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KÆRE LÆSER!

Vel mødt til nr.3 i 16. årgang.

Et af billederne i julekonk-urrencen
voldte åbenbart kvaler. Det var det
nederste på bagsiden. Det forestiller
forhuset, Bredgade 3, med Brødrene
Sofus og Bernhard Nielsens Ford-
forhandling og autoværksted.

Forhuset blev totalt ombygget 1929
og erstattet med den nuværende to-
etages med forsikringskontor i stuen.
Autoværkstedet kan stadig ses bagved,
f. eks. fra H.P.s plads.

Det øverste billede var tilsl'neladende
let nok: Parkeringspladsen bag spare-
kassen Midtfjord.

Forsidebilledet var frå maler Carl E.
Schous miniby, som om sommeren
var udstillet i Peder Kræmmersgade,
den nuværende Fischersgade 27. Byen
voksede efterhånden som Schou fik
modellerne færdige.

Der kom iklie mange løsninger, men
til gengæld var de rigtige allesammen.
Ved lodtrækning blev vinderen af et
gratis årsabonnement Søren Greger-
sen, Højbovej. Tillykke!

En af tilvæksterne til lokalhistorisk
arkiv, sætter os i stand til at supplere
en artikel i 8. årgang om købmand
Busch og hans familie. For at bringe
ligevægt i sagen er det her kvinderne,
der dominerer.

FORSIDEBILLEDET: De gamle
slæbesteder for trækfærgen over ka-
nalen, se f.eks. Krejl 4.årg. s.56.
Billedet er fra ca. 1965, taget ud mod
fjorden. Slæbestederne er stadig så

gode, at de er taget i brug af fiskerne.
Her ligger både, hyttefade og rusepæ-
le.

Det er godt fem år før, vejen langs
kanalen blev sat i stand. Daværende
borgmester Worm Nielsen ville åbne
for bilkørsel på vejen, men blev hel-
digvis stemt ned. Det er meningen at
restaurere slæbestederne.



DEIT SO-,TRICN BESTOD PRØVEIV
af Johs. Sørensen.

Den SO-årige er broen over Frederik
den VII.s Kanal ved Kanalfogedboligen
(Limfjordsmuseet).

Prgven blev foretaget i året 1942, men
lad mig begi'nde fortællingen fra start
af, som jeg selv oplevede den.

Der var isvinter i 1942, Lirnfjorden var

frosset til, selv den ellers så gode is-
br1'd"t;ott", Valdemar. havde måttet
opgrve at
holde sejl-
renden isfri,
så al sejlads
gennem
Limfjorden
var stoppet.

Isen var så

sikker, at dr.
Nielsen
vovede at
køre tværs
over fjorden fra Kanalfogedboligen og
direkte til Øsløs, og det gik godt. Der
var mange skøjteløbere på fjorden, men
det blev desværre stoppet af en snebl'-
ge, der lagde et t)'ndt lag tøsne, som

straks frøs fast oven på isen, og så var
dette skøjteeventyr forbi. Derfor var der
ikke mange merrnesker på isen da det
skete, som jeg vil fortælle om.

Det var som nævnt i 1942, og det var
nærmere betegnet Fastelavns Søndag.
Jeg var gået med min mor til gudstje-

neste i \øgstør kirke kl. 14.00. Guds-
tjenesten forløb ganske normalt, indtil
pastor Moustgård var færdig med sin

prædiken og fra prædikestolen skulle
l1'se den apostolske velsignelse.

Præsten fik lige sagt: "Vor herre Jesu

Kristi nåde", så gik han i stå et kort
øjeblik, medens han vendte Øjnene op

mod kirkens hvæh'inger, før han fort-

kroner i .kirken dirrede.
dog hængende.)

satte og
gennemførte
velsignelsen.

Det, der
skete, var at
der ganske
lavt over
kirken kom
drønende
syv tyske
jagerfly så

tæt på, at de

store lyse-
(men de blev

At der var syv fly fik vi først bekræftet,
da gudstjenesten var forbi, og vi kom
ud af kirken. Da kredsede de stadigvæk
lavt ind over b1'en, nren inden vi nåede
hjern, (mit hjem var dengang kanalfo-
gedboligen, eller som vi mindre højti-
delig kaldte det "Kanalhuset", var lar-
men fra fl1'verne forsvundet, og årsagen

hertil blev vi straks klar over, da vi
nåede hjem, idet de var landet på isen
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lige udenfor og vest for kanalhuset.

