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KÆRE UESERI
Så er spændingen udløst.
Julekonkurrencen var ikke svær,
så alle løsninger var rigtige.
Forsiden viste Vægtergade 4,
set fra Fredensgade. Nu er der
en mur i stedet for stakittet.
Bagsiden viste øverst Fischersgade 40, og nederst Fredensgade
6-8. Alle fotos er taget i 1970,
og alle husene er bygget af
Laurits Beltoft. Bilen foran
Fredensgade tilhørte dommer
Hintze, selv om en af indsenderne havde en anden kandidat til
bilen.

Ved lodtrækningen blev den heldige vinder: Ellen Christensen,
Dragsdalvej 33.

Det er forresten glimrende, at
en del af indsenderne har tilføjet oplysninger om, hvem der boede
i husene fra begyndelsen og senere.
Oplysningerne bliver gemt i lokalarkivet. Tak for detl

FORSIDEBILLEDET;

Det er et luftbillede at Livø, set fra tappen. Det er uden årstal, men
antageligt fra 1950-erne. I hvert fald mens De Kellerske Anstalter
stadig var på øen. lnspektør Jens Hansen skænkede billedet til en
jagtven, slagterm. Robert Pedersen, Nykøbing.

34

DE LOKAI E POSTKORT
Frimærkerne blev indført af grev O.S.Danneskiold-Samsøe i 1851, og han var
også som leder af det danske postvæsen
mester for, at der blev indført en ensartet indenlandsk portosats.
De første brevkort

billeder

-

i verden -

fremkom

illustrerede brevkort. Kortene er i mange

tilfælde blevet en uundværlig kilde til
viden om lokaliteters - især bybilledets

-

ændring

i dette århundrede.

men uden

i

1861, og det først
kendte illustrerede postkort blev lanceret

i Tyskland i 1870 og gengav en humoristisk tegning. Det tidligste pro-

spektkort synes at være fra 1874, og
fotografiske forlæg blev først brugt fra
ca. 1884, ligeledes

i Tyskland.

Postkortenes gyldne år

i Danmark var i

de år, hvor indenbys postkort afsendt
om formiddagen var adressaten i hænde
om eftermiddagen, og udbredelsen af
postkortene understøttedes i høj grad af
samlere af postkort.

Fr.8.s besQg i l,ØgstØr 8.8.08. Indgang til
fra Blindebomsgade.
Kortene er også anvendt til skildring af
begivenheder, såvel natur- som menneskeskabte. Oversvømmelser og festligheder kan være eksempler herpå. Også
den tekniske udvikling afspejles i motiverne. Befordringsmidlerne som heste-

festpladsen

vogne, skibe og biler illustrerer dette
forhold.

\--7

Færgeleje

i Løgstør 1904.

Motiverne er først og fremmest topografiske: Hoteller, kroer, kirker, herregårde, købmandshandeler, hovedgader,
jernbanestationer, havnepartier, broer og

landskaber. Ordet "prospektkort" er for
mange blevet en fællesbetegnelse for

Et af mange kort med kirken, dat. 10.1.08.

Med hensyn til tidsfæstelsen af postkort
de brugtes vedkommende post-

vil for

stemplet kunne anvendes ved fastsættel-
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sen af en seneste grænse

for et korts

fremstilling. Ubrugte kan ofte

dateres

ved henvendelse til Det kongelige Bibliotek, hvor hovedparten af postkort er
blevet datomærket ved pligtafleveringen
til biblioteket. De tidligste udgivere på
postkortforlag er tilnærmelsesvis dateret.

Carl Stenders Forlag anmeldte allerede
i 1.893 eneret på "9 fotografier, indrettede som korrespondancekott", og Alex

Vincents Kunstforlag

og

tidligere indehavere Anker Iarsen og

Også løgstør Kiosk med bl.a. de

Svend Jakobsen, lAgstør Bogtrykkeri v/
først Tage og siden Søren Bøge, Iøgstqr

Turist- og Servicecenter v/ John Nielsen og de seneste to boghandlere i byen
Villy Rolighed og Jørgen Balle har
udgivet mange kort

Warburgs

Kunst-Forlag kom til ca. 1901. Senere
er en lang række andre forlag kommet
til.
Forlagene havde som regel eneret på
kortene, og de blev så solgt gennem
lokale boglader og kiosker.

Ranum kirke i 1930-erne. (Th.Jensen,Ranum)
I Ranum har den flittigste udgiver været
Ranum Boghandel v/ Thorvald Jensen,
men også P.N.Ryge, L.J.Lassen og
M.Sørensen har udgivet kort. I Aggersund har Chr. P. Røge udgivet enkelte

kort, og som noget specielt kan nævnes
en række kort med motiver fra "Stenhaven" i Vilsted, udgivet tidligst af mesteren for haven, J.Simonsen Grønning,
og senere hans datter, EmmY Hansen.
Stationen og posthuset

ca. 1920.

(Stqckel)

I løgstør er langt

de fleste kort udsendt
af forlagene gennem lokale boghandler
og kiosker. Fra lige efter århundredskiftet kan nævnes Carl Nordentofts Bog-

handel og især Carl Fr. Støckels Boghandel. Herudover er der udsendt kort af
S.Sørensen Kjældgaard, Gustav Ibsens
Boghandel, Chr. J.Gattens Galanterifor-

retning, P.Hvidbjergs Boghandel, C.
Christensens Galanteriforretning, Chr.
Christensen 50-øres Bazaren og ikke
mindst Johan Kjeldsens Soghandel.
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Ugstør camping fra luften.
De mange hoteller der er og har været i
kommunen, har ofte selv udgivet kort,

og nævnes kan også l-øgstør Campingplads, Livg-Overfarten, l-Øgstør.-Garden, Løgstør-Blæserne og Løgslør
kommune som kortudgivere, og der er

sikkert flere endnu.

flittigt anvendt som motiv. Nævnes kan
Hotel Unionen, Hotel du Nord, Hotel
Phønix, Hotel Limfjorden, Mikkelsens
Hotel, Hotel Himmerland, Jernbaneho-

tellet,

Landmandshotellet, Vindblæs

Kro, Trend Kro, Ranum Kro, Næsbydale Badehotel, Restaurant Christiansminde og senest l-øgstør Parkhotel (Tofte*
bjerg).

Ruinerne af l4tskøl Klosterkirke
Findes i flere udgaver.

fra

ca.1900.

De ældste egentlige postkort med lokale

motiver daterer sig til lige omkring
århundredeskiftet. En del af motiverne

har gennem de mange år været særdeles
populære og går igen. Specielt kan

nævnes l-øgstør kirke, havnemotiver,
motiver fra Fr. den VII's Kanal og Lim-

fjordsmuseet, Johan Skjoldborgs Hus,

Ranum Seminarium, Bjørnsholm og
Vitskøl Kloster samt Aggersundbroen og
også tidligere Aggersund-færgerne.

@sterbrogade mod syd

fra Kpbmagergade.

T.v.

bl.a.Gothard Holms manufaktur.

Kortene med gademotiver, der afspejler
væsentlige forandringer i bybilledet, må
ikke glemmes, og som noget helt specielt kan nævnes en kortserie fra et kongebesgg il-$gstør

i

1908. Også Aggers-

borggaard, havnen i Rønbjerg, kirkerne
rundt i kommunen og natur og bygnin-

ger på Livø har været anvendt

som

motiver.

Mange af kortene har været gengivet i
"Fjord og folk", udgivet på Krejls Forlag, og der gengives løbende kort i det
lokalhistoriske tidsskrift "KREJL".
Hvor mange kort, der er udgivet i løbet
af de 90 år, kortene har eksisteret i
l,Øgstør og omegn, er et ubesvaret
spørgsmå|, men mange er det. Et gæt på
Hotel Unionen.
Også de mange hoteller og kroer, der er
og har været i kommunen, har været

omkring 250 forskellige er nok ikke helt
ved siden af.
Claes Jacobsen.
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XEC FAT{DT'
FORLE DEN
Pattegrise og tætningslister
I artiklen om Gustav Ibsen i sidste nr. af
KREJL optrådte to medlemmer af familien Spliid, nemlig boghandler L.H.Spliid og proprietær Spliid. Nu optræder
så en søster til proprietæren, nemlig
Marie Mathilde Spliid, der var husbestyrerinde på gården Holchasminde.
(se KREJL, 4.årg. side 15.)

Hun var født 14. okt. 1869 På Lille
Løgstedgaard. Faderen var Frederik L.
Spliid og moderen Ingeborg Frederikke
var en af de ti døtre fra Holchasminde.

dene for både dyr og mennesker, og det
til resultat, at hun fik udstedt to
patenter i 1908 og 1909.

gav

Mathilde Opfinder
Det første patent var en "Dør- og Vinduestætter", og den var lige modsat de
almindelige, som normalt var strimler af
filt eller andre elastiske stoffer, der blev
klemt fast imellem rammen og vinduet

eller døren.

Husbestyrerinde
Det har ikke været muligt at fØlge Mathildes færden før hun dukker op som

husbestyrerinde. Morfaderen, Jgrgen
Hansen, var død allerede i 1863, og
enken, som også hed Mathilde, (der er

nok en, der er blevet opkaldt,) drev
gården videre med forvalter.

Når Mathilde har giort sig bemærket,
skyldes det, at hun var noget af en
opfinder. Foruden at styre hus, har hun
gjort sig tanker om at forbedre forhol-
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"I Modsætning hertil er heromhandlede
Tætningsliste anordnet til Anbringelse

paa Vinduesrammens eller Dørens Yderside, d.v.s. den Side, der vender bort
fra Karmens Fals, saaledes, at den følger
med Vinduesrammen eller Døren ved
Oplukningen, og ved Tillukningen lægger sig over Mellemrummet mellem
Falsen og Vinduet eller Døren."
Dels undgik man, at tætningslisten blev
klemt flaå, dels blev den klemt ind mod
sprækken, hvis det blæste.

Patentet er ledsaget af en meget udførlig
b.eskrivelse, og en tegning, som kan ses
her.
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llenlriij.cr til Beskrir.clsen af

DansliPatent Ni11319

Tætningsmaterialet blev sat ind i en
metalramme, der var fjederbelastet, og
presset ind mod sprækkerne. Der blev
brugt filt eller gummi.

Opamning af pattegrise
Det andet patent, som blev givet godt

fire måneder senere, 30. januar

1909,
handler om noget helt andet, nemlig et
"Apparat til Opamning af Pattegrise,
Spædekalve og lignende".

"Man har

til

dette Brug foreslaaet

at

Sutterne skal let kunne tages af og renses, og "Der bør iøvrigt ved hver Fo-

dring ikke gives mere Mælk, end

at

Dyrene suger Truget fuldstændigt tomt,
idet mulig tiloversblivende Mælk let vil
blive sur og derved senere volde Skade.tt

anvende Trug forsynet med Sutter, men
det har vist sig, at Dyrene kun kan og
vil patte af Sutterne, naar disse er bløde,
og, naar dette er Tilfældet, vil de dryppe, naat Dyrene slipper dem.

Blev de brugt?

Selvlukkende sut

Vi har ikke kendskab til, om patenterne
nogensinde blev sat i produktion, og om
Mathilde Spliid fik økonomisk gevinst

Denne Vanskelighed undgaas ved den
foreliggende Opfindelse, idet der ifØlge
denne inden for Sutten og paa det Sted,
hvor denne er fastgiort til Trugets Udløbstud, anordnes en selvlukkende Ven-

til, som aabner sig ved, at Dyret

I

af sin opfindsomhed, men der er måske
blandt KREJLs læsere ældre landmænd,
der har hørt om ideerne, og måske lige-

frem har prøvet dem

i

praksis. Er der

mon noget at hente på Holchasminde?

suger

og saaledes frembringer Vakuum i Sutten og lukker sig, naar Dyret ophører at

enhver

suge.tt

holder endnu.

