria".
Tabet preefenterer fig font et finalt
ittuftreret hefte, ber ubfommer buer
9.1taaneb og inbebotber orienterende
Vrtiller, til Ubbubning af 9;labioen
aftne& fulturelle Ubjenbelfer veb en
9.1tebarbejberftab af taitbffetibte, førenbe
Wabne, bber paa tit Cuiraabe.
Der er altfaa iffe tale om et Netbioprogram, mur et CpItAnin gktrf,
tibt,olb bar titfutjtnin g tit gleu
bio-Ubfenbelfer og herigennem brin ger
od
gontraft meb tibend interdfemte $roblerner.
irtptjolbet omfatter Raturfng, %Itufil, 2iteratur, iftorie, Netigion, Slunft,
fociale Spørg niant, htsiejne,
Sfolerabio, 5fuittben i hjemmet, k) abe,
og 2atibbrug, Sprog etc.
J ef tet tofter 50 Cre og fast beftiltd gennem 23ogbanbIer, 3riftfotitor
eller J3rabetd Chef p, Jlaabhu4tab;355

Sølvbryllup
Sonbag ben 4. Dttober fan giffer
Wnbrend denfen og .tuftrit, tein, fejre
bered Sølobrullup.

Guldbryllup.
Clikurn b. 7. Cftaber fon
etid 9In beden og tuftru 3.J't a tb e a,
f. 2unb fejre bud Mulbbrtffinp.
Za bet er 50 ?int fiben be font
nugifte ftuttebe til 9111inge, er bet alt
fem ogjaa et Viorgerjubitcrum, ber fan
fejrd. Mulhbrub og -9intbgonr er henholbdnid 79 og 71 War gammel. Zerd `.wirer er gift nieb jaur Ni-Røflet,
gru Wnberfen er f. Z. jengeliggenbe,
men elled bar be begge trinnet gleebe
fi g beb et gobt k,letbreb. til hittel

Teknisk Skole.
begunber fine 91ftenfurItd paa siRanbag.
anbefaler be unge s.lRenneffer at be.
føge Stolen, ligelom 2eereineftre bar
Sligt tit at tabe bered 2certinge beltage i Unberviningen. tiben !ræber
mere og niere af be unge, Routurrencen
tilfpibjd i nbuggetig (»mb; bet er nu
lun be bugtigfte og bebft ubruftebe i
teori og 13raffi, ber bar taab om
at binbe frem og gøre fig geelbenbe
paa bet fim Vrbeihffinarleb.

Telefonselskabet
bar i Var foretaget fere gorbebringer
paa 2ebningerne, ber bl. a. bar haft
Bølge, at Samtalerne er mere fri for
gorff urrelfer, og Sfrubning af 2ebning erne ffer iffe faa ofte. ten mange
91pparater er opfiibte og foreethebe,
gleparationet finber altfor buppigt
Steb, og ba ber iffe mere er nogen
Meparater bernebe, ben gaar ofte flere
¶age inben gejlene fan rettel.
ette
er til irtor Mene for Wbonnenten, ber
ofteft iste fan unbmere fin elefon faa
teenge. R3i bar i ben feriere rib mobtaget Sylager fra gorretningfnuenb og
tabet bero berbeh gaa Mbere til rette
3eblontmenbe.
911/4
"0%----••

