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Fortsat fra forrige Nr. 

Stine Bødekone. 
Af Olga firtersen. 

-- 0 -- 

Der lød lette Fodtrin henad det 
lille Stykke Havegang, der førte 
til Stines Indgangsdør, Og snart 
stod en rødmosset Ungpige i hen-
des Stue. 

„Aa, som jeg har længtes me-
get efter at faa en lille Sludder 
med Dig, Stine," lød det muntert, 
mens hun tog den gamles Hæn-
der og omsluttede dem varmt. 
„Som jeg dog har længtes efter 
Dig!" 

„Ja, det samme siger jeg til Dig, 
ruin Pige. Det er længe siden, man 
har set noget til Dig. Hvad har 
Du dog saa travlt med, siden Du 
aldrig kan faa Tid til at besøge 
mig mere?" 

„Aa, Stine, Du kan slet ikke 
lænke Dig, som der kan være me-
get, der optager En." 

Stines Ansigt blev meget alvor-
ligt. Skulde der mon være noget 
med Anders alligevel, tænkte hun 
og sagde bebrejdende: Din Vej 
gaar vel ikke ad Skoven til i Ste,  
det for, lille Karen Sofie?" 

„Men hvad skulde jeg dog der!" 
En dyb Rødne, som ikke undgik 
Stines Opmæi ksomhed, for hen 
over  det lille, kønne Ansigt, og 
hun gentog: „hvad skulde jeg dog 

der!" 
„Ja, man ved jo aldrig hvordan. 

Jeg har da hørt, at Du dansede 
saa meget med ham derovre ved 
Skoven til detsidste Bal. Du skulde 
nu tænke lidt over, hvad Du gør, 
og se at hytte Dig for Sladder " 

„Men Stine dog! Skulde der 
være noget ondt i, at man dan-
ser med en Kari som Anders, et 
pænt Menneske, og tilmed saa, 
naar der ikke er een, der kan 
danse som ham. Man glemmer 
næsten, hvor man er, naar man 
svæver hen over Gulvet i hans 
Arme. Aa, Stine, det er som at 
være i den syvende Himmel." 

„Det forstaar jeg mig ikke paa, 
for der har jeg aldrig været, min 
Pige, Men hvis Du mener, at Du 
er der, saa behøver Du da ikke 
derfor helt at glemme Lars Peter. 
Du har da før haft et godt øje 
til ham, ved jeg, og han er mange 
Gange bedre end den anden, selv 
om han ikke er en Balløve og ikke 
har en Pengepukkel paa Ryggen." 

„Jeg har ogsaa hele Tiden haft 
meget tilovers for liam; men hvad 
kan det nytte at blive ved at gaa 
og se paa hinanden; det kan man 
ogsaa blive ked af. Han har ikke 
noget, og jeg har heller ingenting. 
Hvad kan det saa blive til med 
os Man kan ikke leve af Kærlig-
hed og Kildevand, Stine." 

„Saadan tænkte Du ikke for en 
Maaned siden, Karen Sofie. Og 
hvad det angaar, saa har Lars 
Peter en fyldt Kiste som ingen 
af de andre kan fremvise. Men 
jeg kan altsaa lorstaa, at der al- 

ligevel er noget om, hvad han be-
troede mig forleden." 

„Har han været her fornylig! 
Hvad sagde han da?" 

„Du ved godt, at Stine Bøde-
kone render ikke med Sladder. 
Men jeg siger, at Du er en god 
Nar, hvis Du lader ham, den 
lange Vigtigper ved Skoven, rende 
af med Dig for et Par Skillingers 
Skyld, han ejer. Inden ret længe 
har Lars Peter Hus og Hjem, saa 
kan han forsørge en Kone " 

„Lars Peter! Men hvordan skulde 
det gaa til?" 

„Det siger jeg ikke noget om. 
Det ved kun jeg! Naar Du ikke 
regner ham for mere, saa er det 
jo Dig ligegyldigt at vide Besked 
med det. Han kan jo sagtens finde 
en anden. Jeg har hørt en lille 
Fugl synge for mig om en Pige, 
der godt kan lide ham. Og enhver 
kan jo nok være tjent med ham." 

„Stine, du tror da ikke, at Lars 
Peter er ved at forlove sig!" 

„Jo, det er jeg temmelig sikker 
paa, at han er. Og hvorfor skulde 
lian dog ikke gøre detl Du har da 
vist ham, at Du sætter mere Pris 
paa en anden." 

„Aa, Du ved godt, at jeg altid 
har holdt mest af Lars Peter, Stine. 
Hvor kan Du sige saadan! Jeg 
mente jo bare, at naar vi ingen 
Ting kunde fora, saa var det til 
ingen Verdens Nytte at blive ved 
at gaa og se paa hinanden og 
blive gammel og graa. Lars Peter 
har forresten ogsaa holdt sig helt 
borte den sidste Tide` 

„Ja, det tror jeg! Han er vel 
ikke saa tosset at rende efter een, 
som ikke regner liam, og det gør 
Du ikke, for saa havde Du ikke 
aaadan helt have overladt ham til 
sig selv den Aften til Ballet." 

Karen Sofie blegnede, ug lidt 
modløst lød det: „Naar jeg dog 
bare kunde komme til at tale med 
ham." Hun sukkede og følte sig 
saa underlig trykket tilmode i Af- 
ten i Stines Stue, hvor der ellers 
var saa rart at være. Det føltes, 
som der var Uvejr i Luften her-
inde, og hun blev tavs. 

„Ja, nu kan det jo være, det er 
for sent at komme paa de Tan-
ker min Pige, Men, hvis Du gerne 
vil snakke med ham, kan Du jo 
prøve at komme her Lørdag Aften, 
da kommer han nok og henter sit 
Vasketøj." 

Karen Sofie rejste sig nu for 
at gaa. Og den Aften forlod hun 
grædende Stines Hus. 

Stine stod inde bag Vinduerne 
og saa efter hende. „Ja, ja, lille 
Karen Sofie," hviskede hun over-
bevisende, „den lille Nødløgn jeg 
stak Dig, var til dit eget bedste. 
Det er den Vej. vi skal ind paa 
for, at Du kan faa øjnene op og 
se, hvad Lars Peter er værd. 
Stine Bødekone har bødet paa 
mange smaa Hjertefejl i sin Tid 
og haft Glæde af det." 

— — 
Sum Stine havde haabet det,  

lykkedes det ogsaa denne Gang 
for hende at faa Bugt rned et Hjer-
teonde. Da Lars Peter næste Gang 
forlod hende, havde han brugt 
sine øjne rigtigt, som Stine havde 
raadet ham til det. Og den Aften 
gik han ikke alene. Hans Ansigt 
straalede over den uventede Med-
delelse Stine havde givet ham, at 
han skulde have hendes Ejendom-
og Betengelserne, hun stillede, 
havde hverken han eller Karen 
Sofie noget imod. Saa foruden at 
have Udsigt til at blive Husejer, 
hvad han ikke havde anet, da lian 
gik ind til Stine, saa var han til-
lige i Besiddelse af den Lykke at 
have faaet Vished for, at han var 
den, Karen Sofie bedst kunde lide. 

Saadan gik det da til, at Karen 
Sofie og Lars Peter næste Aar, da 
Foraarssolen atter skinnede ind i 
det gamle Hus bag Ligustrum hæk-
ken, gik ind i den lavloftede Stue 
som Mand og Kone. 

Mange Aar er rundne siden den-
gang. Deres Velgørerinde er ikke 
mere til. Men hun er ikke glemt. 
Stine Bødekones Minde bliver der 
fredet om. Inde i den gamle Stue 
er det ligesom, der endnu lever 
lidt af det gamle, fredelige fra 
hendes Tid, selv om Landevejen 
udenfor har faaet et andet Præg. 
En stadig Strøm af Biler farer 
forbi med Mennesker, der ikke 
har Anelse om, hvad Stine i sin 
Tid har gjort af godt for andre. 

