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KÆRE LÆSER!

Så begynder vi på KREJLs 12. årgang

med en blandet buket artikler fra egnen.
Det viser sig, at Blicher og hans familie
har haft en del tilknytning til området.
Hans datter og svigersøn var jo en o-
vergang på Livø, men det påstås også,
at de en tid ejede, eller boede på, "Lille
løgstedgaard". Det har jeg ikke kunnet
få bekræftet, men måske nogen ved
noget om det?

Det er også 100-året for afleveringen af
Skarpsallingkarret til Nationalmuseet, så

det må fejres. I det hele taget er det
jubilæernes tid, da årgangen også ræk-
ker ind i 1993. Det år kom f.eks. jern-
bane, kirke og sygehus, og allerede i
dette nummer kan vi fejre, at byrådet
vedtog at sætte gadeskilte op i 1893.

Gamle numre af KREJL er næsten u-
mulige at opdrive i original tilstand. De
fås kun som fotokopi.

De, der har nogle, bør opbevare dem

omhyggeligt, f. eks. i et solidt penge-
skab som her.

FORSIDEBILLEDET
Også her kan vi fejre et jubilæum, selv om det er lidt skævt. l/gstØr håndværker-
forening kan i år fejre 130 år. Billedet viser formanden, bogtrykker Tage Bøge, ved

100-års jubilæet, hvor han løfter et imponerende skjold sammen med foreningens

æresmedlem, malermester M. Jensen.

-.......-



BLICHER I VESTHIMMERLAND
Digteren Steen Steensen Blicher
havde også forbindelse med Nord-
vesthimmerland.

Ved den gamle Vilsted Sø kom han,
når han besøgte sin fætter, Laurids
Blicher, der var præst i Vilsted fra
1810 - 1838. De deltog begge i

andejagten på søen sammen med
Blichers god ven gennem mange år,
kaptajn i infanteriet Hans Helmuth
von Luttichau, der ejeoe Møllegår-
den i Vilsted. Han var gift med Lau-
rids Blichers søster.

I 1833 døde Luttichau, og St.St.
Blicher har stået ved bredden af
Vilsted Sø og set over mod Vilsted
by. Her blev han inspireret til digtet

"En Morgentime ved Vildsted Søe",
som var ment som et trøstedigt til
fru Luttichau og døtrene.

Digtet er på 15 vers, og her skrev
Blicher bl.a.: "Kom lTrende! Samler
Jer om hende! Kom med Trøst! Kom
Smaapiger! Kummers Sky bortviger
naar I favnes ømt ved Moderbryst.

Fred nu over Ham som roligt sover
fra sin Daad. Blidt ham Livet randt,
som hist bag Sivet glider ubemærkt
den lille Baad.

Lærken gynger højt i Sky, og synger
Morgensang. Solen smiler, Fisker-
baaden piler gjennem Siv mod Sø-
ens blanke Vang."

En del af Vilsted sø



Udsigt over Livø

Omtrent samtidigt skrev Blicher en
novelle, der hed "Livøe".
Den tager sit udspring i en fejde
mellem herregårdene Krastrup og
Vaar omtrent på reformationstiden.
Det er en romantisk historie om
kærlighed mellem sØnnen på Kra-
strup og datteren på Vaar, som
naturligvis ikke må få hinanden.

De flygter sammen og får hjælp af
abbeden på Vitskø|, som skjuler
dem på Livø. Mere viljeg ikke røbe,
men læs historien selv!

Da Blicher skrev den novelle, kunne
han ikke ane, at et lignende ophold
på Livø, selv om det var mindre
romantisk, skulle en af hans døtre,
Malvina, og hendes mand, opleve
25 år senere.

Digteren havde 10 børn, 7 sØnner
og 3 døtre. Her er nok en af for-
klaringerne på, at han aldrig havde
penge, bortset fra, at han var en
elendig økonom. Det gik alle børne-
ne mere eller mindre trist.

Malvina var yndlingsdatteren, og
hun havde mange tilbedere, da hun
var meget smuk. Den første, Ferdi-
nand Edvard Christensen, forelske-
de sig i Malvina på et bal. Han nåe-
de ikke at sige det til hende, før han
hørte, at vognen allerede var kørI
hjem med Blicher-familien.

Så løb han hele vejen til Spentrup
Præstegård, hvor han bankede på.
Blicher lukkede op, og da den unge
mand fortalte om sit ærinde og
vædddeløb med vognen, kom Mal-



vina op af sengen. Både faderen og
hun selv blev glade, og de unge
blev forlovet samme nat!

Lykken blev kun kortvarig. Allerede
samme år i december døde den
unge Christensen. Det varede dog
ikke længe, før Malvina igen blev
forlovet, denne gang med forpag-
teren på faderens præstegård, Ras-
mus Schade Berg.

Parret holdt meget af hinanden, men
Berg var nok ikke den bedste for-
pagter. Så længe de boede hos
Blicher i præstegården, gik det godt
nok, men da St.St.Blicher døde i

1848, måtte de flytte ud.

De flakkede rundt i landet og sØgte
noget at leve af, og i 1857 kom de
til Livø. Her blev Rasmus Schade
Berg forpagter af gården, og samti-
dig skulle han drive teglværket.

Der havde i nogen tid været forsøg
med teglværksdrift på øen, og eje-
ren, Peder Schrøder, der boede på
Kokkedal, havde satsving i produk-
tionen. Den blev ledet af teglmester
Niels Widerup, men de var forfulgt
af uheld. De brændte sten ude i

skrænterne mod vest, og Schrøder
havde 1 million sten klar til afskib-
ning, da en pålandsstorm under-
minerede skrænten, og alle stenene
faldt i fjorden.

Stenene var ellers gode nok, og en
del huse i Løgstør blev bYgget af
Livø-sten. De var lette at kende, for
navnet Livø var præget i alle stene-
ne. Da farvehandler Hammild bYg-
gede de to ejendomme om iTorve-
gade, dukkede en del Livø-sten
frem i lyset og kom På museum.

Der blev foretaget flere forsøg med
teglværksdrift på øen, men ingen af



dem var vellykkede. I 1884 stod 2
millioner sten og ventede på at blive
afsat, og et sidste forsøg i 1897
varede kun eet år. Teglværket og
skinnevejen til havnen blev nedbrudt
i 1906.
Malvinas og Bergs ophold varede
kun nogle få år, så måtte de igen
finde noget andet. Rasmus Berg
holdt så meget af sin kone, at hun
skulle skånes for at bestille noget,
så hun kunne ikke hjælpe med til en
bedre økonomi.

Malvina døde pludseligt, mens hun
var igang med julemaden, d.23.dec.
1874, og Berg indrykkede følgende
annonce i "Aalborg Stiftstidende":
"Min kjærlige Ægtefælle, Malvina
Berg, født St,St,Blicher, min Fryd og
Trøst, Skytsenglen i mit Hus, mit
Værn imod vilde Stormes Brus, er

den 23. Decb. afgaaet ved Døden
uden forudgaaende Sygdom i hen-
des Alders 57de Aar, hvilket herved
bekjendtgjøres for Slægt og Venner
af hendes dybtsørgende Ægtefælle.
R.Berg."

Rasmus Berg var i sin ungdom en
rask fyr, men den sociale nedgang
og konens død slog ham ud. Han
var begyndt at drikke, og døde 4 år
senere fuldstændig nedbrudt.

I 1880 blev man på Universitets-
biblioteket mindet om parret, da
ingeniør W.Benzon skænkede et
landkort med følgende skrivelse:

"Hermed følger et gammelt Amtskort
over Jylland, som har tilhørt Steen
Steensen Blicher og af ham er ble-
ven benyttet paa Udflugter fra
Spentrup Præstegaard.
Kortenes Bagsider ere paa hans
Rejser blevne beskrevne af ham, og
det kan derfor maaske være af ln-
teresse, at det bliver opbevaret paa
et Sted, hvor det kan blive Gjen-
stand for kyndigt Gjennemsyn.
Bibliotheket anmodes derfor om at
tage det i Forvaring.

Under et Besøg paa Livø i Limfjor-
den blev det i Halvtredserne givet
mig af en af Digterens Døttre (Mal-
vina), som boede der gift med en
teglværksforpagter.

Ærbødigst
W.Benson
lngenieur."



SI{ARPSALLIIVGruRRET

I år for hundrede år siden blev det så-
kaldte "Skarpsallingkar" indsendt til
Nationalmuseet. Det har altså jubilæum
samtidigt med Gundestrupkedlen, også
fundet i Himmerland. Begivenheden er
blevet fejret på frimærker, hvor karret
kan ses på mærkerne til brevporto, og
Gundestrupkedlen på den lidt højere
værdi.

Igennem mange år var det lidt dunkelt,
hvor karret stammede fra. Det eneste,
museet vidste, var, at det vistnok stam-
mede fra en høj i Skarpsalling, som
havde givet navnet.

Da den gamle lokalhistoriker Thulstrup
Christensen kom til l-Øgstør i 1925, var
noget af det første, han ville gøre, at

opspore, hvor karret var fundet. Det
blev en besværlig opgave, som tog
mange år. Ingen folk på Salling-egnen
kunne huske noget om sagen. Fornyede
forespørgsler på Nationalmuseet gav det
svar, at karret var indsendt fra Randers
Museum.

Så skrev Thulstrup Christensen til Ran-
ders kort før jul 7934, og fik svar al-
lerede 2. januar 1935: "Randers Mu-
seum har faaet Karret i Eftersommeren
1891 af en Opkøber, Th. Christensen,
som opgav, at det var fremkommet
under Anlæggelsen af Hobro-l4gstØr-
Banen."

Det gav et brugbart spor, for Thulstrup
Christensen vidste, at stenhuggermester
Ola Bengtsson havde været med til at
hugge stenene til broer og stenkister, og
at en del af stenene stammede fra for-
skellige høje i området. Måske han
vidste noget!

Og det gjorde han! På spørgsmålet, om
han vidste, hvor der var fundet et smukt
lerkar i en høj i Skarpsalling, mens han
arbejdede på jernbanen i 1891, svarede
han: "Jo, det kan jeg meget godt huske.
Men det var ikke i Salling, men i en
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lille Høj paa Oudrup Hede nær ved
Kilderne lige Øst for Banen. Hedelod-
den tilhørte prokurator Nors, Vester-
gaard, Salling."

Karret var blevet afleveret til banens
entreprenør, Ole Nielsen, som solgte det
på Hobro banegård til en opkøber for 18
kr. Karret skulle videresælges til Arhus
museum, men blev i stedet solgt til
Randers. Forøvrigt fik finderen ikke en
krone fra opkØberen.

Foruden karret her blev der fundet en
del ravsmy'lifter, bl.a. en ravknap, som
Aarhus Museum købte for 172 krone.
Der blev fremstillet et ravsmykke til
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finderens kone, mens resten blev kastet
bort. Der var et kar til i højen, det var
ikke så fint udsmykket som Skarpsal-
lingkarret, og var forøvrigt gået i styk-
ker.

Allerede 8 dage efter brevet fra Ran-
ders, den 8.januar, var Thulstrup Chri-
stensen ude for at finde højen. Den
skulle ligge på matr. 6 d, Oudrup. Det
var noget besværligt, men tilsidst lykke-
des det inde i plantagen.

Nu gialdt det om at få højen restaureret
med tilladelse fra Hedeselskabet, som
let blev opnået. Finderens søn, stenhug-
germ. P.Bengtsson lovede uden vederlag

I
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at hugge indskriften i den sten, der
skulle sættes på højen, og den blev sat
op.
Stenen fik følgende indskrift: "Her
fandtes Skarpsallingkarret. Nordens
skønneste Stenalderkar. "

At det er et af Nordens finester stenal-
derkar, er der andre end Thulstrup Chri-
stensen, der mener. Johannes Brøndsted
skrev i værket, "Danmarks Oldtid":
"Navnlig Skarpsallingkarret er i sin har-
moni og fine ornamentale beherskelse
beundringsværdigt; dets fejlfri linie-
føring og følsomt afstemte dekoration er
en glæde at se paa - a joy for ever. Et
ædelt keramisk kunstværk er her skabt.
Højere i stilsans og i teknisk dygtighed
naaede den danske pottemager ikke
siden hen oldtiden igennem."

I tidsskriftet "Skalk" i 1968 skrev mu-
seumsinspektør Harald Andersen om
karret under overskriften "Dronningen",
at det var svært at tale om skønheds-
konkurrence mellem lerkar. Meget var
en smagssag. "Sin dronningeværdighed
beholder dette kar dog ligefuldt, for det
står fast, at det er et fremragende arbej-
de. I teknisk mesterskab overgås det
næppe af noget andet dansk stenalder-
kar, og det siger ikke så lidt."

Det fortælles kort om fund og salg af
karret, og artiklen fortsætter: "Af den
høj, hvor karret er fundet, eksistere nu
kun de sørgelige rester, men heldigvis
findes der på Nationalmuseet en teg-
ning, som viser mindesmærket, mens det
endnu var nogenlunde intakt. Det ses

dog, at højen allerede dengang var af-
gravet i den ene side, hvorved et stort
stenkammer var blotlagt, og man forstår,

at dette syn har fristet praktiske folk på
en stenfattig egn. At lerkarret blev red-
det er forbavsende og tjener gravrøveren
til ros."

"Skarpsallingkarret - som det stadig
kaldes - er formet uden brug af dreje-
skive, alene med hændernes hjælp.
Billedet viser den elegante skål og ved
siden det lille redskab,som tjente kunst-
neren, da han smykkede sit værk."

Thulstrup Christensen blev mødt med
velvilje fra alle sider, da han ville rejse
en mindesten på højen. Foruden fra
hedeselskabet og stenhugger Bengtsson,
fik han støtte fra gdr. Jens Dalsgaard,
Vindblæs, som skænkede stenen, og fra
murer Valdemar Hansen, l,Øgstør, som
murede stenens fundament.

I
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Stenen blev afsløret af landinspektør
Mosbech, Løgstøt, i overværelse af
indbudte fra Nationalmuseet, Hedesel-
skabet og museumsforeningen, l,øgstør.
Der blev talt af Johs. Brøndsted fra
Nationalmuseet og seminarieforstander
Høirup, Ranum. Det var d. 23.juni 1936.

Stenen står der endnu, men hverken den,
eller omgivelserne, er så pyntelige, som
de kunne være.

De kunne måske fortjene lidt mere
opmærksomhed.

Løgstør kom meget hurtigt med, og
fik sit første jazzband omkring 1920.
Der eksisterer et billede af bandet,
som kaldte sig "the hungry five". Det
er et pudsigt navn, når man tænker
på, at et af medlemmerne var ba-
germester!

Forøvrigt er der seks musikere på
billedet, og bagermester Wagner
Nielsen, der nu er 89 år, oplyser, at
der også kunne leveres en pianist,
så de burde hedde: "the hungry
sgven".

Wagner Nielsen fik sin første harmo-
nika som 1O-årig, og har siden brugt

JAZZ I LØGSTØR
Jazzen kom til Europa fra negrene i

U.S.A., som havde udviklet musikken
fra omkring 1900. De havde haft
deres fornemmelse for rytme med fra
Afrika, da de i sin tid kom som sla-
ver. I slavetiden havde de sunget
Negro spirituals, og deres musikform
var et brud med den klassiske musik,
som var mere afhængig af takten.
Jazzen egnede sig fint til improvisa-
tioner.

Udviklingen fortsatte i staterne, og
jazzen kom til Europa efter 1. ver-
denskrig. Det er vist aldrig blevet
opklaret, hvad ordet "jazz" egentlig
betyder. Det hedder det bare!

10



meget tid på musik, når han ikke
bagte. Han sidder forrest til venstre
med sin harmonika.

I midten sidder maler Jens Peter
Jensen, som var bandets tromme-
slager, og til højre skræddermester
Hans Lundberg med en banjo.

Bagved t.v. smed Ejner Jensen, der
spillede Saxofon. Derefter står med
violinen barbersvend Lassen. Han
var svend hos den kendte "Papa" fra
barberdynastiet Simonsen. Han rej-
ste kort efter fra byen. Yderst t.h.
står kommis Edvin Falkesen med sin
banjo. Han spillede også violin. Der
er ikke noget navn på pianisten.

Billedet har været brugt som post-
kort, og bagpå har skrædder Lund-
berg skrevet et tilbud på at komme til

Roslev for at spille til sommerfest
der. Orkestret har altså forsøgt at
tjene penge på hobbyen.

Lundberg har åbenbart været pres-
sechef, og han lover, at orkestret vil
komme og spille til kl. 2 nat, hvis det
ønskes. De kan komme i Lundbypo-
stens rutebil, og prisen for alle mand
kan holdes på 125 kr. alt indbefattet.

Lundberg fortsætter: "Maaske Kjeld-
gaards ogsaa vil med over tiljer. Du
bedes forelægge Sagen for Be-
styrelsen og anbefale os som et
gemytligt Orkester, og saa sende
mig Besked snarest, samt returnere
Billedet."

Og billedet blev åbenbart returneret
og blev her i Løgstør, så KREJLs
læsere kan få glæde af det.

11



GAMLE GADENAVNE

Når man i dag har vænnet sig til, at
folks adresser er noget, der kan
findes i vejvisere og adressebøger,
kan det være svært at forestille sig,
at det nogensinde har været ander-
ledes.

Men det har det! Hvis vi ser på det
ældste, kendte bykort over Løgstør,
er der ingen navne på gaderne. I det
sidste nr. af KREJL omtalte vi et hus
i Fjordgade, og det viste sig, at ga-
den i 1806 hed Nørregade. Dengang
var der meget få gader, og de hed
meget naturligt Nørre-, Vester- og
Søndergade. Østergade kom først til
senere.

Noget, der gjorde det vanskeligt at
finde rundt, hvis man ikke var indfødt
var, der ingen gadeskilte og hus-
numre var. Hvis en handlende etab-
lerede sig, var hans adresse ofte: "l
skrædder Jensens Hus" eller "Skraas
over for købmand Lunøe".

- illf iåtunrnlln ttrrtili$rtntlut -
i !.oq$or.

3ra llnb.rl.n$rbr, btr forf,ill qrr b!!ll .lqtliiat
i Jtlotriitnun foår €fourcg,rutfltr, logtr 613 $,rb!b
brn fltitrib cl ontrfo!c ui3 ll( br anbt faortl ll!rn,
ioF 3rb.nb!!t rdrb foufl tn l0libt 7tt.i!r lil tlutlb!nt
!i0iafic lJriltr.-tioiq! ltratrDfetl€l Grurn!tlSdrofdrt proD,ti
oq f.iflist.

tdoll6r. b?r. 1br:wi 185?'
?Gr6obtiI

$, T. Oft0.r[cE,
_ _ _ Aolal t)rs- 8, 0_c a b 6jj n, b:-

Når så gaderne oven i købet skiftede
navn, var det virkelig svært. I 1863
blev der offentliggjort en oversigt
over eksisterende gader og stræder,
og der er en del, der ikke mere fin-
des, eller har fået et andet navn:

"Toftegyden, Villesgyden, Raadhus-
pladsen, Vestergade, Havnestræde,
Søndergade, Fattighusgyden, Ve-
sterbro, Skolegade, Nygade, Larses-
gyden, Landevej til Viborg og Nibe."

Det gamle bykort viser, at hoved-
gaden var Fjordgade med baggader-
ne Vægtergade og Skolegade. På
tværs løb de små gyder: Villesgyde,
Larsesgyde, Hjortensgyde og Hav-

i 
""ff 

i 
::'Så iifi i;iu ft"-'

iJnrrrbuanD
il irnnr, ai fterr Sctger cnbefulett Enbftr,
i tit Seltgttetfe og Scnening of Scn'
! herne, fierner titlige u[e bi6[e6 699,
! bomme, fioofom : €fiørbug, ilbcluglenbc

| ?[nnbe, lonbpine efc. Oen follinbrcr
! Oonnrt;en ,rf Siintieen og befeftcr tofe

! $cnDer.

! Scoca i tøgitør olcne foO
I Joh. Jiirgensen.
I .VJl. 6uer ftlofic rt iorfuct mrb rll. tr.
i a L. ioå lroppcri og n irDfltbt
3 i Eru,rionuiidnina.
? En-qro-" llDfol,lct ior €?onb{nolicrt
I ltlcnsf.lb'8ttn.r 4 t!e3f!!.
o ,rt Nt tt rtrt tt N NN N jt
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COL 0NI/tr[fli\ NH]H['
tillrrlur ieg nrig herlerl nf bekjendlgjore, og idet jeg anbelaler detle n.Yc Etablissement
til et æict-pulilicums t'clviitio, toijcg tillige forsikkre, at jeg sledse vil være forsvnet
med gode og priisbillige \:arer. Ærbod igst

df. F. lG. Åncl€l's€lto

nestræde. Mod vest løb Vestergade
over imod skrænten, hvor sønder-
gade førte hen til krydset Nibe- og
Viborg landevej. Det var hele bYen
omkring 1820.

De senere gader Vesterbro og Øst-
erbro mødtes, hvor en mindre bæk
løb tværs over Østerbro ca ved nr.

11. Der var en spang eller bro, og
det gav navnene. Vesterbro hedder
idag Torvegade. Vandet løber for-
resten endnu, men det er rørlagl.

Rådhuspladsen var det fine anlæg,
der var lavet foran Råd- og Ting-
huset i Bredgade ca. 1843

Så var der Fogedgade, opkaldt efter
herredsfogedens gård, senere dom-
mergård. Da herredsfogeden måtte
flytte, kom gaden til at hedde Tvær-
gade, men ved den sidste navneæn-
dring i 1970-erne fik den sit gamle
navn tilbage.

Nibe og Viborg landevej blev døbt
om til Bredgade og SønderPort, og
Viborgvej begyndte først længere
ude. Fra i år endnu længere ude.

Værst var det med Nygade. Det ser
ud til, at navnet blev brugt omtrent
hver gang en ny gade skulle have
navn. Den første Nygade, den fra
1863, havde navnet i mange år, men

U. il. Uu{rnr ltfrtnngnfurrduino,
(otretfot Siøbnranb 6Iaub i, Øfterbrogcbe),

rurobtoget en ftørre Genbing Øtue. og Sourmcl[rc.cf nlle $cconet,
llbrticbcr i (lrulb, ø0tb, tnlni, UUrtmlnium, 9litlct, Slctltng og
Øfoct et ogfao lierulommen og onbefcleø i $ub[ilum6 ueloilligc
Grinbring, og fclges tit biUi0lte Trifer bfr [0n ttaDi?ll.

$c[jan6 tit U$tliabrt cf clle 6tag6 llletcller og lllønfte
boueg.' U[rto€ler og Gtui6 I meget ftort Uåbolg føre6 pao Bager.

IllB. Scpctotioncr ubføreo follbt, luttigt og 6i[tgt.
ocmmct 6sft tittce,

QEt6øbigft

8. S. Sorfen.

lBrlllæ [coet.
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det var ikke mere indarbejdet, end at det værd at være postbud. Og så
manufakturhandler Neve i 1892 be- troede folk, at det kun var nye gader,
nævnte den "Den Gade, som gaar der skuile have nye navne, men nej,
Sønden om min Eindom iøstlig Ret-
ning"' 

-

ffå::å'"J":rilåi:l'$"?i!3; ll Psrs,cheyrolet
Nygade på Wærs fra Jernbanegade I rtaar til Uiuejning.
ned forbi de nye skoler, Realskolen I P' PEDEBSEN'

I eakken, Iøgptør.og Teknisk Skole. Da gaden blev I Cn i6O.ug reKnrsK DKote. ua gaoen otev I cJf. 160.
mere bebygget, fik den navnet Øst- I 

-

ergade, og til gengæld blev Blinde-
bomsgades forlængelse til Nyqade.
Det vår lige til at bli-ve torvineiåt. Efter kommunesammenlægningen i

1970 blev det bestemt, at der ikke
I 1893 kom der gadeskilte, så det måtte være to gader med samme
hjalp noget på forvirringen, og i 1924 navn inden for et postdistrikt. Det
kom der også husnumre, så nu var viste sig, at der var flere Øster-,
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Vester-, Sønder-, og Skolegader i

vores kommune. Byrådet vedtog så,
at der skulle være lodtrækning om
navnene, og så mistede Løgstør de
fleste af den type navne.

Så skulle der findes nye til erstat-
ning. Vestergade blev til Toftegade,
og det blev vedtaget, at Søndergade
skulle kaldes Peder Kræmmers ga-
de. Der var dog nogle, der ikke ville
bo i en "Kræmmergade", så enden
på historien blev, at Fischersgade
blev forlænget baglæns til lyskrydset,
mens Peder Kræmmers gade blev
flyttet over til Søndergades forlæn-
gelse.

6ontmrrciol.llnion,
lrerb-grfironrt.'$rlfr r!,

Solbor.gtilr.t 1861.
Iltirlopitol : 46 iulillioncr Slolrrl.

$flbbrtolt oq opfportt Sopirol: ?l
firlhonrr etoner.

[cgncr ffor[ilringer oob ${b$uoobe til
nrtget brllige t$ræm'er boB bor Ulent,
_ qq!Lo_g' 'D' {r. €.br-!!9q[q1

Utlt, f,lm CIuttttlu[
lirbrB ol

,l $,52!tqu9
9Fcp

ttr€6 poo Sogcr i Ior[jrlligr tgtlellrr
og ftoolitetrr.

Scnd E.tcrfclo €it'rf
CIll $imutrfsrunin[.
lllt bertrl btrtnbe, loouel r [tC

Eagt fom i lpotkr, urtb Oororrti for
gobt Llorcr onbcfoleå ol

'-.-j -.-----1' 
(5-: tft!!!e

Store "qoDo 
"Spegrflt](n9 $ltl) loog [oo

., 9 D,_€_Drlfrlorfcr' f,orutt.

LsUMr Badilus
er utllagt til Albenvttelso fra don

Sdie Juni
Badotidon er:

For Damer:

Fra O Fmd. til Srl, Eftmd.

For Herror':

Til O Morgen og fra 8t/o til O

Eftermiddag
Adgangskort fans holi Hr'. Bog.

hondler itoekel. Nøglon til
Badehusot fuss hos !'iskehanller
Tofb veil f'iskorhavnen.

_ _ Bertyrelren.

Jn 
"$ejfig[eD.$o rnin Eutit i Uugul llllooneb

b[iutr flgrtct tnb i min nqt Gjtnbour
ton brt nuDcrenbe Erttil0{o?otc ublricl
og inbrctttg efttr lleicrenl pnftc tit
!dtishtb.

I Ulolblofcn0 (9ntc.

Den blev forøvrigt i gamle dage kaldt
"Banen", fordi der lå en reberbane
der fra 1800 - 1888, drevet af tre
generationer af familien Aasted.

Overlade vandt kampen om Skole-
gade, og byrådet fandt så på navnet
Købmagergade, vistnok en fejlfor-
tolkning af navnet. (se KREJL, 6.
årg. side 63).

Senest er Kærvej først kommet til at
hedde Havnevej, men efter at den er
ført videre langs havnen, er stykket
fra Bredgade til,Brugsen døbt Lim-
fjordsvej, og det sidste ord er nok
ikke sagt endnu, så artiklen burde
måske hellere hedde: "Gamle og nye
gadenavne,"
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OTTO SCHOUSBØLLE
(Karikatur)

Løgstørianerne er nogle gemytlige Mennesker,

der ihke forsøtnnrer en god Lejlighed til at

more sig. Otto Schousbøllc.


