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Calvin,  1 -t antol wr fillo 

til mille. Hfrm 	allinae•Ilandalg. 

Olsker. Bal.ker. B. I.‘  lkimrelps•k•r. 

ti 

COCCIZICEI 

1:11 Julestok, en hel Træstamme, der i Stuen anbragtes med den ene Ende i Ar-
nen. Deri holdtes hramkude hele Julen, bestrøedes nied Korn og stænkedes 

med Vin, naar den placeredes. 

de 35 Dage var gaaet, plejede man 
efter. gammel Skik at sende Spej-
dere op paa de højeste Bjerge, for 
at, de kunde give tilkende for de 
nedenfor boende, snasnart de kun-
de skimte Solen. Trods det endnu 
herskende Mørke indbød man da 
til store Gæstebud for at fejre So-
lens Tilbagekomst, og disse Sol-
fester var Aarets største Højtid, 
med hvilken store Ofringer var 
forbundet. Ved Danskernes Ho-
vedtempel i Lejre ofrede man saa-
ledes en Gang ved et Juleblot" 
99 Mennesker og ligesaa mange 

1:11 „Saakage". (..rumtes ha Juleaften, 
indtil Veers:eden skulde saas. 

Svenske julekagetoriner. (Nisse og Viv, Buk og Gris). 

Lucia med Krone og Lys paa Hovedet, kommer paa tidlig Morgenbesøg. 
Efter Carl Lersseits 

Sancla 

I Anledning! at Julen udsender Mordbornholms :Ugeblad i gag sit dobbelte, rigl illustrerede Julenummer. 

julehagning. Efter en Billedalma-
nak fra 1399. At December er ble-
vet karakteriseret ved en Bager-
ovn viser, hvor dominerende Jule- 

bagningen i de Tider var. 

Det er jo nok for meget sagt, 
at vi nu om Stunder i vor saa 
højt oplyste og _ civi liserede • Tids-
alder ikke forbereder os paa at 
holde Jul. Navnlig paa Landet er 
der vel endnu en Del at tage vare 
med Slagtning, Bagning etc., men 
i Byerne er der ikke rigtig mere 
Tid. Hist og her bages der vel 
nok endnu — men hvor mange 
køber ikke Kagerne færdige. Slagt-
ning og Nedsaltning er der ikke 
noget af. De fleste Julegaver kø-
bes — hvem har Stunder at lave 
noget selv! Nogle nødvendige Ju-
lekort, hvis Udfærdigelse længe 
hviler paa En som en Mare, afgaar 
i sidste øjeblik. Juletræet pyntes 
med en Aar for Aar voksende Ru-
tine (ja, nogle bruger endog elek-
triske Julelys!), og Julemorgen 
ses allerede et stort Antal _brugte" 
Træer hensat i Gaardan til Bort-
kørsel af Skraldemanden. 

Maaske har Familien været i 
Kirke Juleaften, inden den. spiste 
Risengrød og Gaasesteg, muligvis 
har den dog ikke haft Tid. Jule-
morgen er man træt, sover længe, 
skal maaske baade til Frokost og 
Middag — hvad der kan være 
anstrengende nok. 2. Juledag er 
der jo heldigvis atter Teaterfore-
stillinger — i Hovedstaden gerne 
adskillige Premierer. Og saa er  

den Jul gaaet. Man synes, at det 
Højtryk, hvorunder alt i det me-
ste af December Maaned har skul-
let ekspederes, er udløst paa en 
noget flov Maade. Gassen er lige-
som gaaet for hurtigt af Ballonen, 
og man griber sig uvilkaarligt 
at sende et Suk tilbage til de længst 
forsvundne Dage, da der hverken 
var Elektricitet, Radio, Sporvogne 
eller andet moderne DjæveW:ab, 
men naive Mennesker med Fantasi 
og Overtro, men ogsaa med Tid 
til at holde Jul, saa det ikke blev 
en forjaget Fest paa 21/2  Dag, men 
en straalende Række af Festdøgn, 
der først holdt op ved Hellig tre 
Konger — ja, endog til Tider ud-
straktes lige til 13. Januar. 

Hvad gjorde da vore Forfædre? 
Ja, de gjorde saa meget, at her 
kun kan nævnes en Brøkdel, kun 
bibringes et Indtryk. 

Juleaften er fejret her i Norden 

En særlig flot Loftsfugl — anbragtes 
Loftet over Julebordet. 

længe før Kristendommens Indfø-
relse. En af de ældste Beretnin-
ger, man kender om .denne Fest, 
stammer fra det 6. Aarhundrede. 
Forfatteren — Procopius, der hav-
de kæmpet sarnmen med Nord-
boerne i Italien — fortæller om 
øen Thule i det yderste Norden, 
hvor Solen. omkring Efteraarsjævn-
døgn ikke staar op i 40 Dage. Naar 

• 
• 
• 

• 
• 

„Guldhone". Julebrod fra jiinueland 

Heste, foruden Hunde og Haner 
— de sidste i Stedet for Høge. 

I Templet i Uppsala tronede de 
3 Solguder Tor, Odin . og Frey. 
Tor var den ældste og fornemste 
og indtog derfor Hæderspladsen 
i Midten. Allerede i de Dage var 
rigelig Mad og Drikke en Nød-
vendighed, hvis Festen skulde væ-
re vellykket, og allerede tidlig hø-
rer man om Flæskesteg som ju-
lemad. — Skikken er et af flere 
Minder om Kong Hejdreks Ofring 
til Frey, hvem han havde viet sin 
største Galt. Den var saa hellig, 
at alle højtidelige Eder skulde af-
lægges over dens Børster, der gan-
ske lignede Guld. juleaften blev 
Galten fort ind i Hallen til Kon-
gen, og hans Mænd lagde da Hæn-
derne over Børsterne og afgav de-
res Løfter. 

Ved Kristendommens Indførelse 
fik Julefesten jo en anden Betyd-
ning. Ofringerne faldt væk — i 
hvert Fald af Mennesker -- men 
mange Skikke fra den hedenske 
Tid har holdt sig lige til vore Dage, 
om end de oftest naturligvis har 
facet tillagt en noget forandret 
Betydning. løvrigt er de foi'skel-
lige Skikke i Tidens Løb blevet 
meget sammenblandet. Saaledes 
er det ikke muligt at holde Jule-
og Nytaarsskikkene ude fra hin-
anden, idet det nye Aar i Tidens 
Løb er regnet fra højst forskellige 
Tidspunkter. Karl deri Store for 
Eks. regnede Aaret fra Mariæ Be-
budelsesdag, 24. Marts. Andre gik 
ud fra Opstandelsen i Paasken. 
Men da denne falder til forskellige 
Tider, ,blev Aarene ulige lange, 
hvad der var højst upraktisk. I 
det græske Kejserrige begyndte 
man Aaret 1. September, saadan 
som den første kristne Kejser, Kon-
stantin den Store, havde indført 
det, og denne Beregning,smaade 
saa en Tid ud til at skulle sejre, 
bl. a. fordi baade Pave Gregor 
den Store og Gregor den Syvende 
fulgte den. Men ogsaa Efteraars-
jævndøgn (24 September) var en 
Tid lang Nytaarsdag i store Dele  

af Europa. Saa var der endelig 
deny gamle nordiske Opfattelse, 
hvorefter Aaret begyndte med ju-
len. Som vi ved, var det ingen 
af alle disse Beregningsmaader, 
der sejrede, men derimod den he-
Aensk romerske, der begyndte 
daret I. Januar, og som de fleste 
Paver holdt sig til. At disse for-
skellige Udgangspunkter for Aarets 
Begyndelse bragte umaadelig For-
virring, siger sig selv. Ikke mindst 
her i Norden, hvor det nye og 
gamle stadig brødes For Histori-
kerne er det ofte uhyre svært at 
afgøre, om en bestemt opgivet 
Dato nu horer til det ene eller det 
andet-!Aar. 

1 Norden:fejrede man imidlertid 
efterhaanden 	paavirket af Skik- 
kene fra Syd — Nytaarsdag som 
.ottende Dag Jul", halvgaaen Jul. 

Man var ikke kommen mange 
Dage ind i December, før Jule- 

Alle Mørkets Magter slog sig da 
rigtig løs. Det var den Gang, før 
Kalenderen var reguleret, den læng-
ste Nat. Paa '„Lussedagen", som 
den populært kaldtes, optraadte 
Lucia selv som en hvffiklædt ung 
Pige med Krone og tændte Lys 
paa Hovedet. 1 Reglen mellem 1 
og 4 om Morgenen gear hun om-
kring og vækker de sovende, by-
der dem afbrændt Vin eller Kaffe 
med Hvedebrød. San snart man 
har klædt sig paa, samles man 
til en tidlig Frokost med mange 
tændte Lys og herlig Flæskemad. 
Ogsaa Dyrene tænker man paa. 
Katten faar Fløde, Hunden Kød-
ben, Hesten Havre. Alle skulde 
have Del i „Lussebiten". (I Lund 
fejrer Studenterne fra Viistg,4a, 
Viirmland og GMeborg endnu Sct. 
Lucia. En skøn og finhudet Rus 
klædes ud som Lucia, og Klokken 
fire om Morgenen vandrer de rundt 

in kring 	i det garnle iforderr. 

Asgaardsrejen, De Dødes Tog 

travlheden begyndte. De store 
Slagtninger var forbi allerede i Ok-
tober, men nu gjaldt det øllet. 
Det skulde brygges stærkere end 
vanligt og i store Mængder, for 
der gik meget til Allerede den 
13. December begyndte en Slags 
Forspil til julen, det var Sct Lu-
cie Nat — og en meget farlig Nat. 

farer gennem Luften Juleaften. 

i Byen og vækker ubarmhjertigt 
de Professorer, der hører til de-
res Hjemstavn, hvorefter der fore-
staar en splendid Frokost i den 
akademiske Forening). 