MON. Olull.11=1•1!1•1, 

Landbrug 
paa Kanadas Prærie. 

Tre Mand kan saa, hoste og 
tærske 1000 Acres. 

Canada omfatter et Omraade, 
der omtrent er paa Størrelse med 
Europa. Men naar vi taler om 
Kanada, tænkes der som Regel 
paa Prærien eller den vældige 
Slette, der fra Winnipeg, hvor 
østkanadas Skove hold&r op, 
strækker sig 1300 Kilometer mod 
Vest ind til Foden af Klippebjer-
gene. Det er denne Del af Kanada. 
vore Indvandrere har for Øje. 

Landbruget paa denne umaade-
lige Slette præges ikke blot af det 
flade Land og Fastlandsklimaet, 
men ogsaa af, at det er ny Jord, 
der drives meget ensidigt og un 
der stadig Fortæring af sin op-
samlede Rigdom. Uden Gødning 
af nogen Art dyrkes der Korn det 
ene Aar efter det andet, kun af-
brudt af en Brak niv og da. En 
saadan Driftsmaade var alminde-
lig paa Prærien i De forenede 
Stater, den Gang Jorden endnu 
var jomfruelig og taalte Tapningen, 
men de fleste Steder i Staterne 
er man efterhaanden blevet tvun-
get til at gaa over til blandet 
Landbrug, alsidig Drift med Mæl-
keproduktion ligesom i Europa. 
Men paa den kanadiske Prærie er 
den ensidige Kornavl stadig frem-
herskende. det er jo den letteste 

og simpleste Form for Agerbrug. 

Maskinkraften. 
Karakteristisk for Pi ærieland-

bruget er ogsaa Stårdriften og 
den udstrakte Anvendelse af Ma-
skiner. Paa Prærien har de længe 
brugt Maskiner, men i de sidste 
Aaeinger er der foregaaet en Om-
væltning, takket være Traktoren 
og den kombinerede Meje- og 
Tærskemaskine („The Combine"). 
Motorkraften har i stor Stil afløst 
den dyriske. Tusinder af Gaarde 
drives uden en eneste Hest. Selv 
Saaningen udføres ved Hjælp af 
Traktor. Traktoren trækker selv-

følgelig ogsaa „Combinen". Uden 
at denne standses, tømmes Kor-
net løst over i Lastbilen og køres 
lige til Kornmagasinet, som der 
er et Par af ved hver Jernbane-
station. Denne Maskinkraft for-
mindsker det menneskelige Ar-
bejde til et Mindsteniaal, som man 

for faa Aar siden ansaa for uop-
naaeligt. Baade Saaning, Høstar-
bejde og Tærskning af 1000 Acres 
Hvede skal nu kunne klares af 3 
— siger og skriver tre — Mand. 

„Combinen" er ingen ny Opfin-
delse. Ude ved Stillehavskysten -
i de indre, hvededyrkende Egne 
af Oregon og Washington — har 
den været i Brug i en Snes Aar. 
Senere har den bredt sig over den 
amerikanske Prærie, og for 3-4 
Aar siden fandt den Vej til Kanada, 
hvor der i Fjor blev købt adskil-
lige Tusinder af dem: dens Kon-
struktion er i de senere Aar ble-
vet stærk forbedret. Den kræver 
fuldmodent,eller overmodent Korn, 
og Vejret rnaa være tørt.  

Mange Gaarde staar men- 
nesketomme om Vinteren. 

Den ensidige Korndyrkning præ-
ger hele Livet paa Prærien. Ar-
bejdet koncentreres i 2-3 Maa-
neder, og om Vinteren gaar Men-
neskene i Dvale sammen med Na-
turen. Saa godt som al den lejede 
Arbejdskraft bliver afskediget, og 
Farmene selv forlader i stor Ud-
strækning Gaardene. Tilværelsen 
paa Prærien er ensformig og trist, 
Kulden er gennemtrængende, og 
intet hæmmer Stormen i dens 
Vælde. Stuehuset er ofte yderst 
tarveligt og koldt, og Vejene ufrein-
kommelige for Automobiler. Sko-
lerne lukkes gerne et Par af de 
værste Vintermaaneder. Mange 
Farme er uden Køer, Svin og Høns. 
Er der Heste, kan de slaas løse, 
de kan føde sig selv ude paa Halm 
og Præriegræs. Fra Toget kan man 
se dem flokkevis staa og skovle 
Sneen bort for at komme til Fø-
den nedenunder. Dyb bliver Sne-
en sjælden, før den varme Vesten-
vind kominer med Tøvejr. Lidt 
Læ er der altid bag en Halmstak, 
og i den tørre Luft taaler Hestene 
over 40 Graders Kulde. Saadan 
klarer de sig Vinteren over og 
trives tilsyneladende godt, og med 
en Maaneds Ekstrafoder er de i 
udmærket Stand til Foraarsar- 

bejdet. 
Men hvor bliver Landmændene 

af? De, der har større Familier, 
drager ind til nærmeste By, an-
dre tager nogle Dages Rejse over 
Klippebjergene til Stillehavskysten. 
Efter et rigtigt godt Aar bliver det 
for mange en Tur helt til Cali-
fornien. Paa Hotellerne i Vancou-
ver kan man se dem i Mængde-
vis. De fordriver Tiden med at 
sidde i Hotellets Vestibule, ryge, 
læse Aviser, diakutere Hvedepri-
ser, spille Kort eller blot stirre ud 
i Luften. Saa gaar de ud for at 
spise, maaske til en billig Bio-
grafforestilling. Paa den Maade 
tager de Livet mageligt i flere 
Maaneder, 

De fleste Farmere er 
Ungkarle. 

De fleste af dem er Ungkarle. 
Det er ikke i Canada som her, 
at der hører en Kone til en Gaard, 
og er en Mand ikke gift, før han 
faar Gaard, maa han skynde sig 
at blive det. Ugifte Landmænd 
— „Magister-Farmere" — har ko-
loniseret hele Bygder og gennem 
mange Aar ført en ensom og glæ-
desløs Tilværelse alene paa Far-
men, højst sammen med en Kom-
pagnon eller Kammerat. De bliver 
gerne Særlinge og ofte syge i 
Sindet ; ikke faa ender deres Liv 
paa et Asyl. Med den tættere Be-
byggelse, de bedre Samfærdsmid-
ler og Radioen er Forholdene nu 
blevet taaleligere for dem. Men 
mere i noget andet Land drives 
Gaardene af ugifte Mænd. Det er 
ikke at undres over at de søger 
til Byerne om Vinteren. 

Paa et Hotel i en lille By i Al-
berta korn jeg i Snak med en 
Mand, som jeg ikke rigtig ved, 
hvordan jeg skal titulere — Hotel' 
karl eller Portier. Han er Forpag-
ter af en Farm paa 160 Acres, alt 
opdyrkes paa Gaardspladsen nær. 
Denne Ejendom driver han om 
Sommeren ganske alene, med lejet 
Hjælp i den travleste Tid. Paa 
denne efter Prærieforhold meget 
lille Gaard (ca 120 Tdr. Land) 
blev ikke brugt „Combine", men 
Selvbinder og Tærskeværk. Heste 
har han ikke, men laaner af og til 
nogen af Naboen mod til Gen-
gæld at køre for ham med Trak-
tor Naar Vinteren kommer, er 
der ikke mere at bestille paa Far-
men, og hellere end at drive der-
ude tager han sig et Job paa et 
Hotel. Arbejdet skæmmer jo ingen 
derovre. 