Fra bæsekredsen.
Vort Skolevæsen.
Hjorteben tften botbt ZInranbet fin-ti-

men rireb $umften nej jaseerne ber i
Romitunien et il:£nt ,Iltøtie for at brøfte
Sfoteforbolberte.
3tj raabet ønftebe iffe gorbatiblin
g erne refererebe ; men tihob J'Ieferenterne at være tit Stebe, og bid be
ønflebe bet, at gine en .L,oes figt aber
gorbaubtingerne i bered relpefline
:11abe.
93ora ntefteren inblebebe meb en flat
o g ubfartig gennem gan g af 3eftenr=
melferne fra Maret 1916 og ftitferebe
i flute træf Sfoteforbolbene, font be
foreligger for tiben.
1916 oplufte orginefteren, var
ber 404 Stem i Sl'ommunend Stoler,
nu ca. 300. Zengang tegnebe man
meb 1 Coerlreter, 4 2cerere og 3
bbor man n e ber ffal tit
2eererinber
nu, grebe Itirgttrefteren intet om.
itbnibere neetsntd, at bnert l asen
toftebe 140 Rr, uartig at bolbe i Stole,
og at tiben nu marttte mtre inbe tit
at bringe Ilbgifterne neb beb en Saminenbra gning af Sfotemelenet tit en
titjeb.
23ebft og billigft vithe bet bære at
bugne en &ntralffule mellemStjerne ;
men Peb at forbore fig paa rette Steb
babbe ban fanet ben II ejfeb, at en faciban $lan bilbe børe uigennemførlig
paa Mrurib af $engentanget og berfor
arferojz,' at forbauble om, man ntaatte
arbejbe ab fra bet givne og loge at
fna bet bebft modige iib af - bet.
Vorgillefteren fanttebc !lue lIbtaieller
følgenbe: Zroteit num Ure forrinne4,
iiteu bør bitligrioreø.
j'ter et $ar finaa tituers Samtale
om Sagen i at W.Itninbeligbeb nebjatid
et 11bvedg bejlanenbe af Sfuletommifionene, 3-..srmanb tr. 9lgent 2.aurid
$eberferi, Sfoleubbalget gormanb k) r.
-t-•tatioM3forfi. .
st*eb, fremel
9"1. X. otm og 2eererinbe gru 2arfen fra Vitlin ge og Z'brr.
S.1rrere jenritjen og hoft fra Sanbnig Stole.
Zen nærmere 9Intebnin g tit, at but
Sfoteneefen nu er toarmet i euteltebigIen efter 15 Vad greb og glo,
111fill net føgd i, at 2 af ivrerne er
af g emet beb røbeli, og 1 har jag t fin
Vfjfeb. Zerbeb fan men, faut 9.3orgniefteren bemcerlebe inbffreente .havesavl
91ntat aben at gøre nogen eirbejb.
Maar man rib fra, at llaberniain g,8fagene blioer bet freme jons bibtit,
og at Nutoilet af timer i bbert gag
ogfaa Hirser bet farme, »il Unberføg elfett nabolig tomme tit at omfatte,
tinor mange Stta,ger og bbor man ge
Marere, ber bliner nøboenbi ne, lamt
morrebel Q:Iaritene bebft ton atibrinae
for at aormaalet etmenu &beb,
tan nand.
£ab od gem ub fra, rit ber finbed
297 tern i Sfolente. Merntetrifnits3Vntallet af 93arn pr, Stialf e maa °ære
35. meler man hige 297 Børn i 9
Sltafer, [nar man 33 .Bortt pr. Sftage.
rette er rigeligt for be 2 ungfte Zobbeftttafer ; men til Metigalb fan bet
g obt børe nogle fere i be oprige, faet
tibid bet gaar i gremtiben, jon bet gif
i gortiben, at Uirneautallet fnarere
Mier nebabgaaenbe enb opabgaaenbe
enbeit, fan mennte Rtageanta( mere
not,
&rar man ub fra, at bidfe 9 RI‘Wfer tilfaninten !ræber 246 Unberui&
ning timer ugentlig, ()liner bet trug
for 1 Duerteeter og 6 lærere (2cererinber) efter netop bet ?Intet!, ber er
tilbage for Vjebtitfet.
guid jeg buffer ret, babbe %fiffige
Sfote i fin rib hefte %tal 2ccrere,
ba ben bar bett i 9 Medier.
Zerfom ben af mig ffilferebe Crbning tjotber Stil, Viber Stolen helt i
7 trin, [piffet er jbeatet.
faar 1 førfte og 1 anben SfteMe
og be ørsrige 7 Stlager
i
berueb oprica, at og jaa eanbDiginntene bliber unbervifi i 7 fortløbenbe StWfer mob 5 nu,

$.

Tatols Udsalg

9

Havnen, Allinge.
Det meddeles hei-ved ærede Beboere i Allinge og Omegn, at jeg
har overtaget den af Fru A. Sonne
hidtil førte Forretning.
Ærbødigst

Emmy Hansen.
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HusmoderBørse n
vi v. A. Melbys
Christiansen
er aabnet
Br. M. C. Funch's Ejendom.

•
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En 2den Karl

Tiden fra I. til 31. Okt.
udbydes musselmalet og
blaablomstret Pore el a i n
fra Den Kgl. Porcelainsfabrik med særlig Rabat
af 20 pCt. Alt 1. Sortering.
Saavel Fabrik som Forhandler
har g jort sit til at gøre dette overordentlig fordelagtige Tilbud muligt.
Derfor varer det kun Okt. Maaned.
Der er her en god Anledning
til at begynde at samle paa et
Stel — i Iste Sorterin g og til
Priser, der ikke ligger meget over
de Priser, der almindeligvis betales
for 2den Sortering paa Fabrikens
halvaarlige Udsalg.
Da der jo er Grænser for Fabrikens Ydeevne, anbefales det, at
Ordrer afgives snarest, for at man
ikke risikerer at faa at vide, at
Levering er umulig.
Disse særlige Salgsbetingelser
gælger kun for musselmalet og
blaablomstret.
Intet andet af Fabrikens Frembringelser berøres deraf.

Bestillinger bedes venligst indgivet til

P. 0. HOLM
Barber-Si Frisortorretn.
X. e. 5Coefoed, Faste.
Torvet.

Damefrisørsalonen

. HAsLE •

• •

anbefales.
Bestillinger modtages gerne
Esther Lambrecht.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

Byledsgade. Tlf. 34.

I1~~0

Sygevat, Gazebind,
Flonelsbind, elastiske Bind,
Brandbind,
Guttaperehapapir, Battest,
Tjærejute, Flammevat m.m.
til billigste Priser
faas i „Prima".

Tysk Undervisning
begynder 1. Oktober.
8 Timer Kr. 7,50.
Timer 5 Kr.
Ungdomshold: 8 Timer
Anmeldelse efter 5 ell. Sandv. 39.

Lejeune, Sandvig.

Tysk Konversation.
Hver Søndag Aften — billig Pris.

Min

Store Myregaard, Kl.

•

paa Johannes Madsens, Genus
Mikkelsens, Ludv. Larsens, Peder
Klires, Anton Kures og Kaj Jensens Jorder i Olsker samt Enkefru Lunds, Hans Hansens, Hans
Kofoeds og Pedersborg i Klemensker.
De jagtberettigede.