De fem af flyverne var landet ganske

normalt, men de to af dem var foru-
l)'kliet. Den en var stejlet og kommet til
at stå på de forreste landingshjul og så

ellers med propellen boret ned i isen.

Den anden var tippet heit over og låpå
ryggen med cockpittet nede i isen.

Denne pilot omkom.

Det der var
sket var, at

denne eska-
drille var
startet fra
T1'skland og
skulle til
Aalborg. De
havde fået at
vide, at Aal-
borg luft-
havn lå vest
for broen
over fjorden. Undervejs må de så have

mistet orienteringen, og da de så finder
Aggersundbroen, søger de vest for
denne for at finde landingspladsen. De
havde ikke mere brændstof på tankene,
så de var nødt til at lande. Førermaski-
nen gik derfor ned på isen, men ret
langt fra land og det gik fint, for her

var der bæredygtig is. Han vinker så de

næste fly ned, alle nærmere mod land,
og det går altsammen fint, indtil de to
sidste skulle lande.

Her er der så sket det, at der havde i
længere tid været lav vandstand i fjor-
den, men så er vandet steget, og derfor
er den n1'e is, der er dannet nærmere

mod land, ikke stærk nok til at bære
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fl;'r'erne, og så sker det, som jeg har

fortalt.

Disse jagerfll' kunne ikke lette fra isen

igen, så de blev tildels afmonteret og
læsset på blokvogne en for en, og alle
blev transporteret over kanalbroen, og
det holdt den til, så helt skrøbelig har

den S0-årige da ikke været.

Og dog, der
gik såmænd
kun to år, da

der skete
følgende:
Far havde
købt et læs

tørv henne i
Borgmose,
og dem
havde han
fået vogn-
mand Chr.
Larsen til at

fragte hjem til kanalhuset. Chr. Larsen
kørte forsigtigt ovsr broen, men da han
var midt ude på broen, gav det et
knald. Det var den første nitte, der
sprang i broen.

Chr. larsen sk1'ndte sig at give gas og
slap da også over broen, uden at der

skete mere, men efter at have fået læs-
set tørvene af, skulle han tilbage over
broen. Nu var bilen jo ikke så tung, så

det skulle nok kunne gå. Det gjorde det
også, men jeg vil ikke lige påstå, at han
kørte forsigtigt over denne gang, men
broen bestod atter sin prøve og holdt.

Hen på foråret blev det så, som det

sker hvert forår, tøvejr, og så var der en



anden bro der ik-ke bestod prøven, da

presset kom. Det var "Anløbsbroen", en

bro svarende til "Dampskibsbroen".

Dampskibsbroen er den bro, der ligger
ud for den nybyggede "Grosserergård",
(denne forklaring af hensyn til læsere,
der ikke er kendt med det gamle Løg-
stør). Anløbsbroen lå lige ud for Råd-
husgades udmunding i Havnevej.

Her skete der nemlig dette, at da tøbru-
det kom, satte det ind med en kraftig
vestenvind, og da den store isflage ude
vestfra kom i drift, var der jo ikke
plads nok til, at den kunne passere der
hvor fjorden blev smallere.

Det bevirkede, at der blev nogle meget
hpje isskruninger, og iklie nok med det,

men da det pressede på r'ed anløbs-
broen, knækkede de 8 gange 8 tommer
egestolper, der bar broen, som var det

fændstikker.

Ikke nok med det, lidt længere vest på

gik isen igennem spunsvæggen i kajen
og kom op i Fjordgade. Ude ved ka-
nalhuset kom isen også tæt på. Den
kravlede op af cementglaciset ved ka-
nalhuset, hvor den stoppede ca. en

meter fra huset.

Man siger, at kun en tåbe fr1'gter ikke
havet, men man skal så sandelig heller
ikke undervurdere fjorden, og ikke
mindst, når isen kommer i drift.

Johs. Sørensen.

Isskrunin,ser 1937
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DEdno(, som dei fleste husker froglskibet - oplogt i Konolhovnen. Holch Heebøl stod til søs med skibet i sommeren I 957

Somrn€r-seilods med DEdnq(
r Københqvner på lomfrureise
Erindinger skrevet qf Holch Heebøl om sommeren 1957 om bord i ,Ednoo - beorbejdet of Benl Mikkelsen

Monge drenge hor gennem årene hoft deres

første "sø-oplevelse" om bord iEinor L.