Hvedeavlen er Spekulation. 
Hvededyrkningen er Spil — 

Hasard. Avlingen kan  blive stor 
og Prisen god. Da giver den en 
glimrende Fortjeneste, Men Risiko 
og Tab lurer paa alle Kanter — 
Tøm ke, Hagl, Frost, og Jorden 
tappes for sin Kraft, paa sine Ste-
der er Mulden fejet væk af Vin-
terstormen, Ukrudtet breder sig, 
saa det ikke kan holdes nede af 
Brak hvert andet eller hvert tre- 



die Aar. 
At denne Drift er uheldig, saa 

vel fra et nationaløkonomisk som 
et privatøkonotnisk Synspunkt, 
synes der ikke al være to Menin-
ger om. Særlig -med et eller to 
Aar med daarlig Udbytte af Hvede-
avlen lyder Raabet om Overgang 
til alsidig Drift med Kvægbesæt-
ning. 1 urinder af Farmere følger 
Parolen, køber Dyr til opskruede 
Priser. Saa kommer der et godt 
Hvedeaar, og Landmanden, der 
maa blive hjemme og passe Dy-
rene, ser Naboen skovle Penge 
ind og i Selrejerbil drage til Ca-
liforniens Sol og Varme Saa ban-
der han over Køer og Svin, og 
tit modstaar han ikke Fristelsen 
til at skille sig af med dem selv 
til de lave Priser, som det maa 
blive under saadanne Omstændig-
heder. 

At gaa i Gang med Husdyr-
brug er ikke saa let, som mange 
forestiller sig. Faar og Fedekvæg 
er lettest, for det kræver hverken 
Hus eller Røgt, men Malkekøerne 
maa have begge Dele. At malke 
er nu en Gang ikke Kvindfolkear-
beide i Amerika. Tjenestekarlen 
vil have fri fra Lørdag Aften for 
at bile ud med Kammerater, saa 
Farmeren selv maa gaa i Stalden 
om Søndagen. Trods al Agitation 
for Mælkeproduktion er Kvalite-
ten i de senere Aar gaaet tilbage. 
Det -er dog ikke blot Spekulati-
onslyst og Uvilje mod det daglige 
ensformige Slid, der er Skyld i, 
at Hvedeproduktionen bliver fore-
trukket. En væsentlig Aarsag er 
nok Mangel paa Kapital, og nu 
drøftes der, hvad der kan gøres 
for en bedre Ordning af Drifts-
krediten. 
(Efter Arthur Krohu i norsk Aften p. 

Menneskers Dom. 
Af Arne Pedersen. 

—o— 
Et Ligtog kører frem ad Vejen 

mod den lille Landsby. — Ja, 
kan det egentlig kaldes en By -
Kirken, Skolen og nogle Gaarde 
og Huse. 

Følget nærmede sig Kirken. Men 
Kirkeklokken ringer ikke. Hvorfor 
gør den ikke det? Nej, det er fordi 
han, som i Dag føres til sit Hvile-
sted, har taget sit eget Liv, og 
derfor er han fordømt — af Men-
nesker. 

— — — 
Han var en lovende ung Mand, 

en lidt ensom Natur, men et Men-
neske, som hans jævnaldrende og 
ligestillede Kammerater — ogsaa 
dem, der levede deres Liv mindre 
fri for Skygger — saa op til, fordi 
han levede et rent og smukt Liv, 
som levedes i hans gode Hjem. 

Han var kort sagt et rigtigt lo-
vende ungt Menneske med en poe-
sifyldt, skønhedselskende Sjæl. 

Og saa var han en meget smuk 
ung Mand. Intet Under, at mange 
skønne Pigeøjne duggeder, naar 
de saa ham. Men han ænsede det 
ikke. 

Da kom Hun = fremmed paa 
Egnen. — Han blev snart klar 
over, at hende skulde det være, 
om hun vilde blive hans. 

Og det vilde hun. 
Hun gav ham sin Tro, og de 

var lykkelige — en kort Tid. Hun 
var hans alt, og han var vel og-
saa nok for hende alt i Begyn-
delsen af deres Lykketid — men 
hun sveg. 

Seks Uger gik efter Bruddet. 
Han var fortvivlet, tynget af en 

Sorg, som ikke kan faa Udtryk i 
Ord. Hans Livskraft var veget, 
Livslysten var død, og det højt-
priste Livsmod var for ham kun 
et Begreb — noget, han engang 
havde ejet. 

Seks Uger er lang Tid i en saa- 

dan Tilstand, hvor Sorgen er den 
alt anden overskyggende levende 
Virkelighed. Stundom søndersli-
der Sorgen et Menneskes Livs-
traad paa en eneste Nat, stun-
dom tager den mange Aar til det 
samme Arbejde. - 

I seks Gange syv Dage og Næt-
ter holdt han Stand. Saa kunde 
han ikke mere, Hans Sjæl formør-
kedes. Skuddet ramte. Et Jordeliv 
var -endt. 

— Hun vilde ikke tro, at det 
var sandt, før hun ved Selvsyn 
blev overbevist derom. Hun naa-
ede dog kun ind i hans Fadets 
Gaard. Paa Gaardspladsen stod 
en Kiste paa en Vogn. Saa havde 
hun set nok. Hun faldt sammen 
i Graad og maatte bæres bort. - 

Han havde sagt, at han vilde 
gøre det. — Hun troede ikke han 
kunde. Nej, hun troede ikke, han 
kunde gøre det. — — Nej. men 
nu var det sket, — 

Følget var naaet til Kirken. -
Tavse Mænd løfter Kisten af Vog-
nen. — Præsten gaar ind paa 
Kirkegaarden, og Bærerne følger 
efter. — Uhyggelig Tavshed. — 
Man hører kun Gangens Grus 
knirke under Skosaalerne, mens 
den lille Skare langsomt skrider 
fremad, helt hen i et Hjørne af 
Kirkegaarden, hvor Suset fra de 
mørke Graner bag Kirkegaards-
diget staar ind over en aaben 
Grav. 

Kirkedøren er lukket for ham, 
men Jorden har aabnet sin Mo-
derfavn, og der sænkes han ned. 
— En Salme. — En Bøn. — Og 
den af Mennesker fordømte er 
gemt. Men Snakken gaar. Dom 
over Dom fældes af Mennesker, 
der har glemt, at det engang har 
lydt, og altid vil lyde: „Med hvad 

dømmer, skal I selv dømmes". 
— Stakler er ikke de, som døm-
mes — af Mennesker — men de, 
som dømmer. — 

I seks Uger havde han lidt for 
sin Brøde. — Hun maatte lide et 
langt Liv igennem for sin. — Han 
led forud for sin. — Hun maatte 
tage Straffen bagefter . Hver faar 
sin Løn og sin Straf paa sin Vis. 
— Skæbnen er underlig, men ret-
færdig, 

-Hun blev aldrig gift. 

Drøm og Virkelighed. 
Af VILHELM HOOK. 

—o— 
En Vagebond kom travende hen ad 

Landevejen, syngende af fuld Hals. 
Det var en dejlig, fredfyldt Sommer-
aften, det duftede af Mark og Skov 
Landet laa frugtbart og hvilede ud i 
Drømme om Grøde og Frugt. 

Vagebonden havde spist et Par tørre 
Rundtenommer paa en Grøftekant, han 
var nogenlunde mæt, tilmed havde ban 
lidt Tobak i Behold, kapret hos en 
venlig Sjæl – han røg af og til paa 
en lille Snadde. 

Et Stykke borte laa Byen, der ud 
imod Landet strakte et Par favnende 
Arme i Skikkelse af nydelige stilfulde, 
Villagader med Smaahaver og kønt 
prydede Stakitter. 

Da Vagabonden naaede herhen, 
standsede han pludselig og kiggede 
gennem et Stakit ind- i en af Haverne, 
der prangede med et Væld af Blom-
ster. Han tog Piben ud af Munden og 
gik helt hen ved Stakittet, hvor han 
blev staaende og faldt i Tanker. 

