*

på)
fil
Nordbornholm
Udsendes i ca. 2000 ekspl. til hver husstand i Allinge-Sandvig, Olsker, Tejn, Rø,
Rutsker, samt det nordligste Klemensker-distrikt — Udg. af Gornitzkas Bogtrykkeri

1953

j

ule=interview

Ja — hvorfor er vi netop landet
hos Henning Køie i Melsted ?
Svaret er ganske enkelt—han slog
juletonen an — og den tone vil nu
brede sig over Danmark og hele Skandinavien i form af grammofonplader
og noder—alle vil i julen synge
hans glade nisse-polka og komme i
rigtig julestemning.
Efter megen larm og stor støj satte
min gode ven, Nordbornholms kendte HG F, sig i bevægelse mod Gudhjem — jeg havde til denne ekspedition iklædt mig islænder, tykke
bukser og træsko, og turen op ad
bakke ned ad bakke-op ad bakke
- ned ad bakke forløb uden uheld.
Vi kørte gennem Gudhjem og videre
til det høje hus i Melsted, hvor maleren, tegneren, forfatteren, storvildtjægeren og nu også komponisten
Henning Køie har søgt vinterhi med
sin lille familie.
Huset så utilnærmeligt og tilbagetrukket ud, da vi med et brag stoppede mod klippen nedenfor det.
Jeg sneg mig nærmere og pludselig blev stilheden brudt af en bebrejdende misserøst — miav — dette
så meget som: nu fryser jeg, tag mig
med ind — og der stod mis, som var
efterladt af de også på vore kanter
så kendte glemsomme sommergæster; men dette lille garnnøgle, sort
og hvidbroget, var dog heldigere end
de fleste, den ejede hus og jord, mor
og far Køie og ikke mindst lille Lone.
Nå, med Loppegøj, også kaldet
Missersippi, i favnen gik jeg ind i
huset og blev modtaget med åbne
arme og dejlig varm the.

Nr. 1

Fredag den 11. december

Midt i teen kom vi i tanke om
interviewet, og da dette er min debut og Køie i sin tid har været øens
(Chr. ø) referent, bad jeg ham interviewe sig selv, og det gjorde vi.
Chr.0 er jo det, man tænker på,
når navnet Henning Køie høres men det viste sig dog, at man først
fra 1935 kan regne med ham som
ø-bo; det var det år, hvor Køie opgav
journalistiken for malerkunsten. Allerede i 1936 udstillede han på „den
Frie" og fortsatte hermed i en årrække. Så der sad jeg over for endnu
en bornholmer, som havde beriget
menneskene med sin kunst.
Vi kender jo alle Køies illustrationer til „Det hvisker fra Havet"
og de talrige små nytårspublikationer, der siden 1945 er blevet udsendt fra Gornitzkas bogtrykkeri, og
hans billeder og akvareller finder
man i mange hjem, ligesom vi ved
juletid mange gange er faldet for hans
julekort.
Har De rejst meget, spurgte jeg
for at vise min store Kunst udi interviewing- Ih ja — jeg har både været i
Saltuna og Grisby og sidste forår
havde jeg en uforglemmelig tur tit
Græsholmen.
— Hvordan med det økonomiske,
Køie, betaler en kunstner store skatter?
— Læs lige den artikel i Polititiken, hvor en ung kunstner lægger
kortene på bordet — og så skulle
man jo tro, at jeg kunne leve billiligere. Men skattevæsenet mener nu