De saakaldte ,,Stjernegossar". 
der egentlig horer hjemme ved 
Hellig tre Konger, er ogsaa med 
i „Lussenatten", de synger uden-
for Husene og indsamler Gaver. 
Samme Nat'gaar man ogsaa „Aars-
gang"; fastende og tavse opsøger 
man en Korsvej, og her vil man 
da kunne se ind i Fremtiden. De 
unge Piger lukker sig inde i de-
res Værelser, og med et Lys i hver 
Haand kan de i Spejlet_ se deres 
Tilkommende. Dette var nu alt-
sammen saare uskyldigt, værre var 
det med de onde og afdøde Aan- 
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Produliten 

anbefaler oort ma-,.«igt store lidoalg i pæne 
nj nyttige julessaoer til absolut biNgste cpriser. 

Venligst aflæg et cBes(. Se pore Varer. flor 
vore Xeiser. - Vor Opgaoe er at tilfredsstille 00fre 

ærede j-Cunder, 

Xolonial= 	9roduktf6rretning. 

ilt  

2r6ejdslej 
Færdigsyet Arbejd.stoj. ri 

stærkt, anbefales. 

Yofian Sørensen, 
Tlf. 55. 

j. 	

fra Allinge Bryg- 

lileol 
geri. Bestillinger 
modtages gerne. 

Olsker Oruploreoloo 

lhoulaklur- 
Vitre r fores paa Lager og sælges 

til billige Priser. 
KIIII1 tig lie! 

Safian Sørensen, 
Sandvig Boghandel. 

Tlf. 55. 

Biug Grandals Porcolo 
anbefales som smuk og nyttig Julegave. 

Køb juleplatten. 
Allinge Knlonial- & Produktforretning 

jeusfi at Æo6e 

Julefinas 

 

Yfasselnødder, flaranedder, 'ratmandler 
Vuldnedder, Mppelsiner, .̀:)adler, figner, 
efiokoladetigurer, 9ffarzipanfigurer. 
.9ejlige friske .16ler. - Srima Varer. - 	Yriser. 

Ringe 
Nolonial- og firodufitforretning. 

Allilifie. 
Jule6Iomster, 

Potteplanter, Ilyrixtnter, 
Tulipaner Moteinterkurve, 
kran« in. ni. i start Udvalg. 

UtittalgiiA bom 
kohmand P. C. Holm. 

917 arr Xofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Billig J111 okaal 
God, fast Hvidkaul 6 Ore 

pr. Halvkg. 10 kg. for I Kr. 
Rode"! 10 Ore pr. Halvkg. 

5 kg. 90 øre. 

„Nallelyst" 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

M. Kr. Kofod. 

Spillekort. 
Stort Lager. 

Lltombre, Whist med Jocker. 

J. Z. Lal 14 

Danmarks populæreste 
Symasttine? 

Forhandler: 

917 C Brunch. 
TIL 34. 	Allinge. 

Der lindes en GRITZNER 
for ethvert Behov. 

a 5 Pers. 
Sedan-Vogn 

udlejes. Billige Priser. 
II 3Iiirt4tor. 

Bestillinger modt. Tlf. Allinge 120. 

Lastkørsel 
udføres billigt 

Sinrenaen. 
Tlf. Allinge SO 

M lasikusel pilkes 
og inkketCharahane udlejes 

V. Riis. 1'4 Allinge 131. 

En Orne 
passende til Gylter 'og  mindre 
Søer, staar til Afbenyttelse hos 

Gartner karl Harelter, 
Langemyre pr. Klemens St. 

Ji[ hulen 
anbefales smukke Potteplanter 
samt Hyazinterog Tulipaner 

Gartner Lindgren, Tein. 
TIE. Allinge 68 x. 

Jule=Udstilling 
Iris' 

/ 	Se Sandvig 
i ilt 	. 	Boghandel før 

. .-> 	De gør 
Deres Indkøb. 

Mange Slags 
Legetøj, 

Spil. 
Hilledhoger, 
Julehager 
og iminge 

smukke 
Julegaver. 

Alt til 
Jnietrgret 
taa,  i stort 
t 'deait her. 

Jafan Sørensen, 
smndviz, Boghandel. 

Telefon 5:1. 

Zil Julen anbejales 
røget lielleftak, raget 11,ax 

røget Gameehrynt 
og Lugt Lux i Daaser. 
!int-411114,r, Slid i Tomat, 

i 	Viugt ø:: Di., 
Amdomer i tninitermaanee. 

6arfelhitar ui. In 

Viklulidorrelllioqu 
Tit. 45 	1,intleplatI4 	l If. 45. 

Prima 	111(s 
Fin røget Uti,tafie r) Nit 

Røget .opl 
Nyrøget Hellefilth 

Fin Kogt Skinke uden Ben 
Hjemmelavet Grieenylte 

A nehlovla i Isis Vægt og Deaser 
Saltede Isl. Lammeteer 

Alle Slags Pan1neg og Lever-
!Bowle.' i friske Varer 

SnInt 
Alt til nedsatte hiliige Priser. 
Allinge ;-1 
Tlf. 12. 	a_v. 	et 
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i 	jesyn. 	KG1) Le.geteje hos 

min juleudstillin 

Xefeci, ved åkoten. 
Vi har 

St 
Æskep 

det største Udvalg' og altid noget nyt og originalt. 
ørste Udvalg i Jule- og Nytaarshort. 
ost, Brevpapir, Julehefter og Almanakker, Billeder. 
Tasker, Pengebøger. 	Fine Ting i Nips. 

En god jule.gaue til rimelig pris 
tit d 2r De letfest hos Chr. Kofod ued Skalgin i 

fr'1.1.teessens sne-Vidsalg 
geres ffuleindke6 hos os. 

Stort Lager og billige ,Friser, 

Ofir. Olsen, 9ffessen. 
emeenfflou  

Vi, har et meget smukt Udvalg af nye 

moderne Dametasker 
Forskellige Nyheder i Udstyrelse og Størrelse. 

Disse sælges meget billig nu inden Julen. 

Nor diandets Handelshus. 

s=s-0==11 	 iLs>>_5310c=1=jj 

Ser 

Kaffe-, The , Dessert- og 
Spinesker. 

Kage-, Dessert Paallrgr- 
og rliplsegafier. 

syltetoissker. Kompotsker. 
Fleth'sker. Ragootsker, 

Kagesker.  
Kartoffel- og Potagesker 

i prima 2 Taarns. 

Skimle, Varer og Nips. 

Kaffestel kan anbefales som 
en præsentabel og, da Priserne 
er yderligere nedsat, tillige 

billig Julegave. 

9. V. 

geekken-21dstyr 
af' alle Slags anbefales som nyttige (javel-. 

Knive og Gafler, rustfri Bordkalve, Nikkelgafler 
og Skeer, Billige Priser. Fjterkrresake. 

Gasapparater tig Primat'. 
Emailleredo Gryder og Pander m. m. 

Værktøj for Ilaundvierkere i bedste Kvaliteter. 

Billigere Vierktoj for Bern. 

SResiter. Et Parti er hjemkommet og vil sikkert være en 
god Gave til Drenge og Piger. Prisen er betydelig nedsat. 

P. C. 

118 limsforollq. 
Jule og Nytaarsaften lukker 

Butikken K1 2. Dagene mel-
lem jul og Nytaar Kl. 1. 

Ti; Jule aohddles: 
Hjemmelavet 

Lamme- og Kalvertillepolse, 
Leverpostej, Sylte, 

Medisterpølse, Lungepølse 
og ellers forskelligt Paalæg i 

kogte og røgede Varer. 
Jul. Hansens Enke 

Tlf. Sandvig 10 

Til JiliR11 digaieS: 
Ny røget Hellefisk, 

røget og kogt Laksi Ds., samt 
andre forskellige Slags Konserves. 

Fin afnakket Bildals Klipfisk, 
fine Ris og juleøl. 

Jul. Hansens Enke 
Tlf. Sandvig 10 

7(ø1) )ulleosten 
hos 

1. B. Larsen. 
Største Udvalg og billigste Priser. 
Dansk 1:111 I' ee thaier bedste Vare 

Dansk Itochefort Nr. 1 
Fuldfed Dansk Ganda 

Fuldfed Dansk Schweilzer 
Halvfed skarp Gauda 

Dansk !steppeost 
Dansk Ejdammerost 

Kommenost 
Myseost med Fløde 

Klosteroste 30 øre Stk. 
Danske grønne Alpeoste 

45 Øre Stk. 
Skarp !lejede« 50 øre Halvkg. 
Ægte Ementhalerost i Æsker 
Ægte grønne A I peopite i Æsker 

Breilhoj Juleost er i Aar 
meget fin og vellagret. 

3. Larsen, .2Winge 
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Silketricotine. 
Nye, fikse Underkjoler 
Prima tærnede 

stribede - 
Benklæder 
	

fra 

1,20 : Combinations 
Chem isser 

6,30  •• Store [noderne trekantede 
8,40 	 Sjaler 
7,00 • 
1,25  Kjoler med lange Ærmer 

• 
• 

6,85 • 
• 

7,00 ; 
4 85 • 

Herre-Lingeri. 
Manchetskjorter med Vende-

manchet og 2 Flipper 
Bindeslips ca. 250 paa Lager 

fra 1,00 - 
Stofgam.acher 
Kulørte Stofhandsker 	fra 
Dogskindshandsker 
Vaskeskindshandsker 
Far ede Skindhandsker 
Silke.Flipskaanere 	fra 

• 
• 
• 
:  1,35 • Kulørte uldne Strømper 

3,85. 2,75. 
1,85 : Silkestrømper 

	

5,85 • 	 5,25. 4,00. 3,50. 
6'85  • Strømper i Uld og Silke 

	

7,00 11 	moderne Dess. fra 

	

5,50 	

- 

i Traad og Silke - 
Prima merceriserede 

Silkefilur 

Stofhandsker 
• med Halvfor fra 

- Krave 
Skindhandsker 
Ruskind 

Damehandsker, Damestrømper. 
3,50 

11,00 
10,50 
5,50 
475 
6,

,
50 • Vaskeskind 

• Forede Skindhandsker 
18,75 Moderne, strikkede. uldne 

• norske Luffer fra 2,00 
12,00 Uldne Fingervanter 	1,35 • 

Pullover og 
uldne, strikkede Veste 

er pga. Lager 
i stort Udvalg i moderne, flotte 

Mønstre til 
Damer, Herrer og Børn. 