– Tja, saadan skulde man ha' det, 
tænkte han, her traver man den ene 
Dag efter den anden paa Landevejen, 
alle Landets Vej har man gennemtra-
vet, faner Lungerne fyldt med al Slags 
Støv fra Nord til Syd. Ingen Plet kan 
man kalde sin egen, ingen Dag ved 
man, hvorfra man skal faa Føden. 
Man er fri som Himmelens Fugle, 
men det er en køn Frihed at luske 
gennem Tilværelsen med en slunken 
Vom og nogle usle Pjalter . . . 

Se nu til ham, som bor derinde : en 
dejlig Have, en yndig Plæne at hvile 
paa i magelige Liggestole, Cigarer, 
hvor en anden en maa være glad for  

en Smule Hø til en Snadde, de læk-
reste Retter til Middag hver Dag, en 
Bil naturligvis ogsaa – han behøver 
ikke at traske paa støvede Landeveje; 
fine Klæder, Kone og Børn, Tjeneste-
folk til at sørge for sin Behagelighed 
– mens jeg maa snorke i en Vejgrøft 
eller i bedste Tilfælde i en Holede, 
maaske risikere at blive halvvejs ædt 
af en arrig Køter, kan saadan en Lyk-
kens Graaspurv strække sine Lemmer 
i en magelig Seng og i Morgen staa 
op og tage Bad, barbere sig, nyde sin 
Kaffe til Morgenavisen – tja, og jeg 
kan tage baade Kaffe og Bad ved en 
Vandpost . . . 

Vagebonden sukkede dybt. 
– Kunde man saa endda finde en 

Lotteriseddel, og den saa kom ud med 
den store Lod, eller man kunde skrive 
en vældig Roman eller hitte paa no-
get . . . men det er haabløst det hele 
. . . naa, man maa tage det, som det 
er, det bliver jo ikke bedre, fordi man 
vander Høns – nevet- mind! 

Han tændte sin Snadde og gik vi-
dere, og lidt efter hørtes hans ikke 
just klokkeode Stemme trallende en 
lystig Melodi mellem de fornemme 
Husrækker. 

– – – 
Men paa Villaens Veranda sad Hu-

sets Ejer, Grosserer Hansen. Han hvi-
lede sig ud efter Middagen med Af-
tenavisen paa Skødet og en Cigar i 
Mundvigen. 

Han havde lagt Mærke til den for-
bipasserende Vagabond og var et øje-
blik bange for, at han skulde komme 
ind og forstyrre Siestaen. 

Men da han blev staaende oglidt 
efter gik videre i Aftenen, blev Gros-
sereren rolig. Han sad og faldt i Tan-
ker – – 

- Nu gaar saadan en Svend syn- 
gende ud i den stille Aften, tænkte han. 
Han kommer fra det aabne, friske Land, 
finder sig et lunt Sted til Natten -
og vandrer videre i Morgen, fri og frank, 
medens en anden en – han sukkede 
tungt – maa sidde indelukket paa et 
kedeligt Kontor blandt kedelige Men-
nesker. – Ak, ja, hvad er i Grunden 
ens Liv, hvad ser man, hvad oplever 
man? Man er blevet til en Pengema-
skine, som Dag ud, Dag ind skal være 
i Gang – hvorfor? Fordi min Kone, 
som ikke bryder sig en Gnist om mig, 
og mine Døtre, som om muligt inter-
esserer sig endnu mindre for deres 
kære Ophav, og mine lange, dovne 
Sønner kan klæde sig efter sidste Mode, 
bo i behagelige Omgivelser, spise god 
Mad, gaa i Teater og paa Restaurant 
og for Resten drive Livet bort uden 
at gøre for to Øre Gavn. Det er det 
hele – og det er just ikke til at faa 
Latterkrampe over. 

Mens saadan et lykkeligt Asen selv-
følgelig ingen Familie har at trælle for, 
men kan disponere frit over sig selv, 
skal jeg slæbes med til en Bunke ke-
delige Selskaber den ganske Vinter 
samt Størstedelen af Sommeren – og 
i min Ferie – min saakaldte Ferie -
skal jeg optræde ved et af vore for-
bistrede, aandsfortærende Badesteder, 
betale i dyre Domme for en ussel Mad, 
haarde Senge og et Selskab, som gaar 
mig paa Nerverne. Bare for at min 
ærede Viv kan faa Lejlighed til at bril-
lere med sine sidste Skrig og Moder 
og mine Pragtblomster til Børn flirte 
og danse og støje Døgnet rundt. -
Det er herligt. Aa, om man kunde tage 
sin gamle Snadde og trave ud til Barn-
dommens Land, ligge ved en klukkende 
Aa, komme væk fra alle Selskabspa-
pegøjerne, faa Fred og Hvile . . . 

Saa, nu begynder min Fredsforstyr-
rerske at kvidre Arier, saa er denne 
Aften totalt ødelagt – nej, hvem der 
havde det moralske Mod til at blive 
Vagebond – lykkelige . . .! 

- – – 
Og Maanen gled frem paa Himmelen 

og smilte ned til Menneskene – og 
deres Drømme. 

Vore Kæmpehøje. 
Af Arthur Dalshy. 

Der er særlig i de senere Aar 
vaagnet en stedse stigende Inter-
esse og Forstaaelse af vore Hjem-
stavnsmindees Værdi og Betyd-
ning. 

Hertil har vel nok i første Række 
vore Hjemstavnsdigtere virket. Des 
har foruden at vække Hjernkær-
ligheden, den stædigste og stær-
keste Magt paa Jorden, midt i vor 
ellers saa materialistiske og nøg-
terne Tidsalder lært os Kærlighed 
og Ærbødighed overfor det gamle 
og overleverede, det som hører 

Fortidens Slægter til. De Slægter, 
af hvis Jord vi er rundet, som 
arbejdede med den samme Jord 
som vi, levede Livet i Medgang 
og Modgang, i Strid og Steæb, i 
Sejr og Nederlag, som nu Kaarene 
kunde falde den Gang og kan det 
den Dag i Dag. Vi er i et og alt 
deres Arvtagere. Hvad er da mere 
naturligt, end vi ofrer dem Inter -
esse. 

Kun faa Lande har været saa 
rige som Danmark paa Oldtids-
minder, der var synlige i Land-
skabet. Rundt omkring stod de 
karakterfulde Dysser, kam redas-
nede af store Sten, der var satte 
paa Højkant med en endnu større 
Sten som Overligger, men navn-
lig har man i hver en Egn haft 
fur Øje de kuplede Kæmpehøje 
fra Sten- eller Broncealderen. Ved 
disse Høje føres vore Tanker til-
bage til de ældste Tider, og vi 
faar et Indblik i vort Lands tid-
ligste Beboeres Liv og Færden. 
Hvilken Energi maa der ikke være 
udfoldet for at samle de Mæng-
der af Jord, hvormed Gravhøjen 
er formet. Der staar de, disse 
værdige Minder fra Forgængernes 
Liv, og er med til at give det 
danske Landskab dets Karakter 
og Særpræg — og dog maa disse 
Jordmængder være løsnet med de 
simpleste Redskaber, maaske med 
de bare Hænder, og er vel baa-
ret sammen med Huder og Skind. 
Fantasi og Vilje har ikke manglet 

. . Har Danmark ingen Bjerge 
og fossende Elve, der kan frem-
kalde Forestillingen om Varighed 
og Styrke, saa ejer det dog i sine 
Oldtidsgravhøje Vidnesbyrd om 
menneskelig Vilje til at trodse 
Tiden og bygge for Evigheden. 