Christensens logger ,Edno<(, som hon indtil

l9Z8 eiede. Blondt dem vor Holch Heebø|,

der of forskellige konoler kom ud ot seile

med oEdnoo i sommeren 'l952. Holch Hee
bøl hor skrevet sine indtryk fro reiserne ned,

og dem hor Kreils søforlsmedorbeider fået i
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hånden til videre brug. Holch Heebø|, der si-

den hor levet livet som "bolværksmotros",

skriver:

Fætfer Erik
Vi nærmede os sommerferien 1952 og jeg

hovde fået besøg of min fæfier Erik. Hon vor
på doværende tidspunkt styrmond og do ieg
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hovde snokket en mosse om ot komme ud ol
seile, io så vor det io lykken ot få hyre på en

lille cooster. Hon skulle sætte mig lidt ind i,
hvordon mon opførte sig på et skib, når mon

mønstrede. Hon skulle ligeledes fo*ælle lidt
om, hvod mon lovede osv. >Ednou visle sig
ot være en logger pd 159 ions og oprind+
ligt bygget som seilskib til fiskeriet på New
Foundlond.

Onkel
Det vor egentlig min onkel - bonkdirektør Hol-

lesen - som skobte kontokten. Hon hovde sp
urgt skipper Chrislensen om, der vor brug for
en mond sommeren over. Det vor der, så jeg
fik muligheden for ot mønstre. Under olle om-
stændigheder forlolte fætter Erik, ot det vor
vigtigt ot hove sit tøi i en køiesæk. Dernæst
vor det vigtigt, ot tole til skipper i Deform.
Hon vor of den gomle type, som ikke kunne
glemme, ol hon hovde været styrmond do ol-
le stort set vor dis. Ellers vor mon dus om
bord. Det giolt ogs6 om ot være tienstvillig
og oltid ud!ører ordre godl og omhyggeligt.
Ellers sludrede vi en del om det ot seile, og

*::'-" 
ot Erik selv hovde hoft hyre på >Ed-

Reisen
Jeg skulle rejse med rutebåden til Aolborg fro
Københovn og derfr,o videre til Lrøgstør. Jeg
glædede mig noturligvis, nu do del vor førsle
gong, ieg skulle slå på egne ben. Jeg vor
blevet "voksen"! Turen til Aolborg kostede l9
kr. Jeg gik og forestillede mig, hvordon dei
ville være ot stå på et skib og smide trosser i

lond til folk, der stod inleresserede på koien
og kikkede. Eller hvordon det ville være ol
stå lil rors, når der vor vind, og skuden vip
pede. Alene del ol gd på dækket, når skibet
seilede forbi en koj og fornemme londiorden
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glide forbi. Det måtte være en dejlig fornem-

melse. Jeg kom til l.øgstør, hvor bonkdirek-
tøren log i mod mig. Jeg skulle med hiem i

privoten, der lå ovenpå bonken i en slor og
fornem leilighed. Senere blev ieg kørt ned til

hovnen for ot bese mit nye skib. Der lå det:

et rigtigt iernskib med to mosler og
bovspryd! Henne ogter vor der bygget en

kommondobro, hvor der stod et skilt med or-

det: Koptoin. Ligeledes ogterude vor der op
hængt en iolle. Skibet vor molet gråt og seile-

ne lå beslået på bommen. Det vor egentlig ik-

ke, som ieg hovde forestillet mig. Alene det,

ot det vor et iernskib vor io of en hemsko.

Men hvodl Jeg skulle hove kvorter forude.
Her vor nedgong til et lille lukof, hvor der vor
fire kø|er of den slogs, hvor mon skubber en

lem i, når det skulle være privot. På dørken

vor der en kokkelovn of den gommeldogs sl-

ogs og midt på dørken et bord. Til høire vor
der en dør, der første ind til et diminutivt lukof
med kun een køie. Det viste sig siden ol være
bedstemondens lukof. Alt i olt vor der plods
til fem mond soml skipper, og det vor oltså

den somlede besætning.

På dækker
Det vor også lo lostluger. Een foron moslen

og een ogtenfor. lolt kunne vi loste 159 tons.

Del vor ikke tilfældigt ot hove denne losfeev-

ne. Skibe op til 159 tons skulle ikke hove

hovneorbeidere, når der skulle lostes eller
losses. Det vor oltså frivilligt for skipperen.
Selvfølgelig blev det ohe os "knuder" om

bord, der skulle være hovneorbejdere. Det

vor både et hårdt og beloslende orbeide,

men sådon vor det olle sleder.