Dameveste 	fra 6,25--- 15,00 
I lerrepuiover 	• 8,75 14,00 

Fikse Sokker i stort i ldvalg.  

Drenge. 
Polarfluer i Olskind 	3,00 

	

do, 	sort Skind 	5,00 

	

do. 	brunt - 	5,25 
Matroshuer 	 350. 2,25 
Fingervanter 	 215. 1,60 

	

• Seler 	 135. 0,85. 0,75 
Matroshabitter 

føres paa Lager i 3 Kvaliteter. 

: 	Stortrøjer i 2 Kvaliteter. • 

• • • 
Japanske Smaating 
i Vaser, Syæsker, Askebægre, 

Cigar- og Cigaretbægre, 
smaa Lakæsker, Syknive, 

Vindharper. 

Endvidere smaa Kurve, Nisser, 
sniaa Lysestager, Rejsebøjler, 

Nagleholdere, 
Slibemaskiner til Giletteblade 

og meget andet 

• 
• • 
• • • 
• 

• 
• • 
• 

Største Udvalg 

Damefrakker 
med og uden Skind. 

Moderne Dameparaplyer 
fra 7,00 

Almindelig Facon 	 4,50 

En god julegave 
er en god Skindkrave! 

Skindkraver haves til alle Priser. 

• 

Færdige uldne Kjoler, 
sorte og kulørte 

fremstillet paa M'agasin du Nords 
Systuer 

haves paa Lager i fikse Faconer 
og i alle Modefarver 

fra Størrelse 36 48 

Smaa Priser. 

: Bord- og Divantæpper, : 	Kurvestole. 
32,50 

Gulvtæpper 	: Hellinnede Duge Kaffe-Duge. 
Størrelse 90x 90 cm. 

110x110 cm 
Med Hulsøle St. 85x 85 

105 .,',105 
130 x 130 

- hellinned 90x 90 
- - 115x 115 

Dug 105x 105 
ined 6 Servietter i Æske 

2,75 • Bordtæpper i Gobelin 
3,65 : 	13,00. 10,00 8,50. 7,00. 
3,35 ; Pliisch-Bordtæpper 
5,50 • 	31,00, 25,00. 20,00. 
8,85 : Gobelin Divantæpper 
4,75 : 	25,00. 18,50. 15,00 
7,20 • • Franske Velour- 

• Divantæpper 
6,85 ; Gobelin; Vægtæpper 	fra 

:: Søgræsstole 5,00   
med Gobelinbetræk 

Lyse og mørke Stole 

	

15,00 • 	 med høj 
: Gule Kurvestole 

11,00 ; Barve-Kurvestole 
• Puder 	 pr 

	

38,00: - 	 pr. 
2 00 •„ Systativer 	Pose  

!mit. 	og Forliggere. 
Smyrnatreppe 130 x 200 16,20 

155 x 240 fra 23,40 
Velourtæpper 138 x 200 - 42 00 

- 170 x 235 - 68.00 
- 200 x 300 - 108,00 

40 x 80 - 2,25 
60X120 - 	3,85.  
70 X 140 - 5,25 

: i • smukke, blomstrede Dess. 
: 130x 130 cm. 	fra 6,00 

130 x 155 cm. 	 - 	7,50 
• 130 x 200 cm. 	 - 9,85 
: 130x 225 cm. 	 - 11,00 
; 145 x 280 cm. 	 - 17.50 
• Hellinnede, darntaernede Duge 
: 	130 x 190 	6,85 
: 	130 x 220 	8,50 

Ryg 

Sæt 
Stk. 

'ned 

19.00 
14,75 
7,75 
4,40 Imitterede 
3,25 Smyrna 
3,65 Forliggere 

•	  
Lommetørklæder. 

Hvide udv. Herretørklæder 

2 25 	 pr. 6 Stk. 1,93 ,  
Læ r red to rk I. fra 	- 	4,88 

2,25 Hvide Danielommetørk læder 
med Hulsøm 6 Stk. 210 

365 • Lonnetørkl. ni. Billeder fra 0,10 
2,50  , 2 Stk. broderede i Æske 1,35 
, 	6 Stk. 	do. paa Karton 1,40 

Tørklæder i Silke og Mol med 
2,85 : Broderi og Blonder til alle Priser. 

• • 

	 0 • 

Køl] Julegaver i Magasin du Nords Udsalg. 
Køb i Tide! < 	(r.« 

Udvalget er større i Dag end i (gorgen! 

Magasin du 97ords 2ldsalg 
ved Victor iflanck, Allinge. 



Skønne Maal. 
hellige Maal. 

Smilet fylder den sultnes Skud 
Lyset strejfer 

en graadskæmmet Hind, 
varme Hænder bær Fadet ind. 
Godhed, o Jul, er dit Navn! 

Jeppe Aakjeer. 

Børnenes Rubrik. 
1=30.= 

Kære Børn! Her kan I se, hvor-
ledes I kan faa mange fornøjelige 
Timer til at gaa i de lange Vinter-
aftener. 

sættes der, hvor Strømmen er 
stærkest. Vil du lave et Værk, 
som 'Møllen kan drive, saa .  er her 
ogsaa Tegning til det_ 

Hvis du ikke ved, hvad du ska! 
lave din lille Søster, saa lav en 
Dukkestue til hende. 

- En større Vandmølle kan du 
lave til Foraaret, naar der er Vand 
i Bækken. Her er Tegning til tn 
forskellige. De skal selvfølgelig 

t. 

Lyset tændt, 
Minderne tiendt. 

Sind og øje fra Styghed vendt. 
Døgnet darmr med hoppendeHiul 
Freden glemmer sin Sne til Jul, 
drys den paa Sjælenes Saar. 

Paradis, 
Drømmenes Dis. 

Glem i Aften dit Livs Forlis 
Sorgen suger i mig som i dig, 
denne Rueld viser Stjernen Vej. 
vov dig kun ind i dens Glans 

Tegner I en Figur, som ligner 
et liggende S, saa er I sagtens i 
Stand til at føje de. faa Linier til, 
som kan forvandle Snorklen til en 
Kanin. 

Hvorledes skriver du dit Navn?  

Hvad hedder denne Dreng? Hans 
Navn staar bogstaveligt skrevet i 
hans Hoved. 

Her er forskellige Ting, som kun 
kræver en Smule Fingerfærdighed, 
og som I kan bruge som Julega-
ver til eders Søskende. 

Denne Mølle er jo ikke nogen 
stor Gave, men det kan jo allige- 

I - 

der. De kunde ødelægge Juleøllet, 
som man derfor søgte at skærme 
ved at ofre lidt af det tir S1!yts-
træet i tiaarden. men de kunde 
ogsaa -- hvad værre var — rave 
Mennesker og Dyr. Navr.lig fryg-
tede [lian i Norge den skrækkelige 
„Asgaartisreje" — de Dødes Ridt 
gennem Luften, Den farer frem 
under øredøvende Larm o -„,, Bjæl-
deklang„ saa Kreaturerne i vild 
Rædsel søger at rive sig los fra 
deres Baase. Undertiden tager den 
ogsaa Stuen i Besiddelse og for-
tærer alt, hvad der staar paa Bor-
det. For at værne sig mod den, 
slaar man Kors alle mulige Steder 
-- selv paa Tappen af øltønden. 
Navnlig var det ikke godt at være 
ude. Mange Eksempler har man 
paa, at især unge Piger er bleven 
røvede af Asgaardsrcjen og aldrig 
siden set. En enkelt Gang kunde 
en af dem Aaret efter give sig til 
Kende ved, naar den vilde Hær-
skare atter for over Egnen, at kaste 
Klædestykker, et Sølvspænde eller 
saa, ned; man vidste da, at den 
forsvundne havde været der. Gan-
ske praktisk var det derfor at sætte 
et gammelt Øg uden for Døren 
som et Slags Offer til Asgaards- 
rejen. Saa tog den det, og saa 
slap man for videre Ufred. 

fiaekage fra 1637. Efter et Brodstem-
pel i Nordiske Museum i Stockholm. 

Den 21. December, Sct. Thomæ 
Dag, begyndte Julefreden, der va-
rede i 3 Uger. 1 den Tid maatte 
alle Retsstridigheder hvile, kun det 
nødvendigste Arbejde maatte udfø-
res, og navnlig maatte intet fore-
tages, der havde jullignende Bevæ-
gelser, Spinderokken blev sat paa 
Loftet. Man troede, at selve Solen 
stod stille under Julefreden, og det 
at vinde Garn eller bore med Bor 
kunde bringe Ulykke baade over 
Udoveren og over Gaardens Be-
sætning. Heller ikke maatte man 
i den Tid nævne de Dyr, man dag-
lig sloges med, Ulve, Bjørne, Rot-
ter og Mus. De hed „Graaben", 
„den gamle i Pelsen" etc. Ja selv 
en Præst, der hed Laurids Muus, 
blev hele Julen kaldt Hr. Tede, en 
jydsk Forvalter med samme Navn 
hed Hr. „Uting", og i det nordlige 
Tyskland blev en Hr. Wolff til Hr. 
„Underet" etc. 

Kage som Hagekors („Guldvogn"). 

Paa Sct. Thomæ Dag blev Jule-
øllet baaret ind for første Gang, 
og der blev smagt godt paa det. 
1 Norge fik Sct. Thomas sikkert 
ikke med Urette Tilnavne som Tho-
mas Brygger eller Thomas Fylde-
bøtte! 

Men til en vel anlagtJul hørte 
jo mere end Stil og øl. Der skulde 
bl. a. ogsaa bages Brod og Kager 
samt støbes Lys. Travlheden de 
sidste Dage før Jul var saa stor, 
at der ikke var Tid til velordnede 
Maaltider. Gryden stod paa Kom-
furet med Flæskesuppen, og saa 
maatte hver sørge for sig; man 
dyppede Brødskiver i .Suppen og 
spiste dem paa Stedet. 

Blandt Bagværket var der adskil-
ligt, der var Genstand for ganske 
særlig Omhu, og som havde en 
ofte hr,jst ejendommelig Betydning. 
I mange svenske Hjem lægger man 
endnu kim i gamle .Dage paa Ju-
lebordet foran hver af Familiens 
Medlemmer en Julehoj, hovedsa-
gelig bestaaende af Brod og Kager, 
Æbler og Nødder. Sommetider 
var der kun en enkelt, meget stor 
floj midt paa Bordet, eller en for 

• 
 

flusfaderen og en for Husitiode-
regi. 'julekager', som i • Almindelig- 

hed var den underste store Kage 
i Julehajen, blev ikke spist, men 
blev, naar Julen %ar omme, gra-
vet ned i Saasæden, som man 
derved troede blev beskyttet. Ved 
Foraarstid blev Kagen taget frem 
og spiller nu saa stor en Rolle, 
at den hor facet Navnet af Plov-
eller Saa-Kage. Den deles ud til 
hele Husstanden, saavel enm til 
Husdyrene. Nogle Stykker sønder-
deles og blandes med Udsæden og 
strøs udover Markerne; derved sik- 
rer man sig en 	Host. Man 
kunde ;øvrigt ogsaa af selve Bag-
ningen slutte sig til det kommende 
Aar; hvis Julekagen hævede godt, 
fik man en god Host. 

Men Kagerne havde mange for-
skellige Former, og navnlig i Sve-
rige er der en rig Variation. Snart 
var de som ligearmede Kors eller 
som Hagekors (den saakaldte Guld-
vogn, snart var de dannet som 
Fugle, f. Eks. en Høne, der ligger 
paa Æg. En saadan Høne ,,Jul-
pytta" (pytta = Høne) eller „Guld-
hane" laa paa Julebordet hele Fe-
sten over og gravedes saa ned i 
Sædbunkeir løvrigt spiller Dyre-
gengivelserne en stor Rolle ved 
Julefesterne. Man lavede dem navn-
lig af Halnifletninger, anbragte ofte 
over Julebordet en stor Halmfugl, 
og Julehaner var meget.  alminde-
lige. Gengivelser af firfodede Dyr 
var dog endnu hyppigere, f. Eks. 
en Julegris eller en Julebuk, af 
hvilke man har bevaret glimrende 
Eksemplarer. 

Selve Stuerne blev naturligvis 
ogsaa underkastet en speciel Jule-
rengøring. Væggene -blev vaskede, 
og derefter behængt *med kunstfær-
digt vævede Tæpper, ofte med 
naive Gengivelser af bibelske Fore-
teelser, de saakaldte „Julebreve"; 
paa Bænkene bredtes Hynder, og 
Bordet fik hvid Dug (til daglig til-
lod man sig ikke en saadan Luk-
sus). Man havde ogsaa sine Steder 
spændt en Dug ud under Loftet 
som en Slags Tronhimmel mellem 
Bjælkerne og Bordet, og var der 
ikke en Fugl i Loftet, saa var der 
i hvert Fald en Halmkrone. 

Paa Gulvet spredte man Halm, 
der laa hele Julen over, og her 
sov den ganske Husstand, medens 
alt, hvad der fandtes af Dyner, 
stabledes oven paa hinanden i den 
store Dobbeltseng, for at de afdø-
des Aander, hvis de besøgte Gaar-
den, kunde finde et godt Natteleje. 
Man sørgede altid for ikke at spise 
op og ikke at drikke sit Krus ud, 
naar man gik til Ro om Aftenen, 
for at de afdøde kunde have no-
get at styrke sig paa, og naar• in-
den den store Julefest alle havde 
benyttet sig af Badstuen, fyrede 
man saa stærkt op, at der var 
Varme nok hele Natten — ogsaa 
af Hensyn til de afdøde, der ag-
tede at tage sig deres aarlige Bad. 

Forholdet til Dyrene var ikke 
mindre hjerteligt. Lænkehunden  

blev løst, Køerne blev gnedet med 
Salt om Tænderne og fik et Maal 
ai det bedste Foder, nu og da et 
nyt Klaptræ, og naar man var me-
get flot et Julelys ved Krybben. 
Hestene fik Havre eller Ho. som-
metider ogsaa Juleol, som forre-
sten ogsaa Køer og Okser blev 
trakteret med. Til Smaafuglene 
sattes Neg. Ja, man udstrakte sine 
Velgerninger endog til Frugttræ-
erne. I Jylland bandt man Halm-
baand om dem med de Ord: ' „I 
Aften klæder jeg dig, til Sommer 
føder du mig". Andre Steder klap-
per man dem paa Stammen og 
fortæller dem, at det er Jul. 

Selve Julenatten ker der mange 
mærkelige Ting; naar Klokken 
slaar 12 — i Frelserens Føde-
stund — priser hele Naturen Her-
ren, Dyrene faar pludselig Talens 
Brug, falder paa Knæ ved deres 
Krybber og priser Gud — det er 
dog de færreste som forstaar dem, 
da de taler hebræisk! En og an-
den har forsøgt at lure sig til, hvad 
der foregik, men med liden Glæde! 
enten er han bleven syg eller har 
hørt Forudsigelser om sin Død, 
eller i hvert Fald bitre Klager over 
Menneskenes Haardhed mod deres 

Den mellemeuropæiske ,,Julemand" St 
Nikolaus pas Julehesng (Zilrich 1799). 
Hans „Dag" falder egentlig 6. Decem-
ber. Han er ogsaa de Sofarendes Skyts- 

helgen. 

firbenede Tjenere. Det siges ogsaa, 
at Vandet i Kilder og Brande for-
vandledes til Vin. En Bonde, der 
Julenat var ude at gaa „Aarsgang", 
drak af en saaledes forvandlet Kilde 
og raabte overrasket: „Vandet er 
blevet til Vin!"; som Svar lød da 
nede fra Dybet: „Og dine øjne 
er nu mine", og han mistede sit 
Syn. 

Vi er her kommet ind paa My-
stiken og Overtroen, der i det hele 
har givet sig mærkelige Udslag. Vi 
kender jo alle, hvorledes man skal 
behandle Julenissen for at gøre ham 
venligsindet, og Julemanden er i 
mange forskellige Skikkelser en 
almindelig Fremtoning heade i de 
nordiske Lande og mod Syn. Det 
vil dog her føre for vidt at kom-
mc nærmere ind paa ham. 

Livet inden Døre var hele Ju-
len igennem yderst selskabeligt -
bortset fra 1. Juledag, hvor hver 
Familie holdt sig for sig selv -
og da man havde god Tid, fandt 
man paa alskens Løjer og holdt 
skiftevis hos hinanden „Julestuer". 
der dog efterhaanden udartede paa 
en saa uheldig Maade, at de til 
Slut blev forbudt ved Lov. 

Julen varede, som allerede om-
talt, 3 Uger, sommetider endda 4 
Uger, men de særlige Skikke ved 
Nytaar og Hellig tre Konger skal 
vi her lade ligge. Men selv om 
man ogsaa kan synes, at 3 å 4 
Ugers Julefest er lidt vel rigeligt, 
kunde man dog ønske, at vor for-
hastede korte Jul kunde laane no-• 
get af de gamle Tiders hyggelige 
Familieliv og stærke Samfølelse. 

Vald. Berggreen 

vel være morsomt at lave dan, 
en Valdnød er jo ikke vanskel 
autd.oppdreit er 

blot 	

Juleugen. 
Her ser du. hvordan Værket • 

blot en Axe 
med Traad 
om. Anvend 
en'.  stærk 

Traa a med 

en lille Sten 

i den anden Ende, og sorg for at 
Axen gaar let rundt. 

Den laves ved Hjælp af en Kasse 

og noget Tapetpapir. I Vinduerne 
sætter du Glas, f. Eks. kasserede 
fotografiske Plader, som er vasket 

rene i Sæbevand. Udvendig klæ-

ber du Murstenspapir. 

— Pigerne foreslaar jeg at lave 
Møblerne af Karton. Her kan de 
nemlig faa Anvendelse af Naal og 
Traad. Sæderne betrækkes med 
et eller andet pynteligt Stof' 

Ete Julebuk af. Halm. 

Et saakaldet:.,,Julebrev", vævet Tæppe, der hl. a. benyttedes til at beklæde Væg-
gene nied i julen. Forestiller de Mellige tre Konger og de kloge og de claarlige 

jomfruer. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
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Og paa huggestabben sal sønnen Per og boldt salmeboken, 

og tjent grovt. Ælten var gammel. 
liaua-mændene var kizemper rig 
navngitnc for sin styrke og lur 

sin mundraphet. I lutidred aar rig 

over blev de alle. 
de tider var en rejse til Trond-

hjem en lang rejse tig fuld av man- 
ge gjenvordigheter og farer - 	for 
tatere og ni tverpak lag paa lur 
overalt langs vejen — del hændte 
tit, at mand og berdakes blev hørte 
og spurgtes aldrig nier, det hændte 
endda tiere, at hester kom skyt og 
vetskræmte frem til folk med kjo- 

savn. lians kammerater vilde gang 
paa gang give op stillingen, men 
Per truet med at helseslag dem, 
dersom de veg fra post. Til be-
limning for sin tapperhet hadde 
I'er fnat en av von Kragenbjelms 
avlagte lojtnantsmunderinger. I den 
hadde Per staat brudgom i Røros 
nye og store kirke for fem aar 
siden, — Og staseligere brudgom 
hadde ingen set paa Røros. Han 
var et syn. 