Kæmpehøjen hører med til min 
Barndomsegn, dens Natur og dens 
Historie. Og intet kan vel mere 
end den gamle Kæmpehøj sætte 
Barnets Fantasi i Bevægelse. Fra 
mine Drengeaer husker jeg over-
troiske Forestillinger og Fortæl-
linger om Højene og deres usyn-
lige Beboere, som det var klogest 
ikke at komme for nær, alt det 
fyldte Barnets Sind med en vis 
Ængstelse, saa man fandt det raa-
deligt, hvis Ens Vej. gik forbi en 
Kæmpehøj, da at forlade Stien og 
gaa uden om Højen i en Bue, 
især ved Aftenstide. Men efter-
haanden veg Overtroen, og Fryg-
ten for „Ellefolka og „Højfolk" 
forsvandt, og Højene fremtraadte 
som det, de var; vore Fædres 
Gravhøje . . Dog — ved Synet 
af de gamle Kæmpehøje vækkes 
underlige, højtidelige Stemninger 
endnu. Alt det, der ikke er skre-
vet op, godt gemt for Verdens Ny-
figenhed, lever her. De hvisker om 
Danmarks Tider, om Fædrenes 
Færden, om Liv og Skæbner, vi 
aldrig skal kende. 

De gamle Fædre, der kom til 
at hvile i Gravhøjen, har haft Sind 
tilfælles med Christian Winter, 
der synger saadan om, hvordan 
han ønsket sig allersidst: 

Naar alting er til Ende, 
og Natten stunder til, 
naar slukket er i Mulmet 
Livssolens Straalespil 
ak, kunde jeg da lægge 
til Ro mig i din Eng, 
dit Grønsværstæppe trække 
over mig og min Seng. 

Det gjorde disse gamle. De trak 
Grønsværstæppet op over sig, og 
saa laa de der med deres Vaaben 
ved Siden og ventede paa en ny 
Himmel og en Jord. Og medens 
Tiden gik, gled Graven ind i Aar-
hundreders Forladthed 

Mange Forsyndelser er begaaet 
mod de tusindaarige Kæmpehøje, 
Gravkamre er forsvundne, enkelte 
Høje er ved sin Ejers Haand sløj-
fede for ringe økonomisk Vindings 
Skyld, og endnu flere er Ploven  

gaaet hen over, saa de lidt efter 
lidt, Aar for Aar, skrælles fladere 
og nu kun tegner sig som svage 
Forhøjninger i Landskabet . . 
Forandring er Livets Lov, og jo 
stærkere Livet udfolder sig, desto 
hurtigere maa Formerne skifte. 
Men heldigvis ligger der i den 
menneskelige Natur en Trang til 
at fastholde Identiteten blandt de 
skiftende Former, og selv om man 
i den sidste Menneskealder paa 
Materialismens Alter har ofret store 
og ganske uerstattelige Naturvær-
dier — saa er dog nu et stort 
Antal af vore store og smukke 
Gravhøje fredlyst ved frivillig Over-
enSkomst mellem de paagældende 
Lodsejere og Staten, d. v. s. Na-
tionalmuseet, som ved Fredninger 
overtager Tilsynspligten. Det For-
hold viser en vidt udbredt Ær-
bødighed for Oldtidens Monumen-
ter, man ønsker ikke at tilintet-
gøre Forbindelsen med Fortiden. 
De fredede Kæmpehøje bliver staa-
ende som synlige Spor af vore 
Forfædres Virken, Indsigt og Pi-
etet mod Landets Barndom har 
afløst Overtroen, der i ældre Tid 
skærmede mange Oldtidsgrave 
mod rovgrisk og tankeløs øde-
læggelse, og de vil ogsaa i Frem-
tiden bidrage til at bevare vort 
Lands hævdbundne Særpræg. 

De gamle ærværdige Kæmpe-
høje tater til vor Fantasi, de knyt-
ter os til vor Slægts Barndom, 
de minder os om, at dette Land 
har vore Fædre ejet i umindelige 
Tider, de viser, hvorfra vi er Kom-
met, de siger os, hvem vi er. Fat-
tig vilde vor Hjemstavn blive, 
hvis de Høje, der kransede vor 
Barndoms Synskreds, forsvandt. 
De bør blive staaende i al Frem-
tid, hvor de har staaet, siden Sten 
og Jord for Aartusinder tilbage 
tungt blev slæbt sammen og Høj 
kastet over danske Mænd og 
Kvinder. 

Fra Uge til Uge. 
Afhentning af Affald i All.-Sandv. 

For at faa indført en nein og 
praktisk Ordning af Renovations-
væsenet anmodes de Beboere, der 
ønsker at tegne sig for fast ugent-
lig Afhentning af Affald, om at 
anskaffe Skarnkasser og W. C. 
Bøtter af en bestemt Type (i Hen-
hold til Sundhedsvedt.) Disse kan 
bestilles hos Renovatøren og kan, 
hvis tilstrækkelig Tilslutning op-
naas, faas paa Afbetaling af Kom-
munen. Afhentningen besørges 
i Allinge at Avlsbr Jens Jensen, 
i Sandvig af Fisker Janus Nielsen. 

Nu falder de store Gevinster. 
Vil De lage en god Chance, saa 

er den der nu til Varelotteriets 
5. Ti akning, hor De kan faa et 
Lod til Foruyelsespris Der bliver 
udtrukket 73,800 Gevinster i 5 og 
6. Ti ækning 5 Trækning finder 
Sted 10., og 12. August Fornyel-
sen slutter 8. og Salget 9. August. 

Å r. e P. S. 
REJSEBUREAU 

L.3 i:.;:er for Rejse med Skib og 
Tog overalt i Indland og Udland. 

Rejseplaner ti rette? ægges. 
Hotelophold reserveres. 
Billige Ferierejser. 
Billetter til D. F. D. S.'s 
Indenrigs-Ruter. 

Alle Oplysniner meddeleri 

Bogtrykker Otto Gornitzka 
ALLINGE 

Ny tilmeldte Abonnenter 
paa „Nordbornholm" for 2. Halv-
aar kan efter ønske faa 
Hammershus Birks Historie 

gratis. 
Dette illustrerede Værk koster 

i Bogladen 4 Kr. 



Anton Sonnes Maskinsnedkeri og Hotel- og Restaurant 
Byggeforretning, Nørreg., Allinge 

St Alt Bygningsarbejde — saavel nyt som Reparation — ud-
føres hurtigt og billigt. Vinduer og Dere leveres efter Maal 
paa faa Dage. Alle Slags Lister haves paa Lager til ned-
satte Priser. Alt Maskinarbejde udføres. 

ammershalde 

Forreiningskonuoluiter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge BogtryKKeri, 

Biler udlejes. 
15-16 Pers. Turistbil. 
12 -- 13 — Charabanc. 
6-7 — Chrysler. 

Vilh. Riis, Allinge. Tlf. 131. 
Al Lastkørsel udføres. 

Olsker Ilusinandsf. 
Markvandring MANDAG den 1. 

August med Mødested ved Gadely 
Kl. 2. 	Kl. 4 Cykletur fra Kirken 
til Forevisningsmarken i Rutsker. 

Konsulent Nielsen leder og hol-
der Foredrag. 

Kl, 7,30 i Olsker Forsamlings-
hus: Deltagere i Husmandsrejserne 
vil fortælle om Rejsen. 

Bestyrelsen. 

Udsalg 
i Missionshuset BEHTEL, Olsker, 
FREDAG den 5. August Kl. 2,30 
og  7,30. 

Pastor Mathiesen, Nvker taler 
Kl. 3 og Sognepræsten om Aftenen. 

XoteI „Allinge", 
Fredag: 

Serpentinerfest 
Søndag: 

Ballondans 
med Præmier. 

1311ek o lil Salg 
Emil Hansen, Humlebæk, Olsker. 

Sonneraftenspil, 
Munter Sommerkoncert 

Hotel Strandslot 
Lørdag den 30. Juli Kl. 8,30. 

Billetter a 1,50 inkl, Skat ved 
Indgangen samt i Sandvig  
Boghandel, 

gratis 53a1 
hver Lørdag Aften. 
HOTEL SANDKAAS. 
*se•■•••=. 