Jeg kom oltså om bord og fik hilsl på skippe
ren og bedslemonden, der hed Flemming. Skip
per vor en lille forholdsvis tyk mond, lidt udover
sin bedste older. ldog ville ieg onslå hon ol-
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der til ol være omkring de 60 år, {født 1899,
red) mens bedstemonden vor 2'l år. De vor
begge flinke. Vi fik sludret en del, og ieg
blev vist rundt. Det hele vor egentlig ikke så

svært, og i det hele toget let og overskueligl.

Jeg fik set mit kvorter og skippers kohyt og-

ter. Det vor den eneste gong nogenside, ieg
kom der. Jeg fik ligeledes mit hobengut om

bord og volgie den nederste l-i" i

styrbordsside som logi. Første reise begyndte
næste dog. Vi skulle seile til Aolborg for ot
loste cement til Københovn. Jeg synes nok det
vor lidt mærkværdigt. Jeg kom io lige derfro!
Nå, det hængte nok sommen med, ot skipper

oldrig viste hvor eller hvornår vi skulle et eller
ondet sted hen. Det ofgjorde losten.

Cementlqst
Vi sejlede fro Løgstør om efiermiddogen og
kom til Aolborg om ofienen for ot være klor
til næste morgen. Arbeidsdogen longs koien
begyndte kl. 7. Jeg synes det vor meget tid-

ligtl Jeg kom jo fro skolen, hvor tidligt vor kl.

8. Normolt vor det skipper, der purrede os.
(Fortsættes)

I

Agter vor der bygget en kommondobro, som forfoieren skriver. Del er styrahusei ol se her på billedet, do skibel i I 973 vor logl

op i Konolhovnen i Løgstør. Der lå sklbet i godt fem år, før det blev solgt til USA og siden forliste i Stillehovel ved Rorolongo i Po

lynesien. rEdno. vor byggel i Vloordingen og leverel i november I 9l 6 med novnel rUkæhl<
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C. M. B(ISCH
OG HAIVS GÅRD,2

Lokalhistorisk arkiv har et sltzgtsrcgister over

slægterne Busch og Sand, og her findes også

en beskrivelse af det daglige liv for købmand

C.M. Busch og familien.

KREJL skrev om familien i 8. årgang, s.51ff,

men her var det hovedsageligt de mandlige

medlemmer, der blev beskrevet. Nu har arkivet
imidlertid modtaget et supplement til
beskrivelse4 og her bliver' balancen
genoprettet. Begge bereningerne er skrevet af
yngste søn, C.F. Busch, i 1927 og 1936, og

her kommer nogle uddrag.

Først skylder jeg Moders Minde at

omtale hendes Virksomhed i det i
1850'erne og en Del af Tredserne
temmelig store Hjem, da Børnene
fødtes og voksede oP. Faders

Virksomhed er omtalt ret udførligt i
Registeret Side 4-6, men hendes

Arbejde og Færden som Husmoder har

sandelig iklie været mindre, snarere

maaske nok saa omfattende.

Adskillige Folk maatte holdes i
Købmandsgaarden til HjælP i den

daglige Husholdning og ved Driften af
Forretningen og Avlsbruget. Hjælpen

omfattede i en Periode Jomfru og Pige,

samt Handelsbetjent, Gaardskarl og
Dreng, foruden ekstra Folk i Høsttiden,

som ogsaa skulde bespises. - Jeg

husker, at vi en Tid havde saadan en

rar Pige, Sine, som passede mig. Hun
forærede mig en Dag, til min store

Glæde, en Pisk der kunne slaa Knald;
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Jeg var l1'kkelig ved den Pisk, og
glemte aldrig Stine.

Endskønt det ikke er saa overordentlig
mange Aar siden, kun 70-80 Aar, er

det dog - med Hensl'n til meget af det

Arbejde, der nødvendigvis maatte ud-
rettes - som om det ligger Aarhundre-
der tiibage, idet nemlig den følgende

Tids mange Opfindelser har lettet Til-
værelsen i al Almindelighed betydeligt
for en Husmoder. Jeg skal nævne nogle

af disse Arbejder:
Smør kærnedes ved Haandkraft, en

anstrængende Bes(æftigelse, Mælke-
kælderen skulde passes, Mælken hældes.

op i Fade for at bære Fløde. Om Som-
meren havde vi stadig Tykmælk og

"Oplagt MæIk", som smagte godt.

Det kunne hænde, at en af Kattene saa

sit Snit til at liste ned i Mælkekæl-
deren, springe op paa Bordet og slikke
af Fløden, men naar det opdagedes, fik
Mis jo Smæk, og kom hurtigt ned igen
og ud af Kælderen; der var dog ogsaa

nogle af de mindreaarige tobenede der

holdt af at smage af Fløden. I et Rum

ved Siden af Mælkekælderen oPbe-
varedes Ost, hvoraf der medgik en Del;
der maatte stadig sørges for tilstrække-
lig Beholdning.