tværtimod — hvis jeg da skal tro på
de tal, de påligner mig, trods mine
protester. Jeg går ud på fiskeri, når
det ser værst ud, for at skrabe lidt
rede penge ind; en kunstner får jo
sine indkomster så sjældent, og aldrig når han skal bruge dem.
— Jeg har ladet mig fortælle, at
De er lidt af en tusindkunstner?
— Nå, så slemt er det nok ikke,
men jeg holder af at gå og pusle med
forskellige ting; og det morer mig
at skære motiver ud i træ og linoleum - eller lave små æsker og stager
ud af gamle blokke og lign., der
fiskes op fra gamle vrag.
— Bøssen Køie — hvad bruger
De den til?
Det er en forlader, som tilhørte
min oldefar; og alle de søde små
solsorte i haven, som stjæler mine
desuden kan
kirsebær, kender den
jeg lide at gå på jagt, og da forladeren har så stor en munding som til
en kanonkugle, er man også mere sikker på at ramme. På Chr. Ø har jeg
en bøsse til kr. 15.00 — så skyder
man ikke så langt.
Det er ligeledes oldefars gamle
stenrulle, vi sidder ved her, en dejlig gammel egeplade på godt 2 meters længde. Benene, der bærer pladen, er drivtømmer, egentlig bestemt
til papir, nu et solidt grundlag for
stenrullen.
— Savner man øen her i Melsted?
— Det er der skam ikke tid til og desuden er vi der om sommeren.
Det er altid sundt med forandring
— bare spørg Lone.
Lone, spinkel og lys, siger med
glad stemme, at hun bedst kan lide
Gudhjem — her går hun nu i skole
og har lov til at have Loppegøj; på
øen må vi ikke have hunde og katte.
Jo, Lone foretrækker absolut Gudhjem — om vinteren.
— Nisser Køje! Nisse-Polkaen,

som nu er skyld i endnu en titel,
hvor fandt De dog disse nisser?
I konens kagedej. De kender denne juletravlhed, hvor man står og
bager kager til langt ud på natten
— sådan havde min kone det også
en nat, og jeg stak lige hovedet ud
til hende i køkkenet og spurgte, hvordan det gik.
Svaret kom i form af en klat dej,
som hun med en tung, træt, men
dog juleenergisk bevægelse slog i
køkkenbordet. Hun sagde: Tju — og
dejen sagde: Tjok, medens redskaberne klirrede henne i knivkassen.
Selve tonen og rytmen i bevægelsen
satte mig øjeblikkelig i sving og gav
mig 4 søvnløse dage og nætter, hvor
alt andet blev glemt
jeg arbejdede
med den svenske polka-stil, som hun
i denne sene nattetime havde anslået
og i disse 4 dage blev min
lille vise til.
Men De kender alt det mas, der
er, inden en melodi bliver antaget.
Man kunne straks lide den, Finn

faldende flade
Faldende blade, som leder vor tanke
hen imod død og forkrænkelighed.
Snart alt står ribbet, hvert træ og
hver banke,
hver lille busk og hvert blomstrende bed.
Faldende blade, som bød os i sommer
kølende skygge, når dagen var hed;
skærmede fuglen under dens slummer,
hvisked godnat, når solen gik ned.
Faldne blade, i døden så skønne
gyldne og rode med brune iblandt,
danned' et tæppe, som ville de lønne
jorden, den jord, hvor de hvilested fandt.
Faldende blade, lær os, at livet
kun er så kort mellem vugge og grav;
men os et evighedsliv jo blev givet,
livet, Vorherre, i dåben os gav.
Marie Lindhardt.
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Husk:
Hjemme er

Skal De fotograferes til jul,

KOM OG SE

bedst
når det vrider

skal det være NU

ALLINGE MESSE

børn

C. Drost . Telf. Allinge 100
Ring

til

FOTOGRAF ALFRED KJØLLER . Telefon Allinge 4

Nordbornholms ll1NO

Huer aften kl. 20 . Søndag sidste dag

Efterårets store danske filmbegivenhed: Farlig ungdom
— en afslørende og realistisk film om det aktuelle problem, ungdomskriminaliteten. Forbudt for børn.

»e kan Rebe mange dejlige
julegaver Tios fReuscfi
Til piger - store og små

Søndag kl. 16,30: Banditterne i tordenkløften

2.11.%.a_vp.A.
til damer, herrer og børn

Pyjamas - Natkjoler - Undertøj - Overtræksstrømper - Vanter
Tørklæder - Halstørklæder - Slacks - Vindjakker
)4.

TATO!, Karen Bidstrop . Allinge

Vi,opfulder
de fleste ønsker!

Til drenge
Skindhuer - Motorhandsker - Sportsskjorter - Vindjakker - Cardigan
Pullover - Skidragter - Lommetørklæder
)1}

Reparation al RADIO er en tillidssag.