Hus til Salg. 
Det Jørgen P. Ipsens Arvinger 

tilhørende Hus i Løsebækgade er 
til Salg  ved Henv. til 

Herman Mortensen, 
Nørregade, 

Niels V. Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og  Centralvarmeanlæg. 

Tilbud og  Overslag gratis. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
I modtager Indskud paa Ind-

laanshog og  Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

i 

Alt til Syltnl11g.  
Alle Slags Sukker, Krydderier, Voxpapir, Pergament, 
Salicyl, Syltepulver, Krukker, Sylteglas m. m. sælges 
til absolut billigste Priser. 

Produkten. 

• 

•••••••••••••••••••  

• HASLE • • • 
••••••••••••••••••••••.: 
Annoncer kan indleveres 

og betales til vor Repr. i 
Hasle: Bog- og Bladhandler 
Marekmann. 

Al Hotelreklame 
udføres. Konvolutter og  Brevpa-
pir til Konkurrencepriser. 
Servietter til Fabrikspris. 
Reklamekort m. m. m. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling- i 

Kontortid 9-12 og  2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Boxer udlejes. 

Husk 
~ffiewi~l~1~~ 
Vi har det rigtig gode Bindegarn 

at bestille Høstbindegarn 
i Produkten 

til en billig Pris. 

ffrodufilen. 

J. Detersen, 

illdmouselillskjoler 
og andre Sommerkjoler sælges nu 

til ekstra nedsatte Priser. 

Magasin du Nords Udsag, 
ved Victor Planck, Allinge. 

Symaskine=Reparaton • • 	 Tlf. 216 og 599. 

Hvorfor 
i disse daarlige Tider købe nye Symaskiner, naar De hos mig kan 
faa enhver gammel Symaskine istandsat, saa den bliver som ny igen. 
Lad Dem derfor ikke overtale af Agenter, men henvend Dem til mig. 
saa vil De faa at se, at det er det eneste Sted, hvor Deres Maskine 
bliver behandlet reelt og billigt. Jeg reparerer alle Maskiner med Ga-
ranti i Deres eget Hjem. Alle Reservedele føres. 

Jeg istandsatte 132 Symaskiner her paa Øen 1930, hvorfra de 
fineste Anbefalinger haves. 

Med Højagtelse 
Tlf. Sandvig 55. 	Symaskinespecialist 0. E. Pedersen. 

Niejeriet 
Xaffijerggaard Fledeis Flaskefiede 

Vi anbefaler vor Flødeis og  vor Flaskefløde. 
Hos vore Forhandlere i Allinge-Sandvig, Tein, Olsker Brugsforening  
og  i Hasle kan alle Sorter Flødeis faas uindpakket uden forudgaaende 
Bestilling. — Bestillinger paa indpakket Is modtages gerne overalt. 

Ring til Allinge 86 og  Isen bringes. 
Vore øvrige Mejeriprodukter bringes i Erindring. 

Møllers bogbinderi  
Hf. .`-o5. 	Chr. Diderilksen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og  Øens største Forbrugere. 

Enten De biler eller cykler eller jaar 
gennem Hasle 	 

lige meget om Hellig eller Søgn, bør De stoppe op ved Marckmanns 
Kiosk, hvor De faar Bornholms bedste FLØDEIS, Vaffel-Bæger-Pind, 

nemlig Karlsens. 

Undertegnede aabner Lørdag d. 23. ds. et  

Nadio og eyklemerfisted 
i Nygade (over for Hotel Allinge) og anbefaler mig til det 
ærede Publikum med al Slags Reparationer til Dagens bil-
ligste Pris. 

Ærbødigst H. Nielsen 

DET ER NU, DE SKAL KØBE 

et Lod til Varelotteriet for at faa det til FornyeIsespris. Der er 73.800 
danske Gevinster tilbage til 5. og G. Trækning fordelt paa 142.000 Lodder. 

Tag Fordelen ved Køb til 5. Trækning og vent ikke til 6te, hvor De skal 
betale Købelodspris. Trækningen finder Sted 10., 11. og 12. August, For-
nyelsen Og Salget slutter henholdsvis 8. og 9. August og et Lod koster kun 

KR., 4.60  

VARELOTTERIET~~m 
Lodsedler faas hos aut, Kollekter Barber Jobs, Larsen. 

er det rart at have Film i Kameraet. Husk derfor at forsyne Dem 

.977arcfimanns dog- og 2ladfiandel, 

anbefales som Øens smukkeste 
Udflugtssted. Hver Søndag  Eftrn, 
Koncert fra 4-6 og  Aften-Dansant 
fra 8-12. 
Iste Kl. Varer. Moderate Priser. 
Madkurve kan medbringes. 

STRANDHOTELLET i SANDVIG 
	 har aabnet Sæsonen. 

Øens livligste Etablissement. 

Telefon 14. 
Iste Kl. Restaurant. Moderate Priser. 

/Erbødigst 

Fr. Bidstrup. • 
Iscrc 

AM. Bornholms Iscreme-Fahrik, Henne. 

II 
Der siges af Herrerne i Hasle — ja over hele Øen — at Kjær'. 
smertefri Barbering virkelig passer, og Klipningen efter sidste 
Mode, den er fin. 	  
Damerne siger: Kjær er deri eneste der klipper, som det skal være, 
den fineste og holdba.reste Ondulation udfører han, 
Vi gaar til 31I■ 	Kjær. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKlieri. 
Overrettmagferor 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

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

Køb danske Varer 
og  De gavner det 

danske Landbrug  og  
Industri og  skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

lVlarckmanns 
Bog– og Bladhandel 

modtager 

Annoncer og Tryksager 
fra Hasle og  Omegn til 

Nordbornholms Bogtrykkeri, 
Trykprøver forefindes. 

Priser opgives. 

Gornitzka, Allinge. 

Bestillinger paa Kunstgødning 
til Levering bedes indgivet snarest, saaledes at vi kan levere til aller-
billigste Pris, som nu er fremme. 

Yrodufiten. 

&ver Land 
til Simrishamn, Malmø 

og København. 
SIS Hammershus sejler fra Allinge 

Kl. 9 Mandag, Tirsdag, Torsdag 
og Lørdag. — Søndag  Kl. 8 og 
18,30. Ank. til København 1,25. 
Hurtigste, billigste og  bekvem-
meste Rejserute. 
Enkeltbillet gælder Tur --Retur. 

Simrishamn samme Dag  5 Kr. 
Christanse—Gudhjem Onsdag  og  

Fredag  ni. Afg. fra Allinge 9,30, BRØDRENE ANKER, HASLE Pris 4 og  2 Kr. 
Nærmere ved Turistbureauet, Sandvig 	 JERNSTØBERI di MASKINFABRIK. 

Tlf. 100. og Dam pskibsexp i Allinge, 
Tlf 75. 	 Ajlepumper Vandpumper - Varmtvands-Anizeg, 

i

r,7nbefales. 

Vor anerkendte Iscreme: 
NUCCA — VANILLE — ANANAS 
er alter paa Lager i vort Depot i 

I Allinge ved Chr. Jørgensen. Tlf. 144. 

    

Jaar Solen skinner om Søndagen 	  



Forhenværende 
Menneskeædere. 

—0-  
Batakkerne — te b( rygtede 

»Menneskeædere" paa Borneo -
har i umindelige Tider ligget i 
indbyrdes Kampe, som de har faaet 
Lov til at ordne indbyrdes uden 
de hollandske Myndigheders Ind-
blanding, Men efterhaanden som 
Civilisationens Pionerer trængte 
frem, korn ogsaa Batakkernes 
Skæbnetime. De hollandske Kolo-
nitropper, der paa Nybyggernes 
Foranledning, blev sendt op til 
,,Brastagi", fandt her et Land af 
ualmindelig Skønhed . . Luften 
var ren, og en dejlig frisk Brise 
strøg ind over Landet, saa 'Tro-
pernes Plage, Moskitoerne, ikke 
kunde trives her. — Den udsendte 
Ekspedition fik snart ordnet Ba-
takkerne, hvorefter Officerer og 
Soldater nød en velfortjent Rekre-
ationstid paa Stedet, og da man 
omsider naaede tilbage til Garni-
sonsbyen Medan i Sumplandet 
østerpaa saa kunde Ekspeditio-
Deltagere ikke blive trætte af at 
berømme den herlige Piet og den 
Sundhedskilde, som Brastigi sik-
kert maatte være. 

Følgen blev, at Guvernementet 
udkastede en Plan om at gøre 
Batakkernes Land tilgængeligt. 
Man øjnede baade en Velfærds-
sag og en Turistsag. Der blev 
paabegyndt Anlæggelse af en Au-
tomobilvej fra Medan til Brastagi, 
omtrent hundrede Kilometer lang, 
ikke i Luftlinie, men naar alle de 
nødvendige Zigzaglinier regnes 
med; og selv forvænte Turister 
indrømmer, at det er blevet en 
Vej, der byder paa maleriske Ud-
syn. Kun er den, som næsten alle 
Veje paa Sumatra, for smal. 

Ja, Vejen maa navnlig siges at 
være altfor smal, naar man tæn-
ker paa den forrygende Kørsel, 
som finder Sted paa Sumatra. De 
færreste Europæere kører selv 
deres Automobil, men har i deres 
Tjeneste en Indlænder, der fun-
gerer som Chauffør, en Sapør kal-
des han her, fordi Malajerne ikke 
kan udtale f. og en saadan Sapør, 
som altid er Malaj, er et ophøjet 
Væsen. Sapør — det er noget af 
det fineste, et Menneske kan blive, 
mener en Malaj! Han paatager sig 
ikke andet Arbejde end at passe 
og køre Automobilet, og jeg tør 
rolig paastaa, at han i de fleste 
Tilfælde betragter Vognen som 
sin, saa kan jo forøvrigt hans Her-
skab nok faa Lov til at køre med! 

Nogle mener, at Malajen er uden 
Nerver. men det er en Misforstaa-
else, han er tværtimod et Bundt 
at fine Nerver, og han kan kom-
me i den største Affekt, hvis der 
under Kørselen opstaar en uvant 
Situation. Alligevel kører han al-
tid Væddeløb. Han ejer den Dyd 
for en Chauffør, at han som ret-
troende Allah Dyrker ikke nyder 
Alkohol, man risikerer derfor ikke 
at komme ud og køre med en 
beruset Mand ved Rattet. Men 
iøvrigt suser han afsted uden an-
den Tanke end den, at køre uden 
om saa mange fremmede Vogne 
som muligt Han er paa en Gang 
doven og ærgerrig, han vilde føle 
det som en Fornærmelse, hvis 
han blev anmodet om at børste 
et Par Støvler, men elsker at flyve 
ud at Landevejen uden at behøve 
af anstrenge sig for at komme af-
sted. Han klemmer ikke om Rat-
tet, men fingerer ved det! 

Derfor er Køreturen op til Bra-
stagi saa enerverende — for dem, 
som sidder bag i Vognen. Plud-
selig, uden at man har hørt nogen 
Trutten, dukker en modgaaende 
Vogn frem i et skarpt Vejsving, 
og Ens Sapør slynger Vognen til 
Siden, saa man har Fornemmel- 

sen af at faa Tarmslyng — søsyg 
skal man i det mindste nok blive, 
tør Turen er endt. 

Foruden af Privatautomobiler 
befares den smalle Kørtvej til Bra-
stagi af en Mængde andre Køretø-
jer. At Lastautoer, der sti-  ud til 
at køre den for kerte Vej, for de 
er fyldt med Grønsager, men sty-
rer ud imod Kysten. Desuden af 
Oksekærrer og Cykler. Niar jeg 
undtager Omegnen al København, 
har jeg ingen Steder i Verden set 
saa mange Cyklister som her paa 
Sumatra. Og saa naturligvis af 
store Turistautomobiler, der gaar 
i fast Rute mellem Medan og Bra-
stagi tre Gange om Dagen. 

Disse sennepsgule "Turistvogne 
spiller en stor Rolle paa Plaka-
terne, som reklamerer for Brastagi. 
Paa alle Passagerskibe mellem 
Malakka, Java, Borneo og Suma-
tra springer de den Rejsende i 
Øjnene. I Forgrunden den menne-
skefyldte Auto, hvide Tropehatte 
og brunede Ansigter bag Ruderne. 
I Baggrunden Bjergene med Kra-
teret, der damper. løvrigt Skove 
og Enge og saa Huse i alle Regn-
buens yndige Farver. 

En Kurby er skudt op af Jor-
den paa Batakkernes blodige Val-
plads. 

To store Hoteller er allerede 
rejst. Desuden har flere af de rige 
Plantageselskaber købt Grunde 
og bygget Feriehuse med Haver 
til deres Funktionærer. I den aller-
sidste Tid er der ogsaa opført en 
hollandsk Kostskole, som tager 
imod Børn af alle europæiske 
Nationaliteter, men udelukkende 
underviser paa Hollandsk. Og 
flere og flere velhavende Plantere 
faar egen Villa her. 

Bjergene er blevet Maalet for 
Europæernes Higen paa Sumatra 
— de er blevet et godt Surrogat 
for Ferierejsende hjem til det 
gamle Land. Men selvfølgelig -
heller ikke mere end et Surrogat! 
Og her maa jeg, foruden Kurste-
det Brastagi, nævne den vidun-
derlig smukt beliggende Bjergsø 
Tobasøen ved Prapat, ligeledes i 
Karolandene. Søen ligger i en 
Højde af tre Tusind Fod over 
Havet, og til alle Sider spejler 
mørke Bjerge sig i det stille Vand. 
Turister begynder at finde Vej til 
Stedet, og et Hotel er rejst, Villaer 
har lagt sig paa Skrænterne; Stil-
heden, som rugede her i Aartu-
sinder, er blevet brudt. 

Men blandt Bjergene har Bra-
stagi taget Teten, og dette Sted 
vil engang blive verdensberømt. 
Det vil tage Luven fra Java. Al• 
lerede nu er Stedet kendt over.  
hele Indien. Af to Grunde. Dels 
for sit sunde Klima, dels fordi 
man ved, at det er d& Grønsa-
gerne kommer fra! Ja, for i Eu-
ropæernes Kølvand følger Kine-
serne, og de er dygtige Gartnere. 
Og sikkert er det, at vi her ved 
Brastagi forefinder Grøntsager og 
Frugter, som gror under skandi-
naviske Breddegrader f. Eks. Kar-
tofler, Porrer, Gulerødder, Radi-
ser, Tomater, Jordbær, Rødkaal 
og først og fremmest Hvidkaal i 
saa store Mængder, at der i vore 
Dage gaar hele Skibsladninger af 
denne Vare til Sumatra til Ma-
lakka-Halvøen og endnu længere 
bort. 

Men maa jeg hviske Læseren i 
øret — den vokser bedre hjemmel 

Medens saaledes Europæerne 
har forstaaet at drage Fordel af 
det gunstige Klima ved Brastagi, 
hvorledes er det saa gaaet den 
oprindelige Befolkning paa Stedet, 
Landets egne Børn? 

Har de nydt godt af Civilisati-
onens Fremtrængen til denne 
Plads, er de blevet bedre Menne-
sker, lykkeligere? 

Svaret maa desværre blive be- 

nægtende. 
De bedste iblandt Botakkerne 

er draget bort fra Egnen, og de, 
der er blevet tilbage, har i Løbet 
af fan Aar gennemgaact Forvand-
lingen fra et fribaarent Folk til et 
Folk, der spekulerer i Turisterne. 