Brød blev lavet: Dejgen æltet og "slaaet

op" til Brød - Rugbrød og Sigtebrød -



men det bagtes i Reglen hos Bageren.
Vi fik undertiden specielt lavet et lille
rundt Sigtebrgd, en "Kovring" som det
kaldtes, det var vores eget Brød. Til
Julen var der Kagebagning, Julekager
og Smaakager som Sukkerpleskner,
Klejner, Sirupskager, Peberkager o.s.v.
og Pebernødder. Vi fik Lov at rulle
noget Dejg og skære Pebernødder til os

selv, - blev placeret ved det lange
Køklienbord, fik Forklæde for, og saa

var vi stærkt optaget af at skære Nød-
der ud.

Om Efteraaret blev slagtet Gris og
Faar, enkelte Gange tillige en Ko, saa-
ledes var der god fersk Slagtemad en

Tid, men det meste kom jo i Saltekar,

til at tage af i løbet af Vinteren. Der
lavedes Blodpølser og "hvide Pølser"
(med Ris og Rosiner) smagte dejligt
med Smørsauce og Kanel.

Grøntsager dyrkedes i de to Haver. Far
holdt meget af tidligt modne Ting som
Gulerpdder, Radiser, Ærter, løg, Salat,
Agurker, Porrer o.s.v., hvoraf noget
blev saaet i Mistbænk og han sørgede
omhl'ggeligt for, at det blev passet med
Vanding. Vinduerne over Mistbænken
fjernedes om Dagen, for at Solen bedre
kunde virke paa Planterne, og lagdes
paa om Aftenen, - det skulde nok spire
og vokse paa den Maade. -

S1'ltning var ogsaa noget, der hørte med

I-øgstørs havnefront omtrent på den tid, Busch etablerede sig
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til Husholdningen, Agurker, Asier og
sødt Syltetøj. Naar der kom Damer paa

Visitter, var det Skik at traktere med

Syltetøjer, en 4-5 forskellige Slags blev
lagt paa Asietter og serveredes med

Marengs og andre Smaakager. Saa fik
Børnene noget bagefter og fik I.ov at

tømme Asietterne, det var vidunderligt;
syltede Jordbær, Ribsgel6, ituskaarne
sØde Asier, oh hvor det smagte. Cho-
kolade brugtes ogsaa af og til, - Mælk
var jo altid forhaanden, - derimod
sjældnere Kaffe, som er bleven saa

almindelig nutildags. The serveredes

undertiden fra en smuk Messing The-
maskine, som pyntede paa Bordet.

Kaffebrænderier og Kaffemøller ek-
sisterede ikke, Kaffen ristedes i Hjem-
met paa Pande, ved jævn Ild paa Kom-
furet og sagte Omrøring, og maledes

paa de hjemlige smaa Kaffekværne.
Stødte Krydderier i Indkøb kendtes

heller ikke, der maatte stØdes Peber,

Kanel, Kardemomme o.s.v. i Metal-
morter.-

Til Rengøring havde man ikke de be-
kvemme Skurepulvere, Pudsecremer og
den Slags, man maatte selv skaffe sig

Pudsemidler, jeg tror ved at rive Mur-
sten, og derved fremskaffe det fornødne
Pulver. Gulvene i Stuerne var hvid-
skurede, og Sand strøedes paa de dag-
ligt benyttede Gulve. Sand var en nød-
vendighedsartikel, der var i Gaarden et

overdækket Sandskur med Beholdning.
Deri kravlede vi tit ind for at lege med

det tørre Sand, Børn har en mægtig
L1'st til dette, og vi kunde faa vor Lyst
dertil styret i Sandbunken. -
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Arbejdet paa de regelmæssigt tilbage-
vendende Vaskedage, med derefter
følgende Reparationer og Strygning, var

ogsaa af ret stort Omfang for de mange
Menneskers Behov. - Der var god

Plads ude til at Tøjet kunde lufttørres i
det frie, - i ustadigt Vejr paa det rum-
melige I-oft over Værelserne. - I et

Aflukke paa lnftet havde Moder sin

Beholdning af Fjer og Dun, stopPet i
diverse Poser efter Finhed og Slags,

ved Slagtning af Fjerkræ blev der sta-
dig rigeligt Fjerlager til Puder og Dy-
ner. -

Hvad Opfl'ring og Belