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Kære læser!
Nu begynder KREJL på t t. årgang
i fin stil.

Serien om Løgstør-skibe fortsætter,
og vi begynder en ny serie om mu-
rerfamilien Beltoft i Fredensgade. Fl.yvende tal.lerken? tr.1 !

Bjarne Geil har en tilføjelse til sin Lampeskæ..n {ra lgtS,l
artikel fra Løgsted kirke, og sidst,
men ikke mindst er der en historie
om Løgstør Bio gennem 84 år. Det
vil så vise sig i løbet af kort tid, om

::-ff:. :::::. .end, n.ge
papirer og udklip om boghandler
Gustav lbsen, der havde forretning i

Løgslør fra 1915-20. Han var med i

mange ting, og det bliver forhåbentlig
til en artikel i næste nummer. HrEk nu at belaLe KREILI ,

FORSIDEBILLEDET er fra efteråret 1971, hvor gruseksporten til Tyskland
var i fuld gang. Der blev eksporteret så meget, at løgstør på den tid var

Danmarks trediestørste eksporthavn. En af grusbådene "Arendt", gik på grund

22. okt. i vestenstorm i Smakmøllebugten. Skibet var i ballast, og der var L

m. over daglig vande. Det stod så hårdt, at rederiet måtte rekvirere en kæm-
pekran fra Hamburg for at få Arendt flot igen.



LøgstØr Bio
De første levende billeder blev vist i
Frankrig i midten af 1890-erne, og
kort efter i USA.
I Danmark begyndte det kort før århun-
dredskiftet, og de første biografer kom-
1904-05.

I-Øgstør skulle naturligvis også være
med, og direktøren på Mikkelsens Hotel,
som bar navnet Woldiderich, indrettede
den store sal til "Biograftheater".

Første forestilling
Premieren var l.L.februar 1907, og fandt
sted uden den store opmærksomhed.

løgstør Avis kan berette:
"I,Øgstør Biograftheater paa" Mikkelsens
Hotel" gav i Aftes sin første Forestil-
ling, der vel nærmest maa betragtes som
en Slags Generalprøve. Programmet var
meget righoldigt og afvekslende, og

6ønbog Drn lobe, SL 4 Øltet,
mibDog. $oseulgnlnB: ol teocrDc
Ei[cDer. llorefriJllns ftq Sl.
4-6 og lra ,nl. 8-9.

EtlleDtifct: 36 DrEllletprilr: 36 Dre for llot6ne
og lo 9te tot Ertn'- lprogtommet foqelt Dcb $nb,
gongen,

man saa baade morsomme og alvorlige
Scener i de levende Billeder. Som Hel-
hed maa Forestillingen, der ikke over-
væredes af noget stort Publikum, kaldes
vellykket.
Vi kan trøstigt anbefale I-æserne flittigt
at besPge Teatret".

Apparaterne
Der var ikke vild tilstrømning til pro-
grammerne, hvilket måske skyldtes, at
apparaturet ikke var alt for fremragende.

Forevisningsmaskinen blev drevet med
håndkraft i den første tid. En af de

første operatører hed Julius Jensen.
Han blev senere kontrollør. Det kunne
endda gå, men helt galt blev det, da
maskinerne gik over til elektricilet.
Strømmen blev produceret på den mod-
satte side af gaden pA l,øgstør JernstØ-
beri, og sendt over gaden med kabel.
For at få strøm, måtte direktøren starte
en gasmotor en halv time før forestil-
lingen, så den kunne trække dynamoen.
.Motoren havde det med at gøre knuder.

Filmen gik i stykker
Gjorde maskinen ikke vrØvl, så gik
filmen tit i stykker. Det var en meget
brændbar film, og det påstås, at filmen
kunne knække og give afbrydelser op til
et par hundrede gange på en forestilling!

Billetprisen var 25 øre for voksne og 10

øre for børn, men så sad publikum også
på træbænke, og størsteparten var uden
ryglæn. Programmet bestod af flere,



mindre film. Den første var som regel
en naturfilm, så en komisk, en kærlig-
heds- og en krimifilm.

Iædsagemusik
Stumfilm krævede ledsagemusik, og

som regel var det en pianist, der spille-
de. I løgstør vu det musikdirektør
Sørensen Kjældgaard og ikke mindst
hans døtre, der klarede musikken.

Melodierne skulle afpasses efter det, der

blev vist på lærredet. Det kunne jo ikke
nytte at spille marchmusik til en døds-
scene! Derfor måtte pianisten ikke være

så afhængig af noderne, at han/hun ikke
kunne følge med i handlingen på lærre-
det. Det påstås, at biografen engang
havde en uerfaren afløser, som kun
sjældent turde se op fra noderne. En af
de sjældne gange var netoP mens et tog

kom brusende frem. Pianisten blev så

forskrækket at hun væltede bagover med

et hvin, så forestillingen blev afbrudt.

Primitive forhold
Soqr nævnt var besøget ikke ret stort, og
det bevirkede, at der ikke blev råd til
forbedringer. Indgangen til biografen var
igennem et træskur, der også rummede
hotellets toiletter. Det er måske for flot
at kalde dem toiletter. Dasser er nok
mere rigtigt, for først i 1910 fik Woldi-
derich efter nogen diskussion kommu-
nens tilladelse til et "Træk og Slip",
eller som byrådet kaldte det:"Et Hotel-
sæde."

Fra forbygningen skulle publikum igen-
nem et af restaurationslokalerne, hvad
nok kunne virke generende for alle
parter.
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Disse forhold varede en årrække, men
da biografdirektøren, fru Poulsen, i 1932
søgte om.en fornyelse af bevillingen,
fik hun den på betingelse af, at bio-
grafen snarest gik over til tonefilm. Som
byrådet skrev i svaret: "Løgstør er snart
den sidste købstad, der ikke har tone-
og talefilm."

Tonefilmen kommer

Det virkede åbenbart efter hensigten, for
den 30.maj 1932 kunne ltgstør Avis
meddele:" Det varede længe, inden
I-ærredet i Iøgstør Stumfilmteater "fik
Mæle"; men til Gengæld lød Talen klar
og tydelig, da "Præsten i Vejlby" som
den første af de optrædende paa den
herværende "tavse" Scene i Aftes åbne-
de Munden.

Den mekaniske Gengivelse af Tale og
Musik vil aldrig blive det samme som
den naturlige; men saa nær Idealet, som
det danske "Bofa" Moviesystem fører
Gengivelsen, har intet System tidligere
været. Naar dertil kommer, at Billed-
fremførelsen er saa skarp, som Filmen
overhovedet tillader, kan det næppe
forbavse, at den lille Kreds af indbudte,
Byraadets Medlemmer og Pressen, som
i Aftes overværede Urpremieren, kun
havde Lovord tilovers for Teatrets Mo-

.'dernisering.

Af Forandringer i Teatersalen er der
ikke mange. Klaveret er erstattet med
tre Højttalere og et Stykke sort Klæde,
paa hvilket Talen "fremkaldes", klæbet
over en Del af I-ærredet. Men det er
ogsaa alt for Salens Vedkommende.



Fra ca. 1918. På skyggen kan vi se, at

Maskinrummet derimod er næppe til at

kende igen. "Bofa"s komplicerede An-
læg optager stØrste Delen af det lille
Rum, hvor Haandtag og Kontakter sid-
der tykt og tæt paa Væggene, krævende
en omhyggelig Betjening for at give det
bedste Resultat."

Red. Anker I-arsen, der havde I-øgstør
Kiosk fra 7932 til 1946, har leveret
KREJL følgende minder fra biografen:

"Man nØd megen slik
ved filmforestillingerne.

l-øgstqr Bio var i mange år det faste,
oplivende moment hvad angår under-
holdning.

Ældre borgere kan huske den meget lidt
tiltalende indgang i et træskur som
sidebygning til Mikkelsens hotel.

indgangspartiet til Bio mangler.

Billetsalget foregik i restaurationen,
hvor hotel- og biografejeren H. Nielsen,
der altid blev kaldt "Fyret", solgte bil-
letterne. I mange år var det 35 øre for
børn og 1 kr. for voksne.

Den store smed Julius Nielsen, der også

senere blev natvægter, var kontrollør, og
der var respekt for den altid venlige
men bestemte mand. Det hændte, store

drenge kunne være lidt støjende, og så

måtte de ud.

Smidt ud og penge til-
bage
Der var dog orden i sagerne, og de fik
pengene tilbage, såfremt de ikke var
rolige under forestillingen. Det var ikke
altid let at se, hvor voksne de var, og
det kunne hænde, at de var kommet ind
for 35 øre, men fik en krone for at
forlade salen.



Da undertegnede i 1932 kØbte løgstør
Kiosk var salget af slik ret betydeligt,
og særligt til de, der skulle i Bio.

Da Aksel Christensen overtog hotellet
og biografen, blev der sat nyt, smukt
inventar ind, og ejeren ville npdigt have,
man spiste is og tyggegummi i biogra-
fen. Det var sikkert os, der havde det
største salg, og vi lavede den ordning
med Aksel Christensen, at vi skulle
forestå salget af slik i biografen, men
ikke is og tyggegummi.

Pause for at skifte spoler
Der var på dette tidspunkt maskiner, der

skulle skifte spoler, så der var gerne to

ret lange pauser. Vi fik da lavet speciel-
le kurve og havde et par unge menne-
sker til at sælge chokoladestykker til
lO-25 øre og opefter, samt lakrids og
poser med karameller og andet. Der
skulle bruges bløde poser til bolscher og
andet, for at der ikke skulle være for
megen raslen med poser. Der var stil
over alt.

Vi havde blandt andre et par unge men-
nesker til at forestå salget. De havde
gode evner som sælgere, og var fine til
at omgåes folk. De blev begge sidenhen
hotelejere, og måske blev grunden lagt
i løgstør bio. Hotel- og biografejeren
fik ligesom sælgerne procenter af salget.

Nyt indgangsparti
Senere blev der installeret nye maskiner,
der kunne skifte spole uden pause, og
biografen blev udbygget med en meget
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fin indgangsbygning, hvor der blev lavet
billetsalg og samtidig salg af slik, og
vort direkte salg i biografen bortfaldt.

Det blev til dels opvejet ved, at der blev
spillet meget fine forestillinger, der

tiltrak et stort publikum og derved øget
salg fra butik. Særligt var danske film
under krigen meget besøgt, og i 1947,
da man spillede den danske film "Niels
Pind og hans Dreng", var der så stor
tilstrømning, at politiet flere aftener
måtte lede trafikken og klare køen ved
indgangen, og mange gik forgæves efter
billetter.

En af de forestillinger, ældre bedst

husker,var den danske film "Bedstemor
går amok", der blev spillet den 4. maj
1945.

- Tirsdag Kl. 7,15.
Derefter hver Aften Kl. 7,15.

Forudbestilling til alle Flad,ser
flverdag'g ira Kl. 4'ilF-6 B Søn
qg tlelligdage 1.0--12 ved Billet-
ko,ntoret q Tlf. 58.

Uafhentede tBilletter sælgeg ved
Forestillincens Eegl"ndelse.



Midt under forestillingen- blev lyset
tændt, og biografejer Aksel Christensen
kom ind i salen og meddelte, at man
over radio fra I-ondon havde oplyst, at
de tyske tropper i Danmark havde over-
givet sig til Montgomery. Jubelen i
salen var ubeskrivelig, og man styrtede
ud, og sidste halvdel af filmen glemte
man helt, at man ikke fik med."

Det var Anker I:rsens indtryk af bio,
som mange sikkert vil nikke genken-
dende til.

Selve biografen blev moderniseret, så

avisen midt i 1940-erne kunne skrive:
"Den nylig fuldendte modernisering er
den foreløbige Slutsten i et energisk
Arbejde for at give Byen de bedst muli-
ge Teaterforhold, Bestræbelser, med
hvilke der er al mulig Grund til at ønske
den dygtige Teaterleder fortsat Held."

Biografen fortsatte sammen med hotel-
let, men nogle år efter Aksel Christen-
sens død blev biograf- og hoteldrift
adskilt, og da Finn Skjødt overtog Bio i
1978, havde den været adskilt fra hotel-
let i en del år.

Man bor og spiser bedst

pt

Nedgangsperiode

I løbet af 1980-erne oplevede Bio en
nedgangsperiode, og den delte skæbne
med mange andre rundt om i landet. Det
var det forøgede TV og hjemmevideoen,
der bandt folk til lænestolene, så der
kom færre og færre i biografen.

Bio blev fornyet og forbedret flere gan-
ge, men da den lå på byens laveste sted,
blev den flere gange oversvømmet, så
Skjødt til sidst hævede gulvet, så over-
svømmelserne kunne løbe ind under,
men alligevel kunne biografen ikke
reddes.

Sidste forestilling
Endelig, i midten af januar 199L havde
løgstør Bio sin sidste forestilling, og
selv om der er bestræbelser på at åbne
igen på foreningsbasis, ser det ud til at
blive meget svære forhandlinger om det

økonomiske grundlag. Samtidigt har
Bios gamle partner "Mikkelsens Hotel"
også drejet nøglen om, og er ved at
blive forvandlet til andelsboliger.

1[il8 |flffi @ LØcsrØR
')ernbanegade 20 . Telf. 58

Forialg: '16,30-17,30

Søn- og helligdege '10-'l 1

mirrtutns{/r,ft/ErFFmril tøGstøR.lLf 8..58 v
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Løgstør-skibe:

Lø gstØr-tankskib på havene
Tankskib med Lggstgr som hjemsted i fart på Grgnland holder forbindelsen med re-

derens fpdeby
af Bent Mikkelsen

Løsstørs navn kan endnu ses seilende på
andet end lvstbåde. ioller os en "enkelt fi-
skekutter. Der er faktisk et"tankskib, der
seiler med Løs-støt som hiemmehavn. Det
er" tankskibet ">Orasund<l der siden iuni
1987 har Løgstør malet på agterenden af
skibet.
Tankskibet har ikke umiddelbar tilknvt-
nins til Løsstør. men der er allieevel står-
ke ?elatiori'er til Limfiordsbve"n. selvom
det siældent kommer" forbi og næppe
komnier med last til byen.

Eieren
Tånkskibet eies af Rederiet M. H. Simon-
sen ApS i Middelfart, et familie-selskab,
der hår senior-reder, skibsfører Martiri
Hiort Simonsen. som bestvrelsesformand.
Flan er er fortsai aktiv i efi alder af 92 Ar.
Det er hos senior-rederen forbindelsen til
Løestør er. thi han født i bven os har en
oefrode frå 1935 våret ei6r af 'losseren
irlnser<. et lille fraetskib Då 200 tdivl Det
er iøvrilt kommet"tilbaså til "fortiden".
Ski6et år ombvsset til"oassaserskib os
sejler i sommeihlIvåret fa fioiaen unde"r
ndvnet >Biømsholm<!
Skibsførei Martin Hiort Simonsen flvtte-
de for lænse siden til Middelfart, meå re-
lationerne Til Løsstør var ikke slemt. lise-
som de heller ikRe'var slemt tfl andie 5'v-
er, hvor familien har våret bller er bosåt.
Rederiet har skibene hiemskrevet i Grenå,
Løgstør og Svendborgl

Svendbore
I Svendboie er næste seneration i rederiet
bosat. Det år Martin tliort Simonsens søn
Lars Hiort Simonsen. åer nu er daslie le-
der af iederiet og detd skibe. Han eisliibs

fører af uddannelse os seiler en enkelt tur
iird i mellem. Derud"ovei har Simonsen-
rederiet et tankskib med hiemsted i Nass-
au. der ligeer på Bahamas--øeme i Karibi-
en. Den "r?gis^trering har andre årsager,
end de gvrig"e havnel

Langt omkrins
>>Ora"sund< er ikke noset stort tankskib.
men kommer allisevel lanst omkrins. Dei
har seilet en lans"række rEiser til fårvan-
det orikrins Grø"nland - cai12 dases seil-
ads fra DarYrmark. Der har det i flåre sorir-
mer-sæsoner været beskæftiget med at le-

I

l
I

Fmilie-rederies ledelw: løs og Martin Hjut Sinoren hø på

bræn pÅ det stgnæ tsrkskib der er m,t, rOragræn<. Senior-re-

der ø stadig still going srong - med 92 år på 'kølen'
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Her ses tankskibet >Oræund<, der stadig visq llgstørs navn på vqdenshavme. Det er bygget i 1969 i Trondheim i Norge og *s her på
Limfjordu -ved en pæsage af Aggersundbtoen 25. juli 1988. Foto: Svend Bay

vere olie til trawlere på havet. Faktisk har
skibet funeeret soni en tankvosn. der
kommer direkte til kunden. DissE ieiser
har været barske oplevelser for besætåin-
gen. Der er store bølger i Atlanterhavet
Ved Grønland. oe når"skibet er kommet
tilbaee til Danmaik havde det ofte været i
søen"6-7 uger. Det er forholdsvis lang tid i
et lille skib:

Størrelsen
>Orasund< måIer 12,9 meter mellem de
vderste ounkter Då stævn os hæk. Bred-
ilen er l'l .50 met'er os når 6t er lastet er
dvbeanseil 3.57 m. - det kan altså udmær-
ket Iejld på Limflorden, hvad det også har
siort under et af åe ddlisere navne.
Der er otte lasttanke, "som kan rumme
1.710 kbm. - det svarer sådan noeenlunde
til 170 villatanke på l.000liter. "
Hvert tanMastruin er udstvret med var-
mespiraler. der i fassoroeef hedder coils.
Genhem ciisse cirk"ul^eref varm olie der
virker som radiatorer i lasten. Det er nØd-
vendigt når der f.eks. sejles med mel

asse eller svære fuelolier. Disse Drodukter
skal været omkrine 60oC varme'for over-
hovedet at kunne ffyde.

Pumner
Der dr tre pumper, som enten sender lad-
ning ned i tank6ne eller løfter den modsat.
De "to pumper klarer op til 200 kbn/ti-
men, niens den sidste klarer 150 kbm/ti-
men. Pumperne er placeret i et centralt
DumDerum'lise forari maskinrummet. Pro-
tluktbme seniles i land via flere rørlednin-
ser. der er placeret tæt ved skibssiden -
det hedder nianifolden i fagsproset.
Hovedmaskinen er en MaK-riotor, der
har twebetesnelsen 6M451AK. Den ud-
viklei'I.000Trk. os siver skibet en fart af
1l knob. Når det s?fler med 1l knob bru-
ser motoren fire tons easolie or. døsn -
det vil sige ved kontinrierlig dåft i 24 ti-
mer.

Norsk
>Orasund< erbygget i 1969 i Trondheim i



'Or6wd( ss her ved Svqdbqg Værft i jui 1987, da det netop vs ovqtaget af Rederiet M.H. Simoroen ApS. Redqiet daglige ledelse
foreståes af skibsfører Lss Simonæn, der bosiddmde i Svendborg, hvor det lokale værft he høj prioritel Skibet blev købt fra en skibs-
f*er i Årøsund.

Norse af Trondheims Mekaniske Verk-
sted"A/S. Den blev bveeet med navnet
>Sinmår< til et norsk ie?eri. Skibet blev
solst intemt mellem to norske rederier i
19T1. Det år fik skibet navnet >>Tora-
sund<. Det navn blev kortet ned til >Tora
Lupe< i 1976, da detblev købt til skibsre-
def Hans Petersen i Arøsund. Der seilede
skibet indtil 7984, da iederiet lukkeåe. I
mellemårene var skibet ofte sæst Då Lim-
fiorden med olieprodukter fbr Dånsk Es-
sb, der havde skibet på charter. I 1984
kom skibet til skibsfører Eisil Schmidt i
samme bv. Skibet fik da naviet >>Caoella<<
os fortsaite i Esso-charteren. I 1987 blev
dEt så solet til Rederiet M.H. Simonsen
oa navnet"blev >>Orasund< - endnu en
fo=rkortel se af >Torasund<.
Skibet blev overtaset ved Svendbore
Værft, hvor forfatterEn af disse linier fo"r

f'.:rf.f;,Tt 
i mange år så navnet Løsstør

i,Orasund<,, der i denne uge (uge 39) er på

reise fra Szczecin (Stettin) i Polen med
m"elasse til St. Mald oå Bietaene. følses
af endnu en Simonsen'-artikel ikråil. Uen
kommer til at handle om rederen-og lo-
sseren >>Inqer<<.
Framilie-rederiet har valst >Ora<-orefixet
til alle skibene. De gvrige er ,rOråtank,.,,
>Oradana< og >Oragreeri.., der sejler fasi
i Grønlandsfåit. "

10



JEG GLEMTE....

LIDT MERE OM DEN ROMAN-
sKE GRAVSTEN I rÅnl.nraunsN
I LØGSTED KIRKE.

Når man skriver om historiske em-
ner, har man hele tiden det problem
at emnet vokser - ja, i bogstavelig
forstand får "volumen-syge".

Men det sker da også, at man over-
ser en vigtig detalje eller oplysning.
Det sidste skete for mig, da jeg
netop havde skrevet min artikel om

"En gravsten i tårnmuren". (Den stod
i KREJL, 10.årg. nr.2, november
1990. For at få tuldt udbytte af det

følgende, vil det nok være godt at

have dette blad ved hånden).

Da artiklen var på vej til trykken,
gjorde KREJI-s redaktør N.H.Lind-
hard mig opmærksom på, at der var
skrevet en artikel om emnet i FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HER-
RED, årbogen udgivet af HISTO-
RISK SAMFUND FOR AALBORG
AMT, fug1932.

Artiklens forfatter hed M.Møller, og
han var på daværende tidspunkt
forhenværende lærer ved løgsted
skole. Måske kan nogle huske ham.

Jeg mener, han flyttede til Å,rhus,

fordi det fremgår af Historisk Sam-
funds medlemsliste, at foreningen
havde en Densioneret lærer M.Møller
i Åuhus som medlem. I-ærer M.Møl-
ler må have haft sin gerning ved
løgsted skole i 1920-erne.

Forhenværende lærer M.Møller må

have været en flittig skribent efter

sin pensionering. Der er en artikel i
FRA HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED både i årgang 1930, 31 og

32. Alle 3 artikler handler om løg-
sted sogn. Det meste er lidt tung

læsning.

Møller gør nøjagtigt rede for, hvem

der bor i de forskellige huse og På
gårdene, men så omtaler han i sin

tredie artikel løgsted kirke og her-
under de romanske gravstene i tårn-
muren.

Møller skriver således:"Taarnet er

temmelig sikkert ikke saa gammelt

som Skibet. Ved dets Opførelse er

der mellem Granitstenenes sjette

En gomnr€l Gmrslen, dcr er
lhd.^l i lntrrn.ls Sr''lsirl..
85 cm ltrng og 27 cr; bred.
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Skifte fra neden indsat en gammel
Gravsten uden Indskrift, men med
ophøjede Figurer, der minder om de
gamle Bomærker.

Det kan ogsaa være, at skal forestille
en Bispestav. I saa Tilfælde har
Stenen aabenbart ligget paa en højt-
staaende Prælats Grav. - Men det,

det nærmest ligner, er en Krykke og
et Kors, og man kommer da til at

drage Ideforbindelser mellem Bille-
derne og de mange Krykker og
korslignende Stave, der for ca. 60
Aar siden havde Plads i Vaabenhuset
og var hensat der af de henrykte
helbredede, der derved vilde demon-
strere deres fulde Helbredelse ved at

drikke af Helligkildens Vand.

!:n Sten i'fromets Stdslde' som formodenL
lig er d Fmgmmldq.G.nrsten.

Vi kunde godt tænke os, at en som
er blevet rask, har ønsket at faa
Udtryk derfor paa sin Ligsten, og det

har saa formet sig som et Kors og
en Krykke omgivet af smrikke For-
siringer".

Forhenværende lærer M.Møllers
ideforbindelse mellem billederne og
de mange krykker og korslignende
stave må være en fejlfortolkning.

12

Den romanske gravsten i løgsted er

overhovedet ikke unik. TyPen ken-
des mange steder fra. Så mange

krykker på gravstene er en umulig-
hed. Det er det kristne symbol, kor-
set på Golgata. Men dette sYmbol
kunne have mangs fremtoninger,
som tegningerne viser.

Den lille sten med kors har Møller
også en kommentar til. Han skriver
sådan:"En anden Sten paa Størrelse
med de almindelige Granitkvadre
findes i femte Skifte. Her er ind-
hugget en Figur, der meget minder
om Korsriddernes Hjælme, men

derfor kan det saamænd godt være

en Bispehue.

For begge Sten gælder det, at det

ikke er deres oprindelige Plads, de

sidder paa, da de saa ikke vilde have

haft denne liggende Stilling i Kanten
af Taarnet. Nej, de er taget Paa
Kirkegaarden, da Taarnet er blevet
opført, og tænkeligt er det, at den

mindste kun er et Fragment. Resten

sidder sagtens saa et andet Sted i
Taarnet med Billedsiden indad".

Møllers forslag om at stenens billede
forstiller en korsridderhjælm er an-
tagelig forkert, men det er rigtigt, at

Sankt Georgskorset var korsridder-
nes symbol. Det er heller ikke en

bispehue. Det er næppe sandsynligt,
at en dansk biskop skulle lade sig

begrave på kirkegården i løgsted, og
kun en biskop havde vel ret til at

bruge en bispehue som symbol på

sin gravsten.



Men Møller har ret i, at stenen er et

fragment, 213 af stenen mangler.
HanS teori om, at resten også sidder
indmuret i tårnmuren, men med
billedsiden indad, er spændende,

men jeg tror ikke, der er hold i den.

Stenen har en meget karakteristisk
mprkegrå farve, og ingen af de andre
glatte sten minder om den.

Måske kunne forhenværende lærer
Møller ikke se det, fordi stenen var

overkalket. Hans artikel er ledsaget
af et billed af lØgsted kirke, og det
fremgår tydeligt af billedet, at hele
tårnet, dengang billedet blev taget,
var kalket.

Dette er ikke tilfældet i dag. Hvornår
mon den ændring fandt sted? Ja

sådan kan man blive ved, men man

skal jo passe på "volumen-sygen".

BJARNE GEIL.

HOS BELTOFT I FRE-
DENSGADE

lmidten at 1950-erne indkaldte
Nationalmuseet beretninger om livet
blandt håndværkere i gamle dage.
KREJL har allerede bragt historien
om bageren i Blindebomsgade, og
nu følger vi op med beretningen om
murermesteren i Fredensgade, Lau-
rits Beltoft og hans familie.

Den er skrevet af datteren, lda Bel-
toft, og det kan kun blive små ud-
drag, da hele historien fylder 93
sider.

Nyt hus i Fredensgade
Familien flyttede ind i deres nybyg-
gede hus i Fredensgade. lda var
også med ved indflytningen, "men
ingen hade set mig, ikke engang
Mor. Men efteraaret kom, den tolvte

oktober var jeg der, synlig for alle.
Saa var vi tre børn, og vi blev ikke
flere."

Snedkermester i løgstØr
Begge forældrene var børn af sned-
kermestre i Nibe og Fjerritslev og
flyttede noget rundt.
"Mor kom da her til Løgstør, hvor
morfar endelig efter megen omflak-
ken hade slaaet sig ned som sned-
kermester i ejendommen Sønderga-
de, der kaldtes Lunøes gaard, og
senere Dahlgreens gaard, da L's
svigersøn, postmester Dahlgreen
overtog den, det var Dahlgreens
gaard, da morfar flyttede sin virk-
somhed dertil. Der var posthus i

ejendommen ved siden af morfar,
eller blev det, for samme aar, morfar
døde, blev der bygget en ny lille
rødstens bygning, og der forblev
posthuset alle de aar, der her skal
tales om.
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Bryllup

Naar Far kom her til byen ved jeg
ikke bestemt, men han var her flere
aar tør han og Mor blev gift i 1BBB.
Morfar døde i 1904, og hans forret-
ning blev Røbt at Ad. Jensen, som
kom fra Aarhus, og engang hade
arbejdet hos morfar. Jeg husker den
store græsbevoksede gaard i Post-
mestergaarden, , og at Morfar huse-
de en stork, der overvintrede hos
ham. Den var kommet til skade, og
fulgte ikke sine frænder til de varme
lande. Den blev hos Morfar og hade
det godt i værkstedet. Morfar hen-
tede fisk til Peter (som storken hed)
ved havnen.

Det har jeg faaet fortalt, for selv
husker jeg ikke Peter, men derimod,
at der i mange aar blev ved at være
storke i reden oppe paa taget paa et
af baghusene i Dahlgrens gaard, vi
kunne saå tydeligt se dem herhjem-
me fra.

Hjemmets indretning

Men lad mig komme tilbage tilhjem-
met her. Huset var en rødstensvilla,
med for- og baghave udenom. Hu-
sets indretning var fra begyndelsen
saadan: Dagligstue, entre og sove-
værelse til gaden. Mod haven (syd-
siden) var en lille baggang med
trappe op til loftet, hvor der ikke var
værelser. Deroppe stod en kasse
med rørforbindelse op og ud til den
friske luft, saa luften blev renset efter
besøget paa kassen.
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Ca.1920. Ida Beltoft og Robe

Efter baggangen kom vi ind i køkke-
net, og derfra ind i spisestuen. Der
var komfur i køkkenet, og et langt
[ord langs væggen ud mod haven,
med vask, der hade afløb gennem
kloak og rørledning ud i fjorden.

SkarlagenSfeber

Jeg husker jeg engang hade skarla-
gensfeber, og der var saa stor epi-
demi i byen, at jeg ikke kunne kom-
me paa sygehuset. Jeg husker, jeg
var isoleret isoveværelset, og kun fik
besøg af mor, der passede mig cg
gjorde det saa dygtigt, at ingen blev
smittet her i huset.



Jeg ved ikke, om vi hade mere end
tre senge i soveværelset, men jeg

erindrer, jeg engang laa i en felt-
seng, men da var jeg nok ikke man-
ge aar, --- Da morfar døde 1904
flyttede bedstemor, som vi kaldte
hende, ned til os, men da hade far
aarcltøt bygget sidehus eller baghus
ud i haven, saa vi nu hade to sove-
værelser.

Vand fra skolegaarden

Sidebygningen bestod af halv kælder
to trin ned, køkken, vaskehus
brændselsrum og wc.ffræk og sliP
fik vi først i 1920.) I det første køk-
ken vi hade, vaskede mor, der blev
fyret paa komfur med brænde og
tørv. Vandet blev dengang hentet
ved pumpen i skolegaarden. Der var
pumper i de forskellige bydele den-
gang. Da borgerskolen laa faa skridt
fra huset her, (det var den sidste
bygning i gaden modsat side af
vores hus, naar vi gik østPaa), kunne
det.jo have været værre.

Der kom vandværk ved aarhun-
dredskiftet, og da blev det straks
lettere.

Vi hade tapetserede vægge istuerne
og i soveværelserne. Dørene var
egetræsmalede til at begynde med,
men de fik senere hvidlakering lige-
som vinduerne. Af potteplanter hade
mor Aspidistraer, Fuchsiaer, Pelar-
gonier og Nerier. I dagligstuen var
loftets fire hjørner dekorerede med
en blomsterranke af lilla blomster og
grønne blade.

Malermester P.Jensen, Bredgade,
var mester for maleriet. Han brugte
den samme skabelon til hjørnede-
koration i andre hjem her i byen,
blandt andet i sit eget, kun farverne
vekslede de forskellige steder. ---

Vild gyngestol

Der stod et sybord ved vinduet i

dagligstuen, og en stol foran det. Vi
hade ogsaa en gammeldags gyn-
gestol, en rigtig vild tingest, som løb
løbsk ude paa fortovet, og nær hade
væltet den runde sadelmager Møller,
der satte sig i den derude, lissom
man prøver en hest, man er i færd
med at lære at kende lidt, før man
køber den.

Møller fik den. Far og mor byttede
med ham med et eller andet, jeg
husker ikke hvad, men den vilde fugl
tløjtra os, den gæve gode gyngestol.

I det største soveværelse, som vi
delte med bedste de første aar, hun
var hos os, var der derforuden bed-
stes seng, den min søster og jeg laa
i. De stod ved hver sin væg med
hele stuens længde mellem sig. Hvor
min bror dengang sov husker jeg
ikke.

Midt mellem sengene stod bedstes
store grønne chaiselong. Det hænd-
te, min bror i kaadhed tog tilløb og
sprang op og stod Paa hodet i chai-
selongen. Saa blev bedste vred, for
alt, hvad hun hade af møbler, skulle
sendes til USA til hendes ugifie dat-
ter.
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BAGSIDEN viser tre politifolk fotograferet af en kanonfotograf på Ulstrup
sommermarked i 1922 el. 1923.
Til venstre: Landpolitibetjent Cortz fra Aars.
I midten: l4gstørs første kriminalmand, ansat i foråret 1920, Niels Chr.
Hagstrup. Han flyttede 1925 til Struer og døde 1932.
Til højre: Politibetjent Martin Jensen, løEstør, også ansat i foråret 1920. Han
blev senere arrestforvarer.

Om mødet var tilfældigt, eller de skulle holde justits på markedet, vides ikke.
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