Naturligvis maatte de blive en 
Turistattraktion,. — alene ved de 
rtiorsoinme og kønne Huse, de bor 
i. De er ikke klasket op uden , 
Omtanke, nej, dem har de kælet 
for, ligesom de har anvendt stor 
Ømhed ved Opførsel af deres 
Rankings (Rislader), der ofte er 
rene Mesterværker af Udskærings-
og Dekorationskunst. Og de maatte 
blive en Tui isttraktiOn ved den 
Omstændighed, at de Gamle al 
dette Folk af Skønhedsdyrkere 
kan huske, hvordan Kødet af Men-
nesker smager! Kvinderne maatte 
blive det ved, deres kolossale øren-
prydelse af Sølv. Og derved, at 
de var Kunsivæversker alle ti! 
Hobe. — Endnu kan man se Ba-
takkvinderne ved deres berømte 
primitive Pindevæve, som de be-
tjener, siddende paa Jorden. Men 
de Kunstvævninger, de producerer, 
er blevet mindre værdifulde nu, 
end dengang Batakkerne var sig 
selv. De er blevet Hastværksar-
bejdere. Det gælder jo om at faa 
saa meget som muligt fra Haan-
den, til de godtroende Turister 
kommer. Ja, saa smarte er flere 
af disse Væversker blevet, at de 
har begyndt at importere vævede 
Stoffer fra Kina og Japan og fri-
modigt udbyder dem som deres 
eget Produkt. — Og Mændene, 
som tidligere dyrkede Familiens 
Rismark, tjener nu hellere til Fø-
den ved at fabrikere Batak-Vaaben 
og Stokke og Talisman'er af Vild-
svineribben med -mærkelige 1 nskrip 
tioner paa, altsammen nyt Kram. 
Naar de lukker op for deres Sæk 
og breder Varerne ud for de und-
rende Turisters Øjne, saa faar 
man en Duft i Næsen som af 
friske Aviser! Det, som disse om-
vandrende Bissekræmmere disker 
op med ; er ret interesseløst i 
Sammenligning med det af Tidens 
Tand medtagne Husgeraad og an-
dre Rarieteter, man kunde være 
heldig at faa Fingre i før i Tiden, 
i de gode gamle Dage, naar man 
kom rejsende i sin Oksekærre op 
i Karolandene — og vel at mærke 
havde en Boy med, som var godt 
skaaret for Tungebaandet 

Kommer man i Dag ind i Ba-
tak-Kompongen (Landsbyen), der 
endnu ligger fornemt isoleret bag 
sine Jordvolde, vil man finde den 
gamle Byggemaade bevaret, 

De kønne Huse med Taarne og 
Karnapper staar der endnu. Men 
Beboerne er ikke helt de samme. 
Man ser det bedst paa Børnene. 
Tidligere flygtede de sky ind i 
Husene, naar en hvid Mand kom, 
nu slaar de i Skarevis Kreds om 
den fremmede Besøgende og ræk-
ker Haanden ud for at tigge Penge. 

Civilisationen har bragt sine 
Følgesvende med sig — Doven-
skab og Tiggeri. 

Selv Sultanen i Batakkernes 
Land er blevet smittet, men hos 
ham er det slaaet ud som fine 
Fornemmelser. 

Tidligere var et Batakhus, tæk-
ket med Palmeblade, barn godt 
nok, men nu har han installeret 
sig og sit Hof i et kedeligt euro-
pæisk Stenhus, ikke opført paa 
Pæleværk, men paa noget, der 
hedder Fundament! Og saa me-
ner vel han at være paa den rig-
tige Side. 

— — — 
Men — Gud ved, om ikke de 

Batakker, som har trukket sig ind 
i Skovene, har valgt den bedre 
Del. Derinde kan de hygge sig paa 
Forfædrenes Vis og drømmende 
Drømme, som endnu slumrer i 

Junglens Dyb fra Batakkernes 
Storhedstid — dengang Landet 
var deres og en hvid Mand kun 
en' velsmagende Kuriositet. 

Børnenes Rubrik. 
—o— 

Fra Fiskenes Verden. 
Jagt og Fiskeri var vore For-

fædres vigtigste Næringsveje, og 
endnu sidder der noget af en Fi-
sker eller Jæger i os alle. Naar 
jeg idag fortællnr dig nogle Fi-
skehistorier fra andre Lande, er 
jeg derfor sikker paa, at det vil 
interessere dig. 

Som du ved, er der rige• Eng-
lændere, der nærer en sand Li-
denskab til Lystfiskeri. De har 
lejet Fiskeretten langs store Stræk-
ninger af de norske Etik, hvor de 
med Flue jager Laksen, som gaar 
i Strømmen. Men de søger ogsaa 
til andre Lande. 

En af de mest eftertragtede Fisk 
er Tarponfisken (ogsaa kaldet 
Sølvkongen), en Kæmpefisk, som 
lever i Floridas Vande. Den naar 
en Længde af op mod 2 Meter 
og en Vægt af ca. 250 Kilo. At 
fange en saadan Kammerat med 
Stang og Snøre er en Idræt, rig 
paa spændende Momenter. Faar 
man en saadan Fisk til at bide 
paa, kan det naturligvis ikke hjælpe 
at prøve paa at hale den op straks. 

Den skal først have Lov til at 
løbe sig træt, og inden det sker, 
kan deri løbe mange Kilometer 
med Baaden, Imellem udfører den 
nogle Kæmpespring, som kan være 
helt farlige for den lille Baad. Ja, 
man har Eksempler paa, at den 
er sprunget helt op i Baaden, for 
ligesom gennem et direkte Angreb 
at befri sig for sine utrættelige 
Forfølgere. 

En mærkelig Fiskemaade anven-
des af Beboerne paa Salomons-
øerne. De fastgør Maddingen 
Enden af en svævende Drages 
Hale. Naturligvis er det ikke for 
at være morsomme, men paa den 
Maade kan de lettere fange en 
sky Fisk, som vil lade sig skræm-
me bort af Baadens Skygge eller 
Aarenes Masken. 

Kineserne har været saa opfind-
somme at tage de dykkende Svøm-
mefugle i deres Tjeneste. 

Fiskerne ror ud med deres Kor-
moraner. En efter en sender han 
dem ud, og de dykker ned og 
griber en Fisk, med hvilken de 
dressetede Fugle vender tilbage 
til Baaden. En Ring, som de har 
om Halsen, forhindrer dem i at 
sluge deres Bytte, som Fiskeren 
rolig kommer i sin Kurv, medens 
Fuglen maa nøjes med en beske-
den Belønning. 

Fiskefangst paa Havbunden er 
noget helt nyt. Undervandsbaaden 
skjuler sig mellem Havbundens 
Planter, medene Korkstykker løf-
ter Maddingen op i en passende 
Højde. Det mest ubekvemme ved 
denne Fiskemaade er, at Baaden 
maa gaa op til Havets Overflade, 
hver Gang den vil trække sin 
Fangst indenbords. 

Der er næppe mange af os, der 
faar Lejlighed til at gaa ned•med 
en Undervandsbaad. Men bliver 
det til noget med det Dykkertaarn, 
som en amerikansk Videnskabs-
mand søger at konstruere, saa 
vil det herefter blive lettere at stu-
dere Fiskene i deres rette Element. 

Taarnet, som staar paa Havets 
Bund, er forsynet med Ruder af 
svært Glas, og der er stærke elek-
triske Lamper, som ikke alene ka-
ster stærkt Lys ud i Vandet, men 
som endog med deres skarpe 
Skær hidlokker Havets svømmende 
Væsner. saa man paa nært Hold 
kan faa Fisk at se, som det ellers 
aldrig falder i vor Lod at skue. 
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