Til damer

Kom til os, når der er

Kimono - House-coat - Strømper - Undertøj i nylon, silke og maco
Kitler - Sengetrøjer - Jumber
Cardigan - Handsker - Tørklæder - Lommetørklæder

Telefon Allinge 95

noget i vejen med apparatet

Vi henter og bringer. Fineste måleinstrumenter

MEM, B. LINDGREll

Til herrer
Skjorter - Pyjamas - Sokker - Slips - Undertøj - Pullover - Cardigan
Halstørklæder - Handsker - Lommetørklæder

exam. radiotekniker .

NØRREGADE 8 . ALLINGE

Nordbornholms største lager af grammofonplader — også Nissepolka'en!

- og til hele familien
Gulvtæpper - Forliggere - Plaid - Uld- og flonelstæpper - Vattæpper
Sengetæpper - Divantæpper
Gardiner - Dyner - Puder - Frottehåndklæder - Duge

MANUFAKTUR OG
TR I COTAG E

12.4tv. Telt.

29

MAGASIN DU NORD • ALLINGE • TELF. 5
ind
og se vort store udvalg af
julegaver
SANDVIG
191

HOTEL HAMMERSO

BRUGSFORENING

Musik og dans nytårsaften fra klokken 20
Skryderi
Konfektion

Restaurationen festlig pyntet.
Bordbestilling Allinge 364

Ærb. M. Kjær

Målkonfektion fra kr. 265,Altid stort udvalg af stoffer på lager

... køb Deres tøj hos

EDM. KARLSEN
Storegade 14 . Allinge

Slap af
under Deres juleindkøb i Allinge og nyd en virkelig god kop
kaffe med hjemmebagt brød på

»O'ERS HOTEL

* Husk:
E. A rndal
Høier's hotel, midt i byens
Telefon Allinge 3
hjerte, er atter åbent og
modtager bestillinger på fester
og møder med indtil 150 deltagere i de hyggelige lokaler:
VERANDASAL — HAVESTUE -- OPHOLDSSTUE

KOLONIALVARER og GAVER til julen...
Se det store udvalg i

Ætlinge Brugsforening

TO -R Merkur

...en ven
af huset!

Sæsonens bedste distance.
modtager
fås med og uden FM

pr. måned kr. 30,Den samme i
radiogrammofon med
automatisk skifter kan De købe for

75 kr. pr. måned
■
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De ringer, og der kan stå

SERVICE )k-

en ny radio i Deres stue inden aften!

Ove A. Pedersen . Havnegade . Telf. Allinge 120

EK

LAD JULEGAVEN
VÆRE EN NYTTEGAVE!

har den nyttige
julegave
i SAN ITET

Armbåndsure
Komplette

badeværelser

Barometre

med alle de mange praktiske ting

Termometre

— lige fra glasholdere til telefonbrusere — Se vor udstilling.

Stueure

Stålborde
Stålraske

Vækkeure og lign.

enkelte og dobbelte med og uden

ure og
optik
Kirkegade 11 . Tlf. Allinge 2

Carlo Westh

bakke, ny nedsat pris.

Gasbadeovne
Gaskomfurer
Gasstegeovne
Gasapparater

Julekafiert

alt tilbehør

Oliefyr

Julecigaren

„Gilbaroo" og „D. F. J." helaut.
er udstillet i vinduerne og kan ses

— og alle de andre julevarer!

i drift på vort værksted.

Købmand Reuss

Ethvert arbejde fra

lls

FK
er altid sin pris værd

Turist-nissen

Skræderi
Konfektion

EMIL KO FOED
attf. gas- og vandmesfer tlf. 160

SKO

Sander Lind

havnegade 23
Reparationer tlf. Allinge 278y

Nissen ser på

KEMISK RENSNING

Ilyen - og på Kinos nye stole.

- den ideellejulegave!

Det store udvalg finder De hos CARL LARSEN Vestergade, tlf. 104

KØBMANDEN

Methling gjorde blandt andet, hvad
han kunne; den skulle endda have
været spillet til en julekoncert i Radioen; men det blev heller ikke til
noget. Så pludselig antog Mørchs
musikforlag den, og nu er den indspillet af 4 forskellige grammofonselskaber og udgivet i noder over
hele Skandinavien — nøjagtig 2 år
efter dens fødsel.
Men nu skal vi spille den for Dem.
Fru Rose (gammel Sandvigbo) går
til klarveret. Henning griber først
guitaren; dernæst harmonikaen, og
Lone synger til. Tilsidst synger vi
alle med — den er så dejlig malende
i ordene og rytmen Fanger, man kan
ikke sidde stille — jo det er virkelig
en julemelodi—FIGren og jeg kørte
syngende derfra rokkende i polkatakt - op ad bakke - ned ad bakkened ad bakke op ad bakke - vi følte
os begge som to små Nisser på vej
til julebal i mor Karnas stald.

Vin . Tobaksvarer . Ekstrafin kaffe
Masser af legetøj!

BOR

Alt hvad der hører julen til kan De købe
HER

hos Axel Mogensen . Tejn

Når mørket sænker sig over Allinge by, vover jeg mig frem fra min
klippehule på strandstien og lister
mig ind i byen, hvor juletræet stråler i al sin glans på kirkepladsen. Som
alle små nisser elsker jeg den stemning, der lige før jul Får alle lysene
og alle de spændende sager frem i
butiksvinduer i tusindvis — jeg sniger mig fra vindue til vindue og køber i tankerne alt det, jeg bedst kan
lide og smiler til alle de andre nisser, der sidder godt og varmt indenfor ruden.
Så lukker butikkerne og alle de
trætte og fortravlede diskensprin-

gere, går hjem til aftensmaden inden jeg når havnen, hvor skibene
losser og laster som aldrig Før, er
Folk gået i seng. Kun en enlig harmonika lyder fra en hollandsk skude,
som i dag er blevet Fyldt med granit — en dag er der vel ikke en klippe tilbage, sådan som der eksporteres i denne tid.
Sandvig og Hammershus er som altid mine tures mål; der sidder min
gamle mor og passer på, at ingen
løber med stenene — for det gjorde
de engang, og hvis hun ikke passer
på, bliver der slet ingen ting tilbage.
Hun er imod sjuskeri, og borgen
var så flot, siger hun.
Mellem Sandvig og Allinge ligger
Kino — men hvad er dog det? Nysgerrig lister jeg nærmere. Indgangen er den samme men indeni er
der kommet masser af dejlige nye
stole, lige i en farve som nisser ka
li — fine grå og røde løbere ned langs
rækkerne og nederst står bællestolene — jo, dem kender jeg, men ellers er det hele så nyt og fint. Billetpriserne bliver også lidt dyrere
herefter — men Kino har også længe
ligget som et af de billigste på øen,
hørte jeg Kofoed sige.
Jeg lader mig synke ned i en af
de nye, magelige stole. Tæppet går
— og se: „Farlig ungdom" står der
— ja, det er jo bud til os alle — og
medens filmen ruller over lærredet,
Følger jeg med Egon ind i det farlige
og forbryderiske liv, som kammeraterne og han lever
først var det
en leg som røver og soldater, men
så bliver det alvor, de slår en slagter ned og stjæler hans penge, stjæler en lægetaske, bliver pågrebet og
kommer under børneværnet. Da han
kommer ud fra ungdomshjemmet,

føler han, at hans familie og lille
veninde svigter ham — og den nærmeste vej er jo så tilbage til de dårlige kammerater.
Man kan ikke lade være med at
tænke på, at Egon ikke blot er hovedperson i en film, men en advarsel til os alle om, at han findes iblandt
os, og at vi kan støtte og hjælpe en
ung dreng eller pige, som har sin
karakter at slås med.
Fordybet i mine egne tanker lister jeg mig forbi en af mændene,
der er ved at skrue de sidste stole
fast.
Jeg glemmer, at jeg er på vej til
mor — hun må vente forgæves i afmin vej går tilbage over havten
nen, hvor en klynge af unge mennesker står ved et skib og snakker
med matroserne.

Køb
Jensens blomster
til julen
Vi esp.
Deres blomster
over hele %erclen

Køb de nyttige julegaver hos

Handelsgartner

C. Jensen

P. C. HOLM

Telf. Allinge 41

Kaffen fra Nitn4
En. prima ...
Kolonial
Toiletartikler
Parfumeri

Telf. Allinge 270

KØB julecebkrne NU
mens de er billige
Hele kasser a 20 kg æbler kan
afhentes i gartneriet til de billigste priser.
Brdr. Andersens handelsgartneri
Telf. Allinge 110

kvalitet . reel betjening'. konkurrencedygtige priser
Tøj, der ønskes flerdigt til jul, skal indleveres inden den 15. december

*
*
*
*
*

Bisquits
13oleher
Chokolade
Julekonfekt
Bestillinger modtages på
dessert-is til jul og nytår

Cigarer
Tobak

Nødder
Chokolade
Konfekt

Vine

KØR JULEGODTERNE HOS

RYDAHL
ved posthuset . Allinge

Eva Clausen
Pilegade . Allinge

XI>

(
Gåse- og andeljer
købes til højeste dagspris
Der opnås en bedre pris ved at
holde hvide og grå fjer af hver
kvalitet for sig.

MAGASIN DU

ch

og

Kolonial
Vine
Julevarer

JULEPÅLÆGET
er fra

wieet, zøsset

NORDLANDETS
HANDELSHUS

SLAGTERFORRETNING

Telefon Allinge 7

Telefon Allinge 118

NORD • ALLINGE • TELF. 5

Jul på Nordbornholm
har været savnet i nogle år
og
når den nu kommer igen i et mindre
format, er det for at opfylde et ønske Fra de erhvervsdrivende i Allinge
Sandvig om at gøre et samlet fremstød for at vise kunder i by og på
land, at der stadig er gode varer i
stort udvalg at få i forretningerne.
Næste nummer udkommer onsdag
cl. 16. Eventuelle nye annoncer bedes
venligst indtelefoneret inden tirsdag.

Spirituosa
Likør

JULESTEGEN

Stort udvalg i

eg.auek til store og små
Legetøj
Lædervarer
Julekort
Julebøger

Isenkram
Glas
Porcelæn
Køkkenudstyr
Jagttasker

* Julelys . Bordlys . Dekorationslys . Se vor udstilling

Kofoed & Mortensen
Byggeforretning
Maskinsnedkeri

Kofods
Papirhandel
Allinge

Ligkistemagasin

Telefon Allinge 406 . 77 . 79

.1.0•••

JULEVARER . JULEGAVER
Dadler

Nu kan alle nyde godt af
Andelsvaskeriets fine teknik og
moderne maskiner
— også uden medlemsskab

ANDELSVASKERIET

ALT I BRODERIER

■

Figner

Telefon Allinge 39

Send Deres vasketøj til

XirRefioncerten
som er ansat til torsdag den 17. i
Allinge kirke vil af hensyn til forretningsfolkene først begynde kl.
20,15, så alle kan få lejlighed til at
høre de gode kræfter, der er lagt
ind i programmet. Som sædvanlig
medvirker koret med Kr. Lind som
dirigent, og som solist kommer Niels
Brincker, der trods travlhed med
radiooptræden, koncerter og operaen
i Aalborg, har lovet at medvirke.
Brincker har allerede sunget et par
gange til vore julekoncerter, og det
bliver sikkert en oplevelse at høre
ham igen.
Organist tungild fra Rønne og organist Esther Nielsen vil spille julemusik på kirkens orgel medens revisor Daniel Hansen, Rønne, som
er kendt fra tidligere koncerter, vil
spille violin. Det bliver et righoldigt
og afvekslende program, en god optakt til den sidste anstrengende uge
før højtiden.
———
Vi håber, at mange fra by og land
vil fylde kirken og dermed være med
til at give en skærv til de trængendes
jul. Billetter å kr. 1,50 fås i :
Allinge boghandel, Kiosken, Sandvig boghandel, Axel Mogensen, Tejn,
brugsforeningerne i Olsker og Tejn.
Arrangør: Allinge-Sandvig
Håndværkerforening.

Isenkram
Glas
Porcelæn
Køkkenudstyr
1. kl. kolonial

Fodbolde
Skøjter . Ski
Kælker
Salonrifler
Luftbøsser

Telefon Allinge 10 og 200

t.
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