Lejeune, Sandvig.

anbefales

søges straks paa

•

Jagten aflyses

1~1ffil

rIaf
Søndag Kl. 8.

En Kvinde uden Nora!

En Karl
kan faa Plads straks eller Novbr.
paa. Smedegaard, Kø.

Al Jagt
paa Aksel Falks Jorder i Rø er
torbudt paa det strengeste.
Jagende Hunde bliver skudt
uden videre Varsel.

••••• øøøøø •••••••••
;. Cnrien

Konfirmations-Fodtøj
Fikse Laksko fra 9,75.

C.

Larsen, Vestergade,

MON
beit er go'.
• • • • • • •• • • •• • • • • •••

I Hovedrollen Grete Garbo
og John Gilbert.

Siallleriels Odaalg, Ållillge,

Til Konfirmationen
anbefales haandbroderede

Elegante Visitkort

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
Roger Medisterpølse.
Kogt Skinke.
hjemmesmettet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S .

Lommetørklæder

50 Stk. med Navn 2 Kr.

TAKKEKORT billigst.
Allinge Bogtrykkeri.

Forretningskonvolutler
sælges med Firma for kun 8 Kr .
pr. Mille.

Allinge BogtryKKeri

S8ger De eo lasledsallerskel
flat ben gamle ltjtle fref fid, Dufter re
91bgang ober Zere
jetiboin forlinbt,
bar Ze funbet et $ar Maloftber, fint
g er bære politife SJRRøbe eller /r3etl, bar
re Streaturer tit Salg eller bit Ze
tabe fnabanne, har Zie fadet nue Z3arer hjem, paatager Ze Zem 97eparationer, bar ¶e ftartet en n u aorretning —
bborban flat golf fan fna bet at vibe,
re iste averterer i bet 93Iab, font
virielig tøfed.
„92urbbornlialiti"
tefed af alle i Worbre lerreb og er
herfor et fortrinligt 9Intioncelfiab.
Senb mered 21nrioncer til „Worbbornbotm", tetefon 9tllingei74,

POUL NIELSEN

Kender De

Luxuskaffen

fra „Prima" •
Fineste Javablanding
93 Ore pr. Halvkilo.

En 2 Vær. hellighed
med eller uden Loftsværelse er
til Leje hos

Madkehdl. Larsen, Allinge.
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Briller. 107-01
Største Udvalg i moderne Briller,
Brilleetuier og Læseglas hos

Conrad Hansen
URMAGER & GULDSMED.
Allinge Tlf. 140.
Lagerecept expederes omg.

Ål Lad- og Persookfirsel
udføres med min lukkede 13-14
Personers Bil til billige Priser.
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen.

autobarsel
Ny lukket 4-5 Pers., Bil udlejes

Vognm. C. P. Pedersen,
Nygade, Allinge Tlf. 133.

Skottij.
Nye Sendinger af Herre og
Dame Fodtøj er hjemkommen.

Gummistøvler
danske, engelske og amerikanske
i stort Udvalg. Gummistøvler
modtages til Reparation (Vulkanisering)

Skotøjsbarsen, Klemensker.

Køb deres Kolonialvarer
Margarine, Kaffe, Chocolade, Frugter etc,
Gode Varer — billige Priser i

Smorborsen, Klemensker.

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i
Kontortid 9---12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa

3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,5 pCt. p. a.
4
-

Overretssaglerur

Jac. Jensen.
inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dedsbobehandling m. v.

Autovognmand.

Narreg. Tit'.145. Arninge
Lukket 4--5 Pers. Bil.

fra 75 Øre.
Hedvig Marckmann, Hasle.

10••■■■■■

Lygter.

Kontor i
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Stort Udvalg i

Dynamolygter, Gaslygter,
Elementlygter, Lyslygter,
Lommelamper, Radiodele
og Radioanlæg.
Nyhed Lohman 6 Volt DynamoLygte Kr. 14,50
Alt til billigste Priser.

eyfile6ersen,
Klemensker,

Intet Blad
træller Deres
*. Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

Kristeligt Møde.
afholdes Urdag d. 3. Okt., Aften
Kl. 7,30 i Olsker Forsamlingshus.
Cand. phil. C. Liittichau, Københ
taler over Emnet: Kongernes Konge
og hans Rige bringer Afslutning

paa Verdenstrængslen.

A. Lyster, Hasle.

Allinge-Sandvig
Gymnastikforening
afholder ordinær Generalforsamling Tirsdag den 6. ds. Kl. 8 i
Christensens Havestue. Dagsorden
bekendtgøres paa Generalfors.
Bestyrelsen.

Emil 1Nesths Ur- og Guldsmedeforretning Hasle,
I ndertegnede har overdraget den af os drevne Kaffe- og Sæbeforretning til Frkn. P. Ipsen og A. Nielsen, og takker vi
herved vore Kunder for den Tillid og Velvilje, der er bleven os tildelt, og henstiller høfligst til Dem at overføre
samme paa vore Efterfølgere.
NB. Hele og halvfyldte Rabatmærkeblade indløses i Løbet af 8 Dage.
Ærbødigst

e. 97ielsen, „Yrima".
kg 65.

Ved Sømandsforeningens
Syforenings Bortsalg
den 25. ds. blev følgende Nr. udtrukne, men ikke afhentede :
Slumretæppe rød Seddel Nr. 69.
gul
Kaffedug
80.
9.
Indgangstegn blegrød
(1 Spisestuesæt).
Genstandene kan afhentes hos
Havnefoged Maribo inden 14 Dage

4111 Henhold til ovenstaaende tillader vi os herved at meddele, at vi
har overtaget den af Hr. Købmd. L. Nielsen hidtil drevne Kaffeog Sæbeforretning. Samtidig udvides Forretningen til at omfatte
alt under en Materialhandel og Sygeplejeforretning henhørende,
og anbefaler vi os til det ærede Publikums Velvilje.
Ærbødigst

Dameovertøj.
aar og Vinter er nu paa Lager i et smukt og righoldigt
Udvalg.

Cigarer og Tobak

Faconen er i Aar usædvanlig fiks — og den meget
smukke Forarbejdning er foretaget paa Magasin du Nords

Cerutter og Cigaretter
køber de bedst i

egne Systuer.

Tobaksbørsen, Klemensker,

En smuk Frakke gennemforet med Kunstsilke og med

Violin- Undervisning.

Krave af Skind sælger vi for

Lær at spille i de lange Vinteraftener! — Grundig Undervisning
garanteres. — Tager gerne paa
Landet efter nærmere Aftale.
Svend Arvidsen, Teaterstræde.
Tlf. Allinge 49 kan benyttes.

NB. Ekstra store Størrelser
i Frakker findes altid paa
Lager.

Arne Nielsen,
Storegade 42, Hasle.

ElDrik
faas
kun
Dyrbyes
Kaffe = „Prima"
Husmoderbørsen

har stort Udv. i Sygeplejeartikler,

C. Josefsens Skræderforretning.
Tlf. Allinge 28.

Konfirmationsuret
Conrad Hansen, Allinge.
samt alt i Gaver hos

For Eks. Kikkerter, Urkæder, Urarmbaand, Nipsure, Nøglekæder,
Manchetknapper, Naale, Ringe, Halskæder i Koral, Rav, Guld og Sølv.
Toiletgarniturer, Herrebørstesæt, Servietbaand, Frakkeskjolde, Smykkeskrin, Sølvblyanter, Skrivetøjer, Cigaretetuier, Cigaretæsker m. m.
Sølvskeer i mange Mønstre — alt i stort Udvalg og gode Kvaliteter
til billige Priser.

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads
anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, Mørbrad og Karbonade
hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Leverpostej og Lungepoise. Alt i Paalæg og Konserves.
Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag.

De bedste Kvaliteter tilbydes af

Dunkoks Nr. I. Brunkuls Briketter.
Store engelske og tyske magre Dunkul.
bagre lieddekul — og beder om Bestillinger til den billige
Pris inden Iste Oktober.

Møllers Bogbinderi

Sludder og Vrøvl
er der nok af ; men de fineste og bedste Mærker

Kul, Koks & Briketter

Tlf. 865.

Chr. Dideriksen, Re/flirte.

Tlf. 865

Indbinding at Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

til de ri gtige Priser faas kun i
Godt høstede bornholmske Kornvarer af

ftrodukten.

Hvede, Rug, Byg, Blandsæd og Havre

11101111~~~

Tilbud ønskes

paa Landets største Tilskærerakademi anbefaler jeg mig med Syning af Habitter efter Maal til meget billige Priser.
Alle Reparationer udføres.

De finder altid den Vare, De søger i

Magasin du Nords Gode Illharpningskul a I Kr. pr. Hektoliter.
Udsalg
N ordlandets Ilandelshus.
v. Victor Planck,
Allinge.

— Indskrivning af Elever finder
Sted Mandag den 5. Septbr. Kl. 7
paa Skolen.

Eller °Humpet Kursus

er nu hjemkomne. Stort og smukt Udvalg, saavel i Habit- som Frakkestoffer.

Johanne Hansen Tlf, 45,

Fikse Ungpigefrakker med
Skindkrave fra 25 Kr.

Teknisk Skole, Allinge.

Ved De at man i Husmoderbørsen
kan faa et stort Stykke Haandsæbe
80/85 pCt. til 20 Øre.

Vteracirdvarerne

39 Kr.

Husmoderbørsen
fører den nu saa efterspurgte
„Spar 2" Margarine til 56 Ø. 1/2 kg
Rabatmærker 6 Øre.

paa Kommunens Forbrug af Brændsel i Vinteren 1931-32.
Tilbud, der indsendes til Byraadet senest 7. ds. maa for Kul være
pr. Hektoliter og for Brænde i
skaaret Stand. Brændslet leveres
tilkørt Forbrugerne
All.-Sandvig Byraad 1. Okt. 31.
IL Bloch.

kan paaregnes af energisk Mand med en Del Fritid, der vil interessere sig for Forsikringsarbejde i saavel Livsforsikrings- som Skadesforsikringsbranchen.
Billet mrkt. „1 1" med Oplysning om Stilling og hvad øvrigt
kan være af Interesse indlægges paa Bladets Kontor.

Køb

Husmoderbørsen
har en velforsynet Afdeling af
Køkkenudstyr.
Blaa Emalje Gulvspand 1,45.
Jerngryder ni. Emalje fra 1,19.

Husmoderbørsen
fører Schous anerkendte Vaske-,
Rengørings- og Toiletartikler.
Sæbespaaner 80/85 pCt.
V, kg 45 Øre.
Krystalsæbe 112 kg 17 Øre.

Stor Fortjeneste

[Petra .gpsen ,k Andrea vielsen.

De nye Frakker til Efter.

Bestyrelsen.

Alle Dag- og Ugeblade

faas og kan — om ønskes for kortere eller længere Tid
-- bringes overalt i Byen samme Dag, de udkommer.
Telefon 74. . Poul Marcbmann, Bladhandel, Hasle.

Konfirmationsgaver, Lomme- og Armbaandsure samt alle
Guldsmedeartikler anbefales.
Telefon 116.

Alle velkomne.

Husmoderbørsens
„Special" Kaffeblanding 11.4
12 Kr. Rabat.

Isl. Lammekød

af smaa, fine Lam
anbefales,

De skulde engang prøve
at købe Produlitens Klipfisk den er meget lækker.

firodukten.

modtages fra vore Kunder og afregnes efter bedste Vurdering.
Alle gode Kornvarer modtages som Betaling ved Køb af
Købmandsvarer, Foderstoffer og alle andre Varer.

Nordlandets Handelshus.
ønsker 9e Byggear6ejde2 Tegning
""-~1og'

Kulkasser, Kuløser og Ovnskærme
er billige og gode i

PRODUKTEM. I

Rø.

Rø.

Torsdag d. 1 Oktober begynder undertegnede

eller Reparationer udført, da henvend Dem til

Sygmester Johannes Yedersen,

Overslag
gratis.

4~01",2ffi
Havnegade, Allinge. Tlf. 141.
Specialitet: Jernbeton-Lofter.

Al Slags Lastkørsel
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.

Tlf. Rutsker 20 x.

H. A. Jensen, Ifng.

en Skomagerforretning i Sandemand Schous Ejendom
og anbefaler mig med solidt og godt Arbejde til billigste Priser.
Gummi - og Raagummi Fodtøj repareres. Kapsko ombundes.
Harald Westh.

Kotoed & Mortensens Byggeforreining
Ligtøj og Ligsenge.

Kender De de sidste ny Gulve?
Ingen Fodkulde mere!
Altid lunt og behageligt! ,s
Lægges paa saavel nye som gamle Træ- eller Betongulve i ensfarvet,
Statsprøveanstalten i København har
marmoreret eller med Borter.
undersøgt Prøver af Gulvbelægningen, og Slidprøven udviser, at Slidstyrken er som Klinker, Fliser og Marmor.

Univers Elite" Kunsttrægulve.

Eneret for Nordbornholm.

11. Sonnes Byggelorretning,
Indehaver : P, Petersen.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser

Telefoner 77 og 79.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JELINNTOBERI 61; MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg,

AVERTER i NORDBORNHOLM

Hammershus.
Næste Dag udkaarede de forsamlede Bornholmere med Borgmester Peder Olsen i Spidsen Jens
Koefoed og Claus Kames til „betroede Fuldmægtige" paa Slottet,
Jens Koefoed blev Kommandant
og Chef for Militsen, men hvad
Kames egentlig skulde bestille, er
dunkelt. Noget egentligt Regnskab
for Tiden, indtil den af Kongen
udnævnte Kommandant kom til
Slottet, foreligger ikke; men nogle
omfattende Slagtninger af Kvæg
til Proviantering af det belejrede
København, hvilke Kames forestod,
kunde tyde paa, at den civile Administration var tiltænkt ham. Imidlertid gjorde han nok ikke
meget ud af det, og noget videre
har der vel heller ikke været. —
Efter at han den 30. December
førte de i Sandvig fangne svenske Ryttere til Rene, er han formodentlig blevet der, og Jens Koefoed har da derefter været eneraadende paa Slottet.

Jens Pedersen Koefoed
Bornholms Befrier.

(Kapt. Claus Kames fik i Modsætning til en hel Del andre af
Førerne_ ingen som helst Belønning for sin Deltagelse, hvorover
ban bittert beklagede sig og vistnok med Rette.)
En Deputation med Peder Olsen i Spidsen rejste til København
og overgav Bornholm til Kong
Frederik Ill.
Frygten for Svenskernes Generobringsforsøg har ganske naturligt været det, hvorom alle Kræfter har samlet sig, og til at føre
an her, har Jens Koefoed været
den selvskrevne Fører.
Den 28. Dec. ankom den svenske Undsætning, uvidende om hvad
der :var foregaaet, i et Krigsskib
for Slottet og afgav svensk Løsen.
Jens Koefoed lod svare igen med
2 Skud (dansk Løsen var 3 Skud),
hvorefter Skibet satte Anker for
Sandvig. Jens Koefoed fik her ved
Anvendelse af en passende Blanding af List og Tvang hele Styrken stykkevis i Land, hvor han
tog 1 Ritmester, 1 Løjtnant og 87
Ryttere, foruden den svenske Kaptajn ved Slotsgarnisonen, der var
med som Passager, til Fange efterhaanden, som de blev lokket
ind.
— Siden kom ofte Baade
med Folk og Breve fra Sverrige
til Printzenskjold; men det lykkedes Jens Koefoed at uskadeliggøre dem, hvorved ganske vist
nogle svenske Folk mistede Livet.
Den 9. Januar 1659 kom den
svenske Bøjert „Jågaren" fra Syerrige paa Vej til Pommern med
Breve fra Svenskekongen tll Pr.
(Brevene findes i det kgl. Bibl.),
hvoraf det fremgaar, at Kongen
er i Uvished om Bornholm, men
haaber, at Pr. endnu holder sig
paa Slottet og lover ham i saa
Fald Belønning, om han vil vedblive hermed, samt snarlig Hjælp
fra Pommern af saa mange Folk,
som han ønsker. Jens Koefoed
maa paa en eller anden snedig
Maade have lokket Brevet til sig
uden at Svenskerne anede Uraad,
for først den 17. Febr. fik Sven-

skerne rigtig Besked gennem nogle
svenske Soldater, som efter at være
ført fra Bornholm til København
flygtede herfra til Malmø.
Den 15. Januar kom den af Kongen udnævnte Kommandant Michal Eckstein til Slottet og overtog Kommandoen efter Jens Koefoed, som derefter trak sig tilbage
som Landskaptajn til sin Officersgaard Maglegaard i Østermarie,
som han bl. a. fik af Kongen som
Beløning for sin Daad. Af sine
Landsmænd fik han det velfortjente Hædersnavn „Bornholms Befrier, og havde han ikke fortjent
det, havde han visselig heller ikke
faaet det.
Den 4. Juli kom Svenskerne og
vilde erobre Bornholm tilbage. De forsøgte Landgang ved Sandvig—Allinge, men blev slaaet tilbage. Der foreligger kun yderst
faa Oplysninger herom. Rasmus
Raun oplyser, at Michel Eckstein
herunder fik Hesten skudt under
sig, men ellers „finge de (Svenskerne) læst og paaskrevet". Slotsregnskaberne melder om Reparation af 2 Feltlader, som stod
for Sandvig og blev ituskudt af
Svenskerne, og om Bartskærløn
til en „saargjort" svensk Soldat
(nogle har altsaa været i Land)
og om Ducører for opsamlede,
svenske Kanonkugler. Alt dette
tyder paa en hidsig Fægtning, og
at der har været et alvorligt Forsøg paa at generobre Slottet og
Øen.
Den 21. Juli 1659 blev Generalmajor Adolph Fuchs udnævnt
til Guvernør over Bornholm, og
dermed forøgedes den i Forvejen
temmelig lange Liste over tyranniske Slotsherrer, og samtidig gjordes nogle af Kong Fr. III.s smukke
Løfter om et mildt og naadigt Styre
til Skamme.
Hans Voldsomheder mod Befolkningen medførte mange Klager
over ham. Navnlig gik Forulempelserne ud over Kongens Ridefoged og Amtsskriver Peder Jensen, der i en Klage til Kongen
paastaar om ham, at man i 1000
Aar ikke har hørt, at nogen Øvrighedsperson „sig saa tyrannisk
tør bevise med at prygle, ihjelskyde og med sin Kaarde igennemløbe Folk". Skønt han utvivlsomt var en brutal Krigsmand,
turde dette dog være overdrevent,
da han ikke vides at have dræbt
nogen. — Dette og andre Klager
bevirkede dog sikkert hans Forflyttelse fra Embedet til Nyborg allerede i Dec. 1661, vel sagtens
paa Foranledning af Grev Holger
Rosenkrantz, der af Kongen blev
sendt derover for at undersøge
Forholdende. Rosenkrantz skulde
desuden tage Bornholmerne i Ed
til den nybagte Enevoldskonge
og tale med de to fornemme Fanger, Corfitz Ulfeldt og Leonora
Christine, der sad paa Slottet.

Corfitz"Ulfeldt og
Eleonora Christine.
Da Interessen for disse for Danmark saa uhyre skadelige Personer endnu synes saa særdeles levende, skal deres Forhold under
Opholdet her indgaaende omtales,
hvilket formentlig ikke kan ske
bedre end ved at gengive de historiske Akter dem vedrørende.
Ligesom ved tidligere Lejligheder
er det næsten altid Grevinden, der
fører Ordet, og det er hende, der
handler. At hun skulde være uvidende om og uskyldig i Mandens
grove Landsforræderi maa anses
for højst usandsynligt. Hun var
næppe nogen forfulgt Uskyldighed.

I Juli 1660 ankom Corfitz Ulfeldt med Frue og Tjener til Hammershus og indsattes i et til dem
indrettet Logement i Manteltaarnets 4. Stokværk i det sydøstre
Hjørne. Fangenskabet paa Hammershus varede til Dec. 1661.
Den 13. Marts 1661 gjorde de
et Flugtforsøg, hvorom Adolph
Fuchs indsendte følgende Beretning:
(Journal for Politik, Natur- og
Menneskekundskab af Dr. Odin
Wolff, 1 Bind 1816.)
'Underdanigste Relation fra Generalmajor Adolph Fuchs om Hr.
Greve Corfitz Ulfeldts Eschappade
fra Slottet Hammershus paa Bornholm, som skete Torsdag Nat d.
13. Martii 1661.
Hvorledes det gik ham paa hans
Rejse og den store Ildebrandsfare,
som han uden Tvivl forsætlig har
efterladt paa sit Kammer.
Da Hr. Greve Ulfeld fornam, at
han hverken kunde bevæge mig
eller mine Officerer ved Offerter
af sine store Penge, der bestod i
100,000 Rdl. til derved at erhverve
sin Frihed, havde han fattet andre
Tanker og ituskaaret de Mobilier,
som vare bleven sendt fra Kiøbenhavn til hans Beværtning, og
gjorde Reb og Segl deraf, hvilket
det vedgaaende Fartøj udviser.
Formenende, at det ikke kunde
mangle ham, at han jo maatte
finde nogle Baade ved Stranden
for at betjene sig af dem, efterdi
han havde alting færdigt, hvad
der var fornødent til Afsejling.
Jern- og Tværstængerne i Vinduet, hvorigennem han salverede
sig, havde han ved Tidens Længde
efterhaanden løsboret i Stenene
med et stort Jernsøm. Men paa
man det ikke skulde formærke sligt,
har han igen beklinet de udbrudte
Stene med Kalk, Sand og Aske,
indtil god Lejlighed kunde tjene
til at afbrække de allerede løsgjorte Stænger videre.
Da nu alt var færdigt, og de
kunde kende paa Husets Fløj, at
Vinden var dem favorabel og paa
den Tid nordost, have de Torsdag Nat den 13. Martii resolveret
sig til at begive sig paa Flugten
og tage deres Tempo saa vel 1
Agt (da Retraiten eller Tappenstreg
som almindelig gaar paa samme
Tid Kl. 8) ved Hjælp af en besynderlig Invention af Træ og
Vægte, efterdi de alle tre, Hr.
Greven, Frue Grevinden og Tjeneren ere stærke Personer,.aldeles sønderbrudt de allerede løsnede Jernstænger og dels skudt
dem tilside. Og paa det Vagten
ikke skulde høre denne Brækken,
betjente de sig af Trommens Bulder. Derpaa har Grevinden været
den første, som prøvede Flugten,
hvilket temmelig lykkedes hende;
derefter Greven som fandt nogle
flere Vanskelrgheder og næsten
blev siddende 2 Timer i Hullet og
hverken kunde komme frem eller
tilbage, thi han var bleven gjort
fast ved den ene Ende af Strikken, som Grevinden lod sig ned
med, paa det hun kunde hjælpe
Greven, naar han skulde nedlades.
Men de martrede Greven saa meget i Hullet, med den contraire
Assistance, at de endelig bragte
Greven halvdød ud gennem Hullet. Derpaa fulgte Tjeneren, og
efterdi de maatte gaa noget omkring formedels Skilvagterne, geraadede de i en Møddingpøl, indtil Underlivet med Hr. Greven,
som Fru Grevinden og Tjeneren
for det meste maatte bære. Greven mistede sine Sko her. Endelig kom de til Murene, hvor de
ikke kunde ses af Skildvagten formedels den mørke Nat og nedlode sig med sine Strikker og
Sengelagen indtil paa en Klippe,
som ligger imod Landet. — Her

vidste de ikke, hvorledes de skulde
k6rnme videre afsted, thi Vejen
var dem ubekendt, og formedels
den mørke Nat kunde de ikke se,
hvorhen de gik. De maatte krybe
paa Hænder og Fødder og kom
endelig saa vidt. at de mærkede
Uraad, lode derfor Stene løbe ned
ad Klippen• og mente, at hvor Stenene standsede der maatte Vejen
være. Men allevegne, hvor de forsøgte det, fandt de det farligt,
indtil de kom til et Sted, hvor
Klippen var lige saa farlig, men
fordi her befandtes en liden Busk,
hvorimod Stenen, som de kastede,
standsede, tænkte de at have truffet Vejen godt. Tjeneren gjorde
Forsøget, satte sig ned og skubbede sig sagte nedad, indtil -han
kom til den lille Busk, der gik
Fødderne fra ham, og Djævelen
førte ham med Sack und Pack
ned ad Klippen. De vidste ikke
andet, end at Tjeneren var død,
hvilket ogsaa vilde have været
Tilfældet, dersom han ikke var
kominet til at ligge paa sine Bylter. — Dette forrykkede aldeles
deres Compas, og efter at Tjene
ren havde lagt nogle Timer maalløs paa Jorden, kom han nogenledes til sig selv igen og raabte
om Hjælp. Frue Grevinden, som
hørte dette, steg ned efter ham
indtil det Sted, hvor Fødderne
var gledet fra Tjeneren, og kunde
man om Morgenen se det Sted,
hvor hun havde staaet om Natten. Derfra kastede hun Strikker
og Lagener ned til Tjeneren og
trak ham saaledes op til sig igen.
Det er at undres over, at Frue
Greven ikke ogsaa har gjort det
samme Spring, thi idet hun steg
ned, er en stor Sten rullet efter,
som rev et Stykke af hendes Kjole,
og havde den sprunget lidt mere
til Siden, saa at den kun havde
grebet noget mere i hende, havde
den sønderknust baade hende og
Tjeneren paa Jorden.
Med dette Arbejde tilbragte de
den hele Nat, indtil Dagen gryede,
men da der tillige faldt en stor
Taage, betjente de sig af den og
klavrede saa godt de kunde ned
ad Klippen, indtil de kom omtrent
et Stenkast fra Slottet til et Krohus. Der tænkte de at begive sig
ud fru den store Vej, paa det de
ikke skulde blive trufne og kendte
af nogen. De begave sig derfor
til Skandsen „die Landwehre" (Relationen er skrevet paa Tysk), og
fordi deres Lemmer var meget
forknuste og forstødte, kunde de
ikke stige derover, men begyndte
at brække et Hul. Værten i Krohuset, som hørte Stenenes Raslen,
løb ud af sin Dør for at se, hvad
det var; men formedels den tykke
Taage kunde han dog ikke kende
dem; og fordi hans Svin laa lidt
derfra i Hytten, mente han, det
var Tyve, som vilde stjæle dem,
og raabte derfor til dem; men da
de ikke svarede, blev han ved sin
forrige Mening og sagde: „Det
skal Du faa Djævelen for!" Hermed løb han ind i Stuen og hentede sin Flint. Krohuskonen fulgte
efter sin Mand til Døren. Da hun
blev vaer, at Marschen efterhaanden gik lige til Døren, men hun
kunde ikke begribe, hvo disse underlige Postyrer vare, og hvad
det egentlig skulde være. Ogsaa
stod Værten i Tvivl, om han skulde
give Fyr paa dem eller ikke, thi
Grevinden var behængt med Ranglerier af Strikker, Lagener og Sejl,
Pløkke og Træstykker, som vare
bundne derved, og som de vilde
bruge til deres Søfart. Alt dette
gav en Raslen mod hinanden. Dertil havde hun den forknuste Greve,
som ikke kunde gaa alene, paa
Halsen. Tjeneren krøb kroget og
haltende, formedels sit Fald, belæsset med en stor Bylt paa Ryg-

gen og ovenpaa var krumme Træstykker bundne, hvoraf de vilde
betjene sig til deres Sejlads. Disse
Træstykker præsenterede ikke ueffent et Par Horn, saa at saadanne
Postyrer formedels Taagen syntes
menneskelige Væsener helt ulige.
Disse Folk gysede altsaa over en
saadan Nærmelse, og Konen overtalede Manden til, at han ikke
skulde skyde, da hun formodede,
det var Spøgelser. De sloge altsaa Døren i og løb deres Vej.
Hr. Greven, som saa, at Folkene løb for dem, betjente sig af
Lejligheden og kom ikke til Huset, men gik gennem Skandsens
Hække og saa videre til Stranden.
Her fandt de ikke, hvad de havde
formodet; thi alle Fiskerbaade blive
om Natten bragt til visse Steder
og bevogtede. De begav sig derfor hen til Fiskerlejet Sandvig, et
Skuds Vej fra Slottet, hvor de traf
Patruljen. Den præsenterede de
100 Rdl., paa det den skulde forskaffe dem en Baad. Men det var
deres store Lykke, at den højlyse
Dag forhindrede, hvad disse 2 Personer havde besluttet over dem,
og at endnu nogle Kvinder saa,
at de talede med dem, ellers havde
man maaske aldrig mere faaet at
vide, hvor de var komne hen; dog
stak de Hovederne sammen og
vilde alligevel plyndre dem, andre
vilde endog dræbe dem, og der
var et stort Tilløb af Folk, fordi
de just samme Nat havde staaet
under Vaaben i Beredskab. Dette
mærkede Major Crantz, som havde
sit Kvarter paa Stedet, og drog
Hr. Greven ind i sit Logemente,
hvilket han besatte saa godt han
kunde med Ryttere og Musketerer,
indtil der blev sendt flere Folk
fra Slottet, og Greven bragt op
igen. Men var der tilstødt ham
en Ulykke, saa havde han ingen
anden at tilskrive den end sig
selv, thi Folkene paa denne Ø
er saare forbitrede paa ham og
staa i den faste Formening, at
Grev Ulfeldt er Aarsagen til den
Krig og Ulykke, som hidtil er
overgaaet Danmark.
Der var ogsaa lagt an paa, at
Slottet skulde sættes i fuld Brand,
hvilket de havde praktiseret med
Lyset ved deres Aftog, thi de
havde sat det med Lysestagen i
en Hob Sengehalm, saa at Lyset
var ganske bedækket dermed, og
den samme Halm presset saa tæt
det kunde neden om Lyset. Gud
maa vide, om det er sket med
Forsæt eller ikke; men efter alle
Omstændigheder, saaledes som
man fandt det, kan der ikke dømmes andet, end at det er sket med
Forsæt, thi Branden vilde være
gaaet for sig, om det endnu havde
varet en halv Kvarterstid, og Lyset var saa nær brændt ned, at
der næppe manglede en halv Tomme bredt. Thi de have uden Tvivl
gjort deres Regning saaledes, at
Branden skulde have gaaet løs
Kl. 4 eller 5 om Morgenen, og
vilde Ilden have skaffet saa meget at bestill,e at man ikke kunde
sætte saa snart efter dem. — I
Sengehalmen laa der fuldt af Lys
og hist og her af tørt Træ indsmurt med Fedt. Døren havde de
tilhaspet indenfor med Træ, saa
man ikke saa snart kunde komme
ind for at slukke, hvoraf Grevinden endnu vidste at rose sig sigende derhos: „De havde gjort
deres Bedste."
Fortsættes.

K. E. S. Hoefoad.