I hele vinter hadde Ifa.ralnike 
ikke smakt det, som mel kaldtes 

Han standset oppe paa en aas og vinket tilbage med luen til kari. 

rerkaren liggende blodig og død 
paa slæden. — Og derfor syntes 
gamle Klas-Haua, at de burde syn-
ge et guds ord for Per drog afsted. 
Han vidste godt, at ingen stod:for 
sønnen hans i ret og oprigtig 
slagsniaal, men snikniordere og 
lumske perSoner 'som laa i hak-
hold, kunde ingen fri sig for. 

Ja, Per Hanen 
han var en staut 
kar. Han fyldte 
sine 27 mikkels-
mes. — Og saa 
sterk var han, at 
-han bojde tit he-
steskoen med ha-
re fingrer. 

. Idag hadde han 
tat kongensklær-
ne paa for blev 
det ingen anden 
rand, saa gik han 
op til oberstløjt-
nant von Kragen-
hjelm og bad der. 
For von Kragen-
hjelm hjalp sine 
soldater forst og 
freinst: Av ham 
hadde Per Hauen 
faatillilndering,en 
sin. I en træfning 
sor i Solur had-
de Per udrnerket 
sig som en tap-
per soldat. lian 
var med i et ski-
kiper-korps, og 
holdt ut i sneen 
mange dogn 
træk, uten at faa 
hverken mat eller 

hverken i grot eller brod. Men de 
hadde likevel holdt livet oppe ved 
at æte !sjat og rakefisk og ost og 
smør. Nu var længselen efter mel 
blit for umedgørlig. Mel maatte de 
ha. Idetmindste maatte de ha lidt 

. til at blande i barkbrndet. Aa, krig 
og uaar var haarde hjenisokelser. 
I sommer var græsset paa jordene 
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illæg til Nordbornholms Ugebla 

Til vore Læsere. 

- Naar vi atter i Aar som 
Tillæg til „Nord-Bornholms 
Ugeblad" sender Julebladet 
ud til 1800 Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, er det 
vor Overbevisning al det vil 
blive til Gavn og Glæde for 
vore Læsere saa vel som for 
de averterende, der yder Bla-
det Støtte og gør del muligt 
af trykke og fordele det gen-
nem Postvæsenet i saa stort 
et' Oplag. Samtidig retter vi 
en Tak til de , averterende for 
den Tillid de har vist os i 
der forløbne Aar og ønsker 
alle vore, Læsere en glæde-
lig Jul. 

Red. 

• 
Før tændte andre 

de strunke Julelys. 
Jeg var et Barn, 

og Børnene maa jo vente. 
Vi sad i Mørkningens 

Længsel og Eventyr, 
mens en, som nu er død, 

gik ind og tændte. 

Og Far gik hen 
og lukkede Vinduet op : 
Kom skal 1 høre 

Juleklokkerne kime! -
Kold Luft strøg ind, og 
standdom flyvende Snefnug, 

hin fjerne, hejlidsfulde 
Mørkningstime. 

Nu tænder jeg selv 
de strunke Julelys, 

jeg er den voksne, den 
der gaar ind forinden. 

Et nyt Barn sidder -i 
Mørkningens Eventyr 

og hører Sneens Fog 
eller Regnens Rinden. 

Og hun, som lever, 
lukker Vinduet op: 

korn skal du høre 
Juleklokkerne kime I 

Snart mindes Barnet 
denne kølige Luftstrøm 

og længes langt mod 
denne Mørkningstime. 

Valdemar Rordam. 

lier med 

•,,e'km morgenen St. Halvard-dagen 
:Wr; vaaren atten-hundred og tolv 
sat Familien paa gaarden Hatten 
ved Aursundsjoen og sang en av 
Elle Andersdatter-satinerne .... det 
var endda den kjendte nævervisen, 
som den svenske salmedigterske 
oprindeligt skal have skrevet paa 
næver, de sang den morgen. 

„Den Stad og Gader 
deri av Guld mon være, 

af Ædelsten Grundvolden fuld med Ære, 
og dertil Klangen 
al Englesangen. 

Tusind Aar som Dag er gangen 
lur mangen. 

Eia, lad skinne Trem den Dag, 
med Fromme, 

da alle Ting saa vel i Lag 
skal komme! 

Vor Ve du vende, 
vort Aag fraspænde, 
lad der rage en salig Ende. 

0, Jesur 

Kl. var 3 om morgenen og so-
len, som randt over ijælefene i ost, 
skinnet ind gennem det lille vindu 
med smaa hulkete ruter og over 

det enerstrodde gulv. — Varmen 
brændte bort i skorstenen og paa 
skorstenshellen sat den gamle Klas-
Hatia med foldede hænder og top-
luven liggende over det ene knæ 
og sang med groft stærkt maal, 
Og paa huggestahben sat sønnen 
Per og holdt salmeboken. Hans 
hustru stod hak ham og saa over 
hans aksel ne.,.t i hoken og provde 
at synge med. Hun var daarlig til 
at læse og havde lidt ondt ved at 
følge med. Klas-Haila hadde heller 
ikke lært at læse større, men væ-
vervisen den kunde lian da uten-
ad. Ved siten av ham paa Skor-
stenshellen sat Lit-Klas. Han var 
fire nar. Og han havde alt fnat 

tollekniv. Lit-Klas sat og stirret 
paa far sin .... for han hadde al-
drig set far saa lin som idag. Han 
hadde rode riender i klærne og 
en lang blank sabel. 

— Per Italien var kongenskar, I 
ufredsaa rene hadde han ligget hørte 
ved grænsen og passet paa saa 
fjenden ikke slap over og fik sæt:- 
le varme paa Røros kohberverk 
igjen. Endda hadde fjeldfolket -
frisk minde svenskens herjing av 
Bergstaden for snart hundred aar 
siden. 

Nu truet en endda være fjende. 
Hans- sværd var haardere end-no-
gen svenskes. Han skaante ingen. 
Barn, kvinder, oldinger og unge, 
stærke mænd hug han ned uten 
skaansel. 

Igaar nat hadde Per drat avsted 
med hest og slæde over fjeldet til 
Røros for rim det var muligt pt 
faa kjoht lidt mel af proviantskri-
vercn ved kobberværket; men han 
hadde kommet igjen med tomme 
sække. Hvit i ansigtet og forfær-
det hadde proviantskriveren stirret 

paa Per. ,Hvad sier du min gode 
mand! Mel? Om du ikke bad om 
mere mel, at du kunde lægge det 
ind paa din ojesten, det stod ikke 
i min magt at opfylde din bon I" 
Og p roviantskriveren hadde loftet 
sin magre, tynde høand til tegn 
paa, at det var umulig. 	,,Quds 
fred!" sa han og fulgte Per Hatten 
til døren. 

Nu skulde Per drage nordover 
til Trendhjem og prove at faa ut 
en tande rug. For det gik ord ørn, 
at den der hadde sølv at betale 
med, fik lidt rug .hos 0. Endresens 
enke der. Og sølv hadde de paa 
Hanen i den tiden. Mand efter 
mand hadde været hestehandlere 

...G • • • 	 ■.■ 	 ■Fp. 	 ø ø 

En af Nordens yngre, talentfulde Forfattere skildrer 
digterisk Skonhed og Kraft en usædvanlig Skifterd og et mær-

keligt Julebesøg i Norge part vore Oldefædres Tid. 

..i..»"IrarIMKieeks hcm de Handlendep der avec teror her I Bladet. 
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Alle Foderstoffer sælges til laveste Dagspriser 	Netto. 

Coldings kontrol!. 	 haves alt paa Lager. 50 pCt. Foderblanding. Reparationer 
Dansk, grov Sojaskraa. 	 udføres smukt og solidt. 

Danske Hørfrøkager. 
Ekstragrove Hvedeklid og Rugklid. • 

Fyldte Chokolader 

9?AL B A" Spise-Chokolade 
',ANKER" Cacao kun i kg Pakker. Gør Deres Indkøb af Sliotoj i 

FINESTE DANSK FAI1RIKAT Kleffiegs LIBDiOrreilliq 

med en lille Pakke paa juletraeell 
Mange smaa Nyheder til smaa Priser. 

Vi sælger de gode Hasselnødder for 9G 
110--140 øre. Paranødder, Valdnødder, Dadler i 
Æsker, Konfekt-Figen, Appelsiner, alle Slags Fi-
gurer i Sukker, Chokolade og Marzipan. 

Køberne faar en stor Pakke for smaa Penge i 

Nordlandets Handelshits. 

Nye Sitaillililler i rellsede 

Nordlandets Handelshus. 	4 11111111Ins8101111lle!  
K.b „fladio-Mo[11311 

• Juleaften: Allinge Kirke Kl. 4 
Liturgisk Gudstjeneste. 

Juledag: 
Sct. Ols Kl. 10. Allinge Kl. 2. 

2. Juledag: 
Allinge Kirke Kl. 10 Skrftm. 9,45 

Sct. Ols Kl. 2.  

Alt i Dame- og Herre-Skotøj, 
Daglig-Sko. Kamelhaarssko, 

Slippers, Tøfler, 
Børne-Sko og -Støvler, 

gode Ridestøvler, 
! Træbunde- og Tra3skostøvler 

Storhertugens 
Finanser. 

Stor Sensationsfilm i 6 Akter 
forfattet af 

Frank Heller (Dr. Zerner). 
, Filmen er optaget ved det sollyse 

Adriaterhavs skønne Kyster. 

• • 
9599941......999 

••••••••••••••• 
• • 

Tlf n.47 A. Magehø Tlf n.47 

er nu, jo 
længere De venter, jo mere 

gaar De glip af! 
Lad mig demonstrere et Apparat 

for Dem, uden Købetvang. 
Priser fra Kr. 185 - 300 inclusive 

alt Tilbelior, 
Cyklehandler A, Mikkelsen, 

Telefon Allinge 102. 

afholder Medlentekal paa Chri-
stensens Sal 2. Juledag Kl. 8. 

Medlemskort skal forevises. 
Bestyrelsen. 

Søndag den 26 December Kl 8 
2den Juledag. 

Catisljefiesle og bier. 

ffliografen. 

Forshier au1Vig Beck 

Allinge-Sandvig 

Gymnastikforening 

_0_ 91»e, frifte %tyr 
af gaitire fortmiclig gbnittet anierif.tormel 
i `altfe, 43o1er og 11) 	Zauff, tilauDet 
.. ;foristet i ftore og intaa Møgte. tItifte Daus! 
9i1igfigtemci, k,albligteutti 	gror Ihigmei. 

Deir liglifte jalaa 431.1jer paa Die,jc 1/4(11.er og 
tager oqiiia gerne arie gobe •,,;:wbuarer font 
tatin(j efter i ..1t)i- te for (labre ,zarer. 

r"ZorlatIM' f?allMsbus 
•

ø 

9

• 

: • • •• 
• • 

• 

• • 	 Ø 
•••••••111411•4111111111•••••••••••••••• 

Vore Bestillingslister over 

Alover=, fiæs= og goefrø 
til Foraarslevering bedes venligst udfyldt og tilbagesendt 

snarest. De første Tilbud er altid forclelagtigst 

4 pCt. Rabat inden 1. Juli tner 

rentefri Kredit til Oktober 1927. 

Nordlandets Handelshus 	• 
llonliolms 	13311olusses 

Afdeling i Allinge 6 

Kontortid : 9-12 og 2-4. 

Renten af Indskud er paa: 
3 ntaitteedertilOpidgelme 	 .1.5 plet, p. 
Altnintleliac Spitrt-kttmtt•villtitar -I 
Folk) 

For■wraelitemetfdellugett 	331 
ItIortil Præmie, hidtil 2,4 pCt. 

ULDTÆPPER 
Vore Uldtæpper er hjemkomne. Priserne er i Aar 

meget billigøre end i Fjor 

1--;være halvuldne Tæpper 125 x 160 cm. 4.50 

do. 	125)(160 cm. 7.50 

do. 	125x 160 ‹.m. 9,00 

do 
	

125 ,.: 190  cm. 1 1.00 

Nordlandets Handelshus 

Aiie Mennesker, 

 

••••••••••••••••• 4 

•• 
	

•••• 
BORNA MARGARINE 

• • 	 • • 
• • 	 • 

ur tin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

do. heluldne 

Ekstra svære 

do 

i4 

som har 4e,t, hVOrke. el:: 

Første Juledag fylder Ludvig 
Beck 60 Aar. 1 mere end 25 Aar 
har Forstander Beck viet sig Ar-
bejdet for forsømt Ungdom. Efter 
som ung teologisk Kandidat i 
nogle Aar at have været Kommu-
nelærer i København og Semina-
rielærer i Silkeborg blev han i 
1900 Forstander for Ourø Opta-
gelseshjem, hvor han virkede ind-
til han i 1907 overtog Forstander-
posten paa Flakkebjerg. Her vir-
kede han med megen Held i 15 
Aar, hvorefter han blev Forstan-
der paa Holsteinsminde Optagel-
seshjem. Mange unge Mennesker 
er det lykkedes han at redde for 
Samfundet, og der vil sikkert gaa 
mange gode Tanker og Lykønsk-
ninger for Fremtiden ud til ham 
paa hans 60-Aars Fødselsdag. 

Vi køber gerne i disse Dage et Parti af hver Sort: 

Sund velrepset Brød-Hvede 128 Pd. how 
do. 	do. 	Brød-Rug 1 1 6 — 

og betaler højeste Notering. 

Nordlandets HandelshIlS. 

Sædvanlige gode 

2runkuls-2rifietter 
ventes til Losning i de første Dage. Vi ekspederer billigst 
saalænge Skibet losser — Fra Lager kan vi ekspedere : 

Store kraftige, lyske 6vnkul. 
Sene engelske Xoddekul. 

arraffige rene ‹Wolis. gode Smedelial. 
Smaakul er foreløbig udsolgt. 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms OevelohliNiroorioe, 
tret ~stillbe . bbhandies om opbevares. vil gar.u3ke 

forlang e dette bejl:lue Produkt til stue 3,4;,  til- 

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig 3tet,,:,er 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

De kiste kvaliteter i iirhejElsioj. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Sterr 
baade til voksne og Born fra 4,00-575. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojvr, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Born. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 



Manchetskjorter 
fra 4,35 Kr. 

Bindeslips 	 fra 

Heluldne Pullovers 
Sportshuer Herrer 

dø. 	Drenge 

Hatroshner 

Polarhuer, imitt. Skind 
do. 	sort — 

Kulørte, hvide Forklæder 1,25 

Uldtæpper 	fra 4,50 

ReJseplaids 	, 8,00 

0,55 

•

 
5,00 

• 2,25 

• 1,50 
2 50 

3,25 

4,50 

fil juleaoer 
kan ieg anbefale et stort Udvalg af billige, pæne 
Kaffestel, Spisestel, Vandstel, 3kaale i Sæt, Kan-
der og Kopper m. rn. - Glasuarer af alle Slags. 

kaai(2, flsjettzr i mange Størrelser og Priser. 
Jsfade og d:allerkener. .C1. 1a5, slebne og pressede, 
meget billige, Vin- og Likørglas, Krystalskaale 
og Vaser, meget smukke Ting. 

Figurer, Vaser, Nips. 
Kaffestel fra den kongelige Nrcelansfabrik 

er nedsat i Prisen og kan anbefales som nyttig 
og smuk Julegave. 	Da det altid kan købes 
Stykkevis, bliver det let overkommeligt at samle 
et værdifuldt Stel paa flere Gange. 

p. C. ){olm, 

Nu nærmer Julen sig, og det er paa Tiden at 
se sig om efter Julegaverne. Vi har et meget stort 
Udvalg i nyttige Julegaver til virkelig billig Pris. 

Kom ind og se vort Lager, og De vil straks 
finde det, De søger.  

Stof handsker, 
alle Farver 1,25 

Glae47! Handsker 5,50 

Ruskindshandsker 5,75 

Strikkede Vanter 1,25 

Herrehandsker .t,00 

do. 	Skind 6 50 

Svær helulden 
Strømpe 

Ekstra fin — 

Traadstromper 

Florstromper 

llonstrede Sokker 

Ekstra svære 	do. 

Nordialldels handelshus, Allinge. 57, 

Til Julen ntielales 
Amerikanske Blommer 

med Sten 40 Øre. 
Tyrk. stenfri Blommer 45 Øre. 
Nye Spanske Rosiner 55 Øre. 
Srnaa stenfri Bager Rosiner 

Sun Maid Rosiner i Pakker 
Nye torrede Abrikoser fra 1,30 

— Fersken 1,20 
— Pærer 0,80 
— Blandede Frugter 1,00 

Torrede Æbler i Skiver 	0,80 
Torrede hele borede Æbler 1,10 
Friske Æbler fin Kvalitet 0,30 
Ekstrafine Taft.,  l æbler 50-60 
Torrede Kirsebær, Blnabær, 

Hyldebær 
Store nye sode itiandler 

nedsat Pris. 
Prima store klare Karoline »1 

50 Øre 
Prima polerede Japan-Ris 35 Øre 
Fineste afnakket Ktipffsk 60 Øre 
Fineste uafnakket 

Klipfisk 50 Øre 
Letsaltet Klipfisk 	35 Øre 
alle Priser pr. Halvkilo 
Allerbedste amerikansk Flormel 

i los Vægt og 5 kg. Poser, 
Sigtemel til billigste Pris. 

fi3 Larsen. 

I. B. Larsen 
Allinge. 

Til Julen er hjemkommet store 
Mængder af Nlarzipaufignrer 
som i Aar baade er storre og be-
tydelig billigere end foregaaende 
Aar. 

Suk kerfigurer 
Chokoladefigurer 

Et stort Udvalg i elegante Æsker 
med ren og - fyldt Chok olade af 
bedste Kvalitet til meget billige 

Priser. 
Harzipan Konfekt prima Kva-  i 
liteter i los Vægt til ekstra billige 

Priser. 
Fyldt Desert Chokolade og 
ren Flødechokolade i los 

Vægt. 
Dadler med Nlarzipan 

Jeg byder i Aar paa absolut det 
storste og smukkeste Udvalg og 
Priserne er gennemgaaende ikke 
saa lidt billigere end ifjor. 

Marzipanmasse 
0 v ertrreksc hoko lade 
Kulørt Strøsukker 
Citokoladekrynte1 

Solvkngler 
Kiks, Bisquit, Vafler 

Pebernodder 
Jul etraesbistiult 
Kogechokolade 
fra 80 Øre Halvkilo. 

I. B. Larsen. 

Tem 8rqgoreillog 
Udsalget lukkes Juleaften 

samt Dagene mellem Jul og Nyt-
aar Kl. 3. 

Bestyrelsen 

Tom Brugslofellmil 
Paa Grund af Opvejning er Ud-

salget lukket Tirsdag den 4. og 
Onsdag den 5. Januar. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Sygekasse. 

Resterende Kontinfzent til 
Sygekassen bedes indbetalt til 
Kredsformændene inden 1. Jan. 
hvis Medlem sretten skal bevares. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
11u,mands Kreaturformik-

ring modtager Kontingent hos 
Jens Frigaartl den 29. ds. og paa 
Dalegaard den 30 fra Kl. 1,31)-
4,30. 

Christian Jensen, 
Sogneformand. 

Ormig og Gavoir? 
af Gran, Elm og Poppel er 

Ingemansgaard, 
11. I1a le 1 11. 

«ifter t;ilfget 
af be bebfte ~Meter 

er 'Den Marc 91diffeering foretaget, 
.og 43riferne berefter meget lave for alle be 
varel', font ber liebbeitbig fral tobe,:; tit 

bl. a. be bebfte itenfri t;touinier 
45 tre. store giajiiter og fine .giojiner ubell 
SUeriter a 15 og 50 tre. starg, gobe 
tier a 30 tre. Zejlige friffe(«Iler a 35 £. 
2,5 rg for 160 tre. 

Zil 	 iirtger tal bc allertiMle 
glifettortpt, ocj altgi, jon' gerne vil »ave rigtig 
gO, Delfmagenbc suipiiir, man buffe at ffriDe 
benne paa Z.,-)rbrefebleit til 

2"torNatiM'f?anbelsbus 

De bedste 

Julegaver 
faas hos 

'end .dansen. 

Kulskib 
er losset i disse Dage, og vi tilbyder KUL og KOKS fra 

Lager i absolut prima Kvalitet. 

Priserne er meget nedsatte! 
litiitge Stolottiatz og 43roDufttarretning. 

clo"r os skwlikl 
for at fælge en rigtig goi og tielningeinle 
4Siii tit Nina 1.:cage, og anbefaler f(l'rlig 
Zattlfc rngtbinc, Mgtr 43ortnitt, ■MaDeira, 
21Eflanit, 	 ti■ fiiiftj oa tifører. 
43riferne er fra 2 mr. pr '- leffe efter Qval. 

91t)Matthet 

Strømper. 

2,35 

2,75 

1,75 

2,50 
0.60 

1,00 

afh. Juletræsfest paa Bendt• 
sens Sal TORSDAG d. 30. Kl. 6. 

Bestyrelsen. 

lidmarkskasse afh. sin aarlige 
Udbetaling Torsdag d. 23. Kl. 2,30 
paa Forsamlingshuset. 

De andelsberettig,ede bedes give 
Mode, da der er forskellige Ting 
at forhandle om. 

Bestyrelsen. 

Hyazinter, Tulipaner, 
hlomstr. og grønne Planter, 

la kse Blomsterkranse 
og grønne Kranse anbefales. 

Gartner Jensen 
Tlf. Allinge 41. 

Torsdag d. 6 og Fredag d. 7. 
Januar er Butikken lukket 
paa Grund af Opvejning. 

Bestyrelsen. 
NB. Skyld til Uddeleren bedes 

betalt inden Opgørelsen. 

Tyren kan ikke benyttes for 
efter 20. Januar. 

Allinge:afholder off. Juletræ 
3. Juledag Kl. 8 Aften. 

Gratis Kaffe. 	Entre 50 Øre. 
1. Juledag afholdes Moder 

Kl. 10-4:og 8. 
Alle er velkommen. 

Averter i 
Nordbornholms Ugeblad 

Frelsens Hær, 

Ro Husmandsforening 

R9 Brogslorelling, 

Olsker 

Tyrefonnial. 

Blomster 



I vuggen laa en titen halvaars 
jente og stirret med store blaa 
øjne paa varmen borte i skorstes 
nen. Hun !lette ()lava 

— Midt i sangen rejste Per sig 
lort og la salmeboken sammen, 
men holdt pekefingeren ind mel-
lem bladene saa han ikke skulde 
ha bort for sig, 

„Her kjem folk!" satte han i. 
En hest k nægget utenfor væg-

gen og en staidvække klang. Stue-
døren gik op. Ind kom en lass-
kjører næsten ihjelfrossen. Han 
krøp bort til varmen og svingte 
sine blaafrosne næver over Niene. 
Sjægget var frosset sammen over 
munden, men fik likevel mumlet 
frem noget om, at de maatte faa 
hesten hans paa stalden. 

Da gauldølen hadde fnat mund 
og mæle igjen, drog han op av 
indrelommen paa vesten et for-
seglet brev og leverte Per. 

Brevet var fra ingen anden end 
selve von Kragenhjelm. Han med-
delte i det, at hans fosterdatter, 
G. Endresens enke var frafaldt, 
men at hun hadde bestemt i sit 
testamente, at der hver jul i ti 
aar skulde kjøres to tønder rug 
op til soldaten og fjeldbonden Per 
Klasen Hauen ved Aursundsjøen 
— dette til den salig bortvandre-
des ihukommelse. — Gud glæde 
hendes sjæl i himlen. 

Og i ti julekvelder efter hver-
andre kom en gauldøl kjorcnde 
opover Atirsundsjøen med to korn-
tønder paa langslæden. Hver gang 
hadde han brev og hilsen med 
fra von K ragenhjelm. 

1 den anledning tok Per Hanen 
korigensklærne og sabelen paa sig 
um juleaftnerne ... von Knagen-
hjelms staselige avlagte løjtnants-
mundering og lange sabel. .. 

Johan Falkherget, 

bryggen. iler stod ti tønder rug. 
Per grep en tønde i hver haand 
og stod og holdt dem under ar-
mene. 

„Aa, forfærdeligt" satte G. En-
dresens enke i og slog sig ned 
paa en kornsæk. 

Men Per Hauen lo. 
„Hvor lang vej har du gaat?" 

spurgte hun. 
„Femten mil". 
„Aa, forfærdeligt!" satte hun 

,liTrne døgn,' rak og  a  

og vendte sig fra ham „Og hvor 
lang tid har du brugt'?" 

,  

holdt korn- 
tønderne 

„Aa, forfærdelig!" jamret hun 
og seg ned av kornsækken og 
blev liggende paa gulvet. „Hvor• 
lang tid trænger du til hjemvejen 
med en tønde korn paa ryggen?" 

„Tre døgn " 
„Aa! Aa! Jeg dørl" skrek hun. 
„Nej vel?" 
Per Hatten slap kornsækkene, 

og sprang ræd avsted og lufted 
G. Endresens enke op fra gulvet. 
Han stod og holdt hende i armene 
som hun var en titen jentunge 
Hun had med svak stemme om 
lian vilde bære hende ind i stuen 
Han sprang ind med G. Endre-
sans enke og lagde hende fra sig. 

„Ta kornet og gaa, og kom al-
drig igjen!" stønnet hun. 

„Men betalingen?" spurgte han. 
Hun ristet paa hodet Hun vilde 

ingen betaling ha. 
„Giver kejseren det som kejse. 

rens er!" sa Per. — Han la tyve 
sølvdalere paa bordet og gik. 

En titen stund efter kom han 
gaaende op fra Ravnkloen med to 
tønder rug paa ryggen Han tok 
vejen opover mod Gauldalen. Og 
han gik et helt døgn uten at hvile. 
Han la sig ned og drak af bæk-
kene. Gik igjen. Nætterne var ly-
se, og skogen i Gautdalen stod 
alt med lyst lov. Men oppe i Aa-
len laa sneen endda. Her satte 
han skiene paa og drog over Mo-
lingdalsfjeldene. 

I Molingdalen var det sne og 
vinterlig endda. Og et overhæn-
digt snedrev kom paa ham. Han 
krop med sine to korntønder ind 
i en rekbu og laa vejrfast der i 
to døgn — men humøret var godt. 
Han fordrev tiden med at synge 
salmer og viser, mens uvejret gik 
som en strid foss over butaket. 

Syvende døgnet stod Per Hauen 
hjemme i stuen: Natten efter mal-
te gamle Klas-Haua rug paa den 
gamle kvern oppe i Hauabækken. 
For nu kom sneløsningen med 
sus i bjørkliene og vaarvatn i 
bækkene Han var saa fornøjd, at 
han midnattes blev staaende i 
kvernhusdøren og mumle en vise 
fra Ols-Paalsetiden, Vaarnatten 
var saa lys. I en capen vik ute 
Aursuridsjøefi laa en lom og hu• 
let mellem isflakerne. Og kvernen 
mol og niol. 

Juleaften samme anret kom en 
gatildøl kjorende sørøver Aurstind-
sjøen. Sneen stod ret imot. Hans 
haar og skæg var hvidt af rim. 
Han kjørte fort. Og messingbjel-
den paa skaasen sang højt r den 
kolde luft. Gauldølen var indom 
paa et par gaarder og spurgte sig 
for, hvor Hatten var og saa drog 

han videre. Han fris forfærdelig 
og maatte hele tiden springe 
lange stykker ved siden av !asset 
sen han ikke skulde fryse sig al. 
deles fordærvet. — Værre kulde 
hadde han aldrig været ute i. — 
Hadde han vist at det var saa bi-
stert her oppe paa Aursundsjøen, 
hadde han aldrig i verden tat [In 
sig dette frerdalasset for von Kra-
genhjelm. Gauldelen sprang og 
fægtet med armene og trodde han 
maatte sætte livet til — for værre 
julekveld hadde han aldrig levd 
op, Varghyl hørte han ogsaa langt 
indpaa spæn — stygge ul. Han 
løste op repet og Inl det dingle 
efter slæden. Hesten var aldeles 
bylt av rim. Og det pistret og 
sang under shedemeiene. 

I stuen paa Hatten sat familien 
og sang julen ind. Gamle Klas-
Hatia sat paa skorstenshellen, Litj-
Klas ved siden av ham. Per Haua 
sat paa huggestabben med salme-
boken, konen stod bak ham og 
stirret over akslen hans. 

„Iler kommer dine orme Smaa, 
Jesu i din Stald M  gaa l" 

og et godt Nytaar ønsker vi alle vore Læsere. 

Per grep en trinde i hver haand og holdt den 
under armene. 
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Gør Deres Juleindkøb hos de Handlende, der averterer her I Bladet. • 
• 

omkring Aprsundsjoen saa =tut, 
at de maatte sone det ihop med 
soplime. Korn voks aldrig saa 
højt tilfjelds. 

Klas-Haua rejste sig fra skor-
stenshellen og gned øjnene, „Vi 
(aar stole paa Vorherre og tru at 
du kommer hjem igjen med livs 
bjergning!" saltlas. .Vorherre har 
hjulpet hidtil og han hjælper end-
da!• 

Per la salmeboken .satsmen og 
laaste den ind i det hlaairialte luen-
geskapet oppe paa væggen, der 
slægten hadde hat sølv i uminde-
lige tider. 

En time efter kjove Per og ko-
nen nordover Aursundsjoen, som 
endda laa med is. Vinteren hang 
længe i. laer, Hesten hadde troger 
paa. Og de dundred tungt i skar-
sneen. Per sat og ;tirret op mod 
Borsedalslien, der bp irken stod og 
hlaanet i morgensolen. Konen hans 
-- hun' Nette Kari og var vel tyve 
aar— sat i sauskindsmud paa en 
hoisæk bak paa langslæden. Hun 
Var stor og forlemmet som en 
mand, men lys og ansigtsnakker, 
som alle kvindfolk er i Rorosfjel-
dene. 

Per Hatten lot hesten gaa som 
den vilde. Han holdt tommen slapt 
i ene næven. Nu og da Blottet han 
bakover akslen ,hort paa Kari. 

"liret du?" sa han og snudde 
sig mot hende. 

„ttjnaa storre." Hun gned sig i 
øjnene. 

.Er du ræd for mig?" spurgte 
han. 

ja, det er bærre for dig, jeg 
er ræd her i verden". 

„Itinaa falle for mig. Husk lide 
at je har sabel og ladd gevær med 
mig!' provde han at trøste. „ø, 
garrip!" Han jaget paa hesten 	• 

„Vend att, Per!" Hun snudde 
sig paa slæden og saa op i øjne-
ne paa ham. „For det er bedre at 
vi svæltehjel alle ihop, end at det 
skulde hænde dig naa vondt!" — 
bad hun. 

Men da lo Per Hanen, saa det 
hørtes utover hele AursuncHoen. 

.Trur du, jeg vender 	 jeg 
som har vorre sort Solor og staast 
med svenskom 	 nej, det biir 
vist itjnaa taa med no-aatvending 
med mig!" 

„Du er hal', du Per. Hal' mit 
mig. Hal' mot n' Litj-Klas ogsaa". 

tok Per op igjen. „Jeg 
er ha

▪  

l' mot mig sjøl ogsaa!" 
Herpaa svarte ikke Kari. Hun 

salte sig med ryggen mot ham og 
lod hodet synke ned i mudden. 
Han rykket i tomurene og jaget 
paa igjen. 

Kari skulde følge med hest nord 
i Molingdalen, der hadde de hof- 
stakker staaende, 	 og desuten 
fik hun hugge hul paa isen. ute 
paa tjærnene og prøve om fisken 
vilde Nite .... for det lok paa hli 
smaat heade med kjøt (*fisk ind-
paa Hauastahhuret nu. Fra Moling-
dalen skulde Per gaa paa ski ind 
over fjeldene og komme sig ned 
Oauldalen. Han fik vel ikke mer 

end en tønde korn. Og en tønde 
korn saa Per Hanen sig mand for 
at hære en femten mils vej. Nu 
midt i førefalden var det saa om-
trent urand at komme nedover til 
Trondhjern med andet end klovhest, 
og hesten var mager og skranglet. 
-- Nej, sandelig skulde han være 
klov hest selv. 

Oj, femten mil! Oj! Han skulde 
bære korntønden paa sin rvg - -
og dertil takke og love Ond for 
hvert skridt han tok med den. 

Morgenen var saa tindrende lys, 
solskinet randt som guld river skar-
sneen og Over isen paa AtirsUnds-
sjoen. 

„Du, Per!" sa Karl og rettet sig 
og saa paa ham. „Jeg synes, du 
er den vakreste karen, jeg !sir set 
i hele mit liv!" 

.Nu netop sat jeg og tænkte 
rata, at du er det vakreste kvind-
folket, jeg har set!" sa Per Hauen. 

Og de blev sittende paa !ang-
ste:den oe mate sammen eont. to 

Hauen sat og var som en titen 
gut. Han maatte gang paa gang 
lægge armen om konen sin. Hun 
la hodet op mot vaahenkjolen 
hans og lukket øjnene 	for en  
stille og forunderlig glæde over, at 
hun var konen til den navnspurgtc 
kongerskaren, randt gjennem hen-
des unge sind. 

Nord paa Aursundsjoen møffe 
de en malmkjører fra Aalberja. 
Han laa saa lang han var nedi 
malinkiinnen og stak hoder op. 
Kjorokaeli hans var teende mager, 
den lignet mer en sagkrak end et 
navt. 

Malinkjoreren var Morten-Hansa 
fra Naustervolden. Han hilste gu-
dagen og provde at rejse paa slæ-
den, men var saa sulten og ud-
mattet, at lian sag sammen lejen. 

„Er du mykje sultin?" spurgte 
Per Hatten. 

Har itj sutakt mat siden non-
dags kvelden. Ho lndhor og  jern. 
ongan matte faa sidste gudslaa-
net. Au! Au!" skreg lian og holdt 
sig over maven. ,,Au! Au!' 

Sulterierne tok ham saa han 
krop ihop og jamret sig. 

Per Hatten hoppet 
av slæden og hjalp 
ham op. _Hid for en 
benrana,e1 du har hlit, 
Morten." sa han. — 
„hammen tror jeg, at 
du er saa lang og smal, 
at en kunde bruke dig 
til riveskah." la  han 
spukefuldt til. 	Find 
fyren en kjothit, Kari". 

Kari skyndte sig at 
faa op matsækken og 
skar en diger flis av 
et kjollaar og flidde 
Morten. Han grep kjot-
flisen som et dyr og 
tok paa tygge og mum-
le, at han aldrig i sine 
levedagar hadde kjendt 
noget saa godt. lian 
var næsten paa gran-
ten. Og Morten-Hansa 
fortalte, at lian hadde 
kjort rundt fra gaard 
til gaard i hele Aalen 
og forhørt sig om lidt 
korn, riten ingen had-
de noget. Hvor han 
kom klaget folk over 
sulten nu. 

Og saa kjørte Per 
Hanen og konen vider 
nordover. Ved ti-tiden 
var de nede i Molingdalen. Iler 
skiltes de. For han drog videre, 
sang de begge et vers utenad av 
vævervisen .... de stod • paa sneen 
og sang .... han med luen i haan-
den . e.. hun med hænderne foldet 
og med taarer paa kinderne. 

„Eta, mit Hjerte inderlig Jtibilierer, 
med Lys og  Fryd 

saa glredelig Triumferer, 
natir lindens Lænker 

brudte er, 
og Gud mig I.ivet skænker 

al Naade I" 

skogkanten ovenfor hoistak. 
k ene sat en varg og tilte — den 
var sulten den ogsaa 	og hesten 
lagte dee og holdt paa at sætte 
ut, men Per fik tak i tommen og 
holdt den, mens han sang sidste 
strofe. Han hujet saa til vargen, 
som drog sig lurvet og smaa-
ulende opover til fjelds. 

Og saa drog Per Hauen paa ski 
indover Molingdalen. Han stand-
set oppe paa en aas og vinket 
tabake med tuen til Kari. Hun 
vinket igjen. Solen blinket i sab-
len lians --- og det var det sidste 
Kari Hauen saa af Per, der han 
blev borte for hende inde i bjør-
keskogen. 

tre døgn itreek gik Per Haiwn 
uten 2t hvile eller sove. Han sat-
te skiene igjen paa en gaard 
Melhus. Gik saa videre landevejen 
nedover til Trondhjens Folk, lian 
støtte, vendte sig bak ham og  
stirret efter ham. Og de undret 
sig over, hvor den store, stalde 
soldaten var Ira. !tan eilt. som en  

vist være — for han var saa sol-
brændt i ansigtet og hadde saa 
langt haar ogsaa - 

Tredie dagen stod ham i kram-
boden hos G. Endresens enke, i 
Trondhjeni og spurgte om der var 
nogen mulighets raad for en tønde 
korn. Han hadde gangbar mynt 
at betale nied. 

0. Endresens enke ristet sørg-
modig paa hodet. 

.Korn?' sa hun. .Gud trøste 
os alle. Vi har ikke kokmel til 
søndags selve.' 

Hun blev sittende paa sin stol 
indenfor disken og stirre paa Per 
Hanen, I tyve lange og sorigfulde 
aar hadde hun levet udi enkestand, 
uten at fatte kjærlighet til nogen 
ungersvend. Hendes hjerte hadde 
slaat med saa stille slag i hendes 
barm .... men nu 	aa, det 
var som et under, nu tok hendes 
hjerte paa at vaaknc igjen og slaa 
stridt og vildt .... for denne unge 
fjeldmand vår som en aapenba-
ring og som et under. 

lun spurgte paa, hvor han var 
fra? Han sa som sandt var, at 

han var fra fjeldene — fra Aur-
stinclsjøen var lian, og han hadde 
kone og barn og en gammel far 
sittende deroppe i bjørkeskogen. 
Han var ræd, at de vilde sætte 
til, ifald han ikke korn hjem med 
korn. 

„Hvad?" Er du gift?" robte G. 
Endresens enke forfærdet. tiendes 
hjerte standset næsten. 

„Har du hest med?' 
„Nej, jeg skal være hest sjal !" 

svarte Per. 
,,Vil du bære en tønde korn 

den lange vej til fjeldene? Er du 
gal!" 

„Jeg skal bære to tønder!" sa 
Per da. 
' „Nej; er du gal!" robte G, En-

dresens enke igjen „To tønder?" 

„To tønder rug!" Ingenting!" 
hi Per. 

„Gaa ut av mit hus! Du for-
styrrer mig!" satte hun i og holdt 
sig for ansigtet med en haand. 

„Faar jeg kjtibt noget rug da, 
spurgte Per Hatten. 

Han saa næsten bønligt paa 0. 
Endresens enke. 

„Rugl Var det rug du se?" 

1- Hun stod og vendte ryggen 
not ham og højde lindet som hun 
lydde efter svaret. Og hun holdt 
sig for hjertet med venstre haand 
— for det slog saa meningsløst 
nu igjen. 

„to, du skal Fan rug 	 men 
ikke niere end een binde 	to 
tunder hun- din visse død, fjeld 
mand." Hun grep sit store Nog-
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