Ellers er patenterne udløbet, så det står

frit for at prøve, om ideerne

I

I

[enhdrrcr til Beskrivelsen t

DanskPatent Nr 71796
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I

Ved flere lejligheder har jeg i samvær
med andre mennesker fra vidt forskellige egne af Danmark fortalt om, hvordan vi i min barndom fejrede jule- og
nytårshalløj hele tre aftner. Ingen af de
mennesker, jeg har fortalt derom, har
kendt tilsvarende fra deres barndom, så
det er måske noget, der kun har været
brugt i et begrænset område af Jylland.
Jeg har ikke haft lejlilhed til at undersøge, om det var almindeligt i Vesthimmerland at fejre tilsvarende tre aftner,
som

vi giorde det i Vilsted.

Den første aften, vi fejrede, var Skt.
Stefans aften, første juledag om aftenen.
Den aften skulle

I

vi ud at "forfiel",

at

gemme folks ting: havelåger, trillebgre,
kaffekander o.a. Det var det eneste, vi
foretog os den aften, men vi havde det
alligevel meget sjovt. Selvfølgelig gialdt
det om den aften ikke at blive opdaget,
hvem vi var, og hvad vi giorde. Jeg tog
det så naturligt dengang, at det ikke
faldt mig ind at spørge min bedstefar,
om han havde været med til noget tilsvarende som dreng og ung.

Af min

bedstefars fortælling ved jeg, at
han var med til at gemme væk og lave
kunster nytårsaften, som f. eks. at gå op
på taget af huset og stoppe en skorsten

til eller smide f. eks. en sten ned i

det

åbne ildsted, som der dengang var mange af. Et sted, vel hos en mand de unge

var blevet sure på, flyttede de møddingen hen foran døren nytårsaften, men
det var vist et særtilfælde.

I-ejlighedsvis gemte vi også ting nytårsaften i min drengetid, men det var ikke
det vigtigste. Det vigtigste var at skyde
nytår ind for venner og bekendte, og

som tak derfor forventede vi at blive
trakteret med noget enten ved gangdøren, eller at blive budt ind i stuen.
Traktementet var da gerne en appelsin,
småkager, pebernødder eller andet julegodt.

Den tredie og sidste festaften for os var

Helligtrekongersaften, den

5.

januar.

Den aften var rumleaften. Heldig var
man, hvis man havde en rigtig rumlepotte. Man kunne selv fremstille den,
blot svineblæren var blevet gemt, da
julegrisen var blevet slagtet. Fik man fat
i den, blev den pumpet op, gerne med
en cykelpumpe, og hængt op på et sted,
hvor den kunne være i fred for katte og
andre, der kunne finde på at æde en
sådan lækkerbid. Så hængte den der, til
den skulle bruges Helligtrekongersaften.

41

Den blev taget ind, luften lukket ud af
den, og den blev blødgjort i vand. Derefter syedes den tykkeste ende af en
gåsefjer fast midt på blæren, som der-

efter blev bredt ud over en gammel
lerkrukke, og blæren blev trukket ned
over krukken udvendigt, så gåsefjeren
sad over midtpunktet af krukken, en
snor blev snurret rundt om krukken.
Blæren var stramt udspændt som et
trommeskind på en tromme. Blæren
skulle vistnok have tid til at tørre. Så
var rumlepotten færdig.

Den betjentes ved, at den blev holdt
mod kroppen under venstre arm' mens
man spyttede på højre hånds fingre og
gned dem op og ned ad gåsefjeren. Så
rumlede den.

blev hæftet på et vindueshængsel, og det

snoede skaft blev bearbejdet med et
stykke metal, gerne en samfundshjælper,
der ikke så let blev borte, når den var
hængt ind på flaskerenserskaftet.
Rumleaften forventede vi at blive trakteret enten ude eller inde. Der var steder, vi med forkærlighed kom hver
aften, hvor der altid var et traktement,
mens der også var steder, hvor der intet
blev givet, hvor der derfor hverken blev
skudt eller rumlet Helligtrekongersaften.

De minder hører hjemme

i

trediverne,

inden den store krig. Måske var det den,

måske var det alderen, der giorde os
mere nøgterne. Så rejste man ud, men
"mindet lader som ingenting, er dog et
lønligt kildespring."

I mangel

af en så fuldkommen rumlepotte, kunne andet bruges. En flaskerenser med snoet metaltrådsskaft

Åge Jensen.

anvendtes ved, at Øjet Øverst på skaftet

/
)Y-y

t

dats .

G

rata;t ati

o
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For god ordens slEld: Biiledet er il:ke af Åge Jensen!
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FIOS BELTOFT

I FREDENSGADE

(fortsat)

Mor læste altid avisen højt, ogsaa
romaner læste Mor højt saa langt,
jeg kan huske tilbage. Jeg husker,
jeg som lille, mens jeg hersede med
bogstaverne, eller rettere Mor eller
Far hersede med mig, for at faa mig
til at kende dem, altid tænkte: Naar
jeg blier stor, saa skal min mand
læse avisen for mig, for jeg faar
aldrig lært at læse.

Men jeg kunne have sparet mig
bekymringen i enhver henseende.
Mor hade haft pogeskole, mens hun
som ung var hos oldemor i Kornum,
og Mor hade lært flere, langtfra lærenemme børn at læse. Jeg kunne
da ogsaa læse, da jeg kom i skole.
Ogsaa om søndagen hele sommeren

blevet beværtet, saadan var det hos

de fleste her i gaden. Vore mødre
hade plads for andres børn.

Kjældgaards orkester
lflere aar af min barndom hade

Far

plads i det dengang iJylland berømte Kjældgaardske orkester. Far spillede klarinet, han hade en dejlig
tone. Jeg husker at have siddet i den
daværende musikforening paa Hotel
du Nord og hørt min Far spille solo.

"Husker du i Høst"
Samme aften sang fru Woldiderich,

stod Far tidlig op, saa gik han gerne
en tur ned til havnen, og hade rundstykker og snegle med sig hjem.

det glemmer jeg aldrig. Jeg hade

Snegle var de samme, der kaldtes
jødekager. Saa fik Mor katfe paa
sengen, og vi børn fik det, naar vi
kom op. Som regel var vi hjemme
om søndagen, altsaa Far og Mor, for
vi børn skulle naturligvis en tur til
vore kammerater, eller have dem
med hjem og lege. Altid stod vort
hjem aabent for de børn, der kom,
aldrig var et fremmed barn uvelkomment, eller gik fra os uden at være

naar denne sang bliver

ikkefør hørt nogen synge saa skønt.
Fru W. sang:"Husker du i Høst", og
den dag i dag staar hun for mig,
sunget.

lngen vil fordunkle hendes yndige
stemme fra dengang i mit minde om
den fine kvinde med det smalle ansigt og de melankolske øjne. Fru W.
var gift med hotelejer W., som hade
Mikkelsens Hotelfra 1905-8. W. var
den, der præsenterede Løgstør for
den første biograf. Den dag idag har
Bio til huse i Mikkelsens Hotel.
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Kjældgaards nystartede orkester, 1888. Beltoft foran t'h'

Om sommeren tilfesterne gik Kjæld-

gaards orkester ispidsen, naar festdeltagerne efter at være samlede
paa torvet, hvor musikken spillede,
gik i procession gennem byen. Om

julen var Far ofte ude at spille til bal

i

de forskellige foreninger.-- Om
til Grundlovsfesten, var
det ofte saa koldt om aftenen, at

sommeren,

musikerne knagfrøs paa den aabne
estrade i anlægget, hvor nu Alderdomshjemmet ligger. Far hade flere
gange saar paa munden, der fulgte

med, naar han tog klarineften fra.
Det var en drøjtørn, naar Far spillede om natten og sommetider skulle
paa arbejde tidligt den næste dag,
og det kunne jo hænde.
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Far spillede ogsaa cello
Far spillede for sin fornøjelses skyld
med i en kvartet, der bestod at lærer
Linck, sagfører Jespersen og dennes

søn Kai, og saa altsaa Far, der sPil-

lede cello. L. spillede saavidt jeg

husker bratsch J. senior første og J.
junior anden violin. Kaivar en meget

smuk dreng og mit tiaarige hjertes
dybt skjulte kærlighed og beundring.
Min søster og jeg havde fløjelskjoler
om vinteren. Selv om der var otte år
imellem os, saa havde vi dog flere

gange kjoler af samme stof.Jeg husker ogsaa, vi havde dejlige florenti-

nerhatte engang. De var som alle
vore hatte dengang købt hos de rare

damer, søstrene Kjældgaard, der
havde forretning overfor musikdirektør Kjældgaards forretning. (Musikdirektøren, som Far spillede hos
nogle aar af min barndom, var Mors
fætter, (Bedstes broersøn)). Jeg kan
endnu huske den dejlige følelse, det
var at komme med Mor hen og faa
sin nye sommerhat.

Om sommeren havde vi piger kjoler
af musselin og pik6. Det sidste stof
var meget stærkt, og saa kunne det
farves lyserødt i vand, der havde
trukket farve af en mørkerød katfepose, og saa var det jo en helt ny
kjole.

Den fulde mand
Jeg husker, der var en stor grøn

Pinsehat
Det var gerne til pinse, man skulle
have den. Man fik gerne den, man
ønskede sig af de ikke dyre. Far
lavede arbejde for pengene, som
han ogsaa gjorde for den gamle fine
forretning, Brødrene Aistrup - eller
rettere Ad. Aistrup og sønner, som
firmaet hed, hvor vikøbte det meste,
vi skulle bruge af manufaktur dengang.
Det var altid gode varer, mine forældre købte, men aldrig af det dyreste.
Det var altid Far, der var med, naar

det gjaldt overtøjet. Det var til ud-

mark udenfor vores havelaage vestpaa. Den rakte ned til det hus, som

er det sidste nu paa denne side i
Fredensgade, naar man kommer
østfra. I det hus boede toldassistent
Mikkelsen med frue og datter, Muth,
som ogsaa hørte til min daglige legekammerater. Mikkelsens hus kom

dog først i 1902. Naar jeg husker
den grønne plads, trods mine faa
aar, saa skyldes det en lille episode,

som har bidt sig fast: Mor er ene
hjemme med os to mindste, saa ser
vi en mand komme dinglende og
sætte kursen mod vor laage. Mor
gaar ud med os udenfor laagen.
Over for os paa den anden side af
gaden har postbud Nielsen en lille

salgstiden, vi fik det. Hvor kan jeg
føle glæden endnu, naar jeg skulle
med Far hen tilAistrup.

have, og han staar netop og graver.
Til ham gaar Mor over med os.

Far havde en god smag og saa,

Den fulde mand kom hen til os der,
men nu er der ingen fare. Det var

hvad der klædte. Jeg mindes aldrig

at have gaaet derfra utilfreds over
det, jeg fik -nej- stil mig i dag over
for valget af alverdens fineste ting,
intet kan give mig den tindrende
glæde, som jeg følte I hjertet, naar
jeg skulle med Far hen at købe.

der heller ikke tør, for den

fulde

mand er en skikkelig haandværkssvend, af dem, der altid gaar paa
valsen. Han hed Smals (jeg husker
ikke præcis, hvordan navnet staves).
S. var vant til at faa en skilling at Far
og en passiar, nu fik han intet. Mors
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ængstelse kom i vejen, han blev
lukket ude af vort hus og vore hjerter. Om han kom nogensinde mere,
husker jeg ikke.

Far kom tilat bygge mange huse her
i Løgstør, men det ligger for de flestes vedkommende udenfor den tid,

her er tale om.
Linck,(broder til de to forfattere Olaf
og Helge), var lærer ved Borgerskolen, som min skole hed.

Gamle Knudsens gaard
Yderste hus i gaden paa vor side var

en del af gamle Knudsens gaard,
som spændte over fire ejendomme,

hvoraf den ene udelukkende blev
benyttet til lagerplads for købmand
Tommerup, og tilvaskehus for gaardens beboere. Den del af Knudsens

ejendom, der laa i Fredensgade,
husede i kælderen et lille mejeri,
som senere blev nedlagt, og keelderen blev da benyttet af apotekeren
til grovere varer. Ovenover kælderen
var der en lejlighed, hvor de skiften-

de mejerister boede, og senere forskellige familier, hvoraf jeg mindes
flere.
Fru Beltoft

Husene i gaden
Samtidigt med vores hus var Lincks,
ved siden af os. Derefter kom Fars
kollega murer Knudsen, (unge K.
kaldet til forskel paa gamle K', som
var mester, og baade sønnens og
min Fars mester i min barndom, til
Far et par aar efter min kontirmatton
selv begyndte forretning.)
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Familien Westergaard
I huset, der var sammenbYgget med
det her nævnte, boede familien We-

stergaard, der var Fars og Mors
gode venner fra ungdomstiden. Westergaards havde i sin tid gaarden
Kornum Westergaard, og Mor lærte
husholdning hos fru Sorine. W.s
havde flere børn, som ogsaa var
mine daglige legekammerater.

W. havde fuldskæg, og jeg syntes,
han var en gammel mand. Egenflig
var han det ogsaa efter datidens
begreber, han var i tresserne, men
han naaede at blive ni og halvfems,
ja savnede vist kun en maaned i de
hundrede. W. lignede en apostel, og
det blev han ved med.
I huset overfor, med facaden tilTorvegade, boede i gamle Knudsens
gaard de skiftende ingeniører.

lshøj var en temperamentsfuld herre,
som underviste isang paa Reatsko-

len en tid, (pr. honnør, som man
siger). Naar de havde teori, og de
rakte fingren ivejret,(som jo var skik
hos alle de andre lærere), blev lshøj
rasende: "Hvis jeg havde en revolver, saa skulle jeg (her kom en lynende ed), skyde fingrene af jer.,'
Fru lshøj var en arrogant og hysterisk dame, som vist næppe nogen
kunne have med al gwe.
lngeniør Lauritsen, som afløste lshøj,

lngeniør lshøj
Længst tilbage husker jeg lshøj, bror

til kapelmester Hans lshøj. l. havde
en yndig datter, en sød pige, der hed

Beatrice og var indehaver af den

største dukkedreng, jeg nogensinde
havde set. Han havde matrostøjpaa.

var en herlig mand, og hans hustru
havde rum for alle sine børns legekammerater. L.s var vegetarer, der
vankede mange dejtige ting i det
hus: Nødder, dadler, æggesnaps,
cacao. Og saa den rare omgangstone. Og legetøjet, man maatte laane.

Laurits Beltoft spiller guitar
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BAGSIDEBILLEDET:

Det er fra Blindebomsgade med de daværende nr. 5 og 7. De fleste
kaldte nr. 5 for "Dr. Nielsens hus", fordi han havde konsultation der,
inden lægehuset blev etableret. Ældre løgstørianere kaldte det Ewalds
hus efter herredsfuldmægtigen, som byggede det omkring århundredskiftet.

Huset bagved var oprindelig menighedshus, men var i mange år
husvildebolig. Det fik aldrig en rigtig tagrende. Kun over indgangsdøren
sad der en stump.
Begge husene blev i 1977 klassificeret som bevaringsværdige, og i
efteåommeren 1977 blev de revet ned for at give plads til udvidelsen

af "Bøgely".
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