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Guldbillerne Carl Muusmann Hent PDF Den lidt ensomme og tilbagetrukne dr. Graa, der efter en årrække at
have været læge på St. Thomas, har omkring 1915 bosat sig på Strandvejen, hvor han stifter bekendtskab med
grosserer Holm og den unge vestindianerinde Stella. Da talen falder på De vestindiske Øer, fortæller dr. Graa

historien om et barn, han på en mærkelig måde fik i pleje for mange år siden på St. Thomas, som bar et
smykke af form som en bille, og som skulle udleveres til den, der kunne forevise et lignende smykke. Den
lille roman blev første gang udgivet som en en del af en lille bog, Under Palmer, hvori den udgjorde

hovedparten. Udgiveren var Carl Schepler, grundlæggeren af supermarkedskæden Irma, og blev udleveret i
bytte for tolv samlemærker fra Irmas margarine. Bogen var vel også en stilfærdig protest mod det forestående

salg af den danske tropekoloni til USA. Fortællingen har aldrig fundet vej til nogle af Muusmanns
novellesamlinger.
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