




Den fiiske Slærgaarå
All« er Verden« Øine «tiede imod den finske

Sl«igaard, toor to íteijere i disse Dage mede«.
Men bette bisn« af Europa, som allende faa ofte
tar vceiet étueplabfen fot Czarfamilten« Sommer»
übflugtet, fortjenerat omlales og tende« «gsaa paa
Orund af sin cinibommelíge Natur og sm lanbjíabe«
lige Elsnhed, om teilten lun sa» saa Fremmebe
tar noseí Negreb.

PDen, der striver bisse Linier, aæftebe den finske
! Ctaigaaro for nogle Somrc siden 03 bevarer derfrå

Mindet om en Serie, forn alt fotmebe sig fot at
gsre nydelsescig og styrtende.

(eg var indbudt af f>elftngforB«23enner til at
blssge dem paa betes Villa, bei laa paa en 0 langt
ude i ©færgaatbene, neermere Hangs end Hovedsta»
den. Ne harde fetbetebt mig paa, at jeg paa

Forhaand maalle opgtoe alle gæng.fe Krav til Sujus
og Komfort, og at icg for de tiger, jeg tiulbe til«
bringe hos dem, itke lunde vente at ftaa i Förbin»
deise mcd Dmoerbenen. Tyi deres ¿illa var ilte
det, man ved Öresunds Kyst forstuar ved en saadan,

og Kommunilationssoiholdme var faa primitive, at
der lun een Gang om Ugen var Avgang til ab not«
mal Vej — nemllg mcd en lille Siuiebamper — at
faa Post bmgt oa hentet.

Men det str«mm.de mig ille fra at feige Ind»
bydelsen, og det visle fig, at netop ben Mturtil»
stand, tojti ieg piubfelta. laa mig hensat, havde fm
store Charme og »irttbe som ben bebfie helsebod for
tratte Nerver.

Tet er nappe for meaet at sige, at den finske
©tcergaatb er el rent Eldorad" for alle dem, der on»
ffer a! tilbringe en Sommerferie i absolut uforstyr-
ret Fred og Ro.

Det tömmer bl. a. af, at hver af Slltrgaarbens
utallige Smaaeer banner en alslutlet Verben for sig.
Man bor paa „sin 0", som man enten lan lebt
eller leie, og sel» paa de stor« af dem er ber lun
ganske faa Samilter — som man har enten at
lomm: godt ud af det mcd eller at holde sig helt fia.

Langt sia alle ©targaaibtnS Ver it endnu
hitåéi ; bet ligger bets i dLie« „«äluilige Se«
ffaffehljeb", dels i bete« afsides Veliggenheb. De er
hsjst torffelliße i deie» hele ©abitu?. Nogle er for«
holdsvis store, undre biite small: nogle er lun nsgen

Klippe, ~hvor blot et Pai,- Maagil holder til, andre
er bebcetlede mcd heilige ©tone.

En 6'ilabs imeliem dem er en uasbiudt R«lle
af Oveiraslelser. For hveit anbei Minut ffjftet.ijb«
figten; ber synes at rare lullet fotube, os p. '■#?*,,<,
lig aabn«r der sig et Sundi man . runden
SlippefpibS, og paa en Gang fer man for fig en ny
Strimmel af grsnne Holme, Den, bet ilte er «nbog
meget nøte fortrolig med Forholdene, risiker«!-, inben
fían faar fet fig om, at cate faren mb i denne Laby-
rinth.(■■' .1

De übeboede Øer tan veere — og et — fioettt
fagte Udfluglssteder, naar man vil sejle siz en ten«
gere Tur og nyde Indholdet af sin mebbragte Mad«
lurv under infon (íritfoeftí ptimilive Forhold, f.
@r. mcd SBonbbaríng fla en mellen, Slippebloitene
fremfpringenbe Kilde, med Baaltcending af sammen-
flí»bt Kvas imellem ©tene ved Stranden fot at

j „faa Kaffen til at toge" 0. s v. Mm som sagt, man
bettlet ikle at företage den ~Sto«ture" for .1

i at naa udea for bert alminbelige eupor«isk« 6íbíÜ>
fation.

Man lan ganffe rolig blive tiemme paa „sm 0".
Der har »i jo nelop alt, l}vat> vi b?hsv?r: Up*

per, forn man kan i!atn-e op paa og ligge og dase og
gennemsole fig paa, duftende Granskove, der byder

Loe og Stygge, en lysrgrsn S3trtelunb, i en lille Dal
imellem ©tentæmpcrne en saftig Eng, ben heiligste
Luft ude tm bet store, falte Hav, ber ligget for vor
Job, og et styctmde og forfrtííenbe Vad toor som
helst man vil i et ul ØcnS mange Snmthuller, forn
Klipperevnerne baitner.

Og b:t har vi enbelig fei»; „Villaen", tüab
enten den nu er en litle rsdmalet j}tf?erb,i}tte, H»!Z
smaarudede Vinduer tigger ny3g«ligt, ub over Seen,
eller det er en tigtig herskabelig LnnbejeNdom, om
given af grøune &avcv og Slove. Det «neste, den
ikte «r, er Villa i v o r Forstand — elegant Som»
nt:rbi/lig, udslyret med „alle Nutidens Betvemme- j
ligyeder ".

!©t»or er ilke disse finfie Bondehufe af utit« ;tugne Tl«s<ammer langt at foretruttfe for vore feb«
sommelige ©trattbcejSDiilaer med dues reguloere :
Murstens» ellet tunstnerisl anfægtebe Puds'Fa?ader ,
og beuS hele tjntelige Muimester>Artiteltur l Ovre z
i den finfte ©tatrgaarb er disse „Villaer", hoor feto
de tigefte de mest foteænte, be mest tsjtftaaenbe Hel» .
ftngforsianere tilbtinger Sommeren, lige saa tarve» ;
lige forn praktiske i beres 3nbietning og Übstyrelse.

Langs betes sa9abe, bet vender mod havet, ;
slrcetter fig en Veranda, omtrent som paa Bsnder»
husen« i Schweiz, og paa denne Veranda tilbringe«
man det meste af sin Dag, naar SBeitet er godt. og
man ilie fotetrætter at lcegge sig ud i Granstoven i
en £)amgeløje eller ub paa en a\ de stade Klipper
oter Havet. Paa denne Veranda indtager man sine
Maaltider, briller om Aftenen sin „Tuting"
(Toddyi, og fer Solen gaa ned i Bslgern« og Maa»
nen seile op over Himlens Bue: ter tager man sin
Siesta i Middagsstunden og brømmet romantist i
den lyse Mdsommernat.

Den finffe Ekcelgaards'Villll tunde ligefrem
ilke tære andeledes •— af Hensyn til Sceneriets har»
moniste HelhedZvirlning.

Tens btunrøbe [Jaroe giver sammen med Klip»
parnés ©raat, Ganernes Murtegront, den ved Brom
drivende Kutters hvidt og Havets og Himlens Blåa

et Villede, ber er lige saa livügl som fint i To»
nerne, — et Syn, ber ei godt for Øjnene og fryde«
ful) t fot ©tnbet, og som man vanskelig glemmer,
naar man ssrst en Gang har lecet sig sammen med
det en eonunevfetie iatuuem 06 ioott bel taxi,

ii Idet Tyn har »an hel« den finfie ©farga«*,
' toor Landliggerne fardes ©ommeren igennem —

ilte for at beundre tinanbenS kotletter og foltsoett«
Vinteiens enerverende ©elftabeltgteb, men fot at
blive som ©em igen.

G. H.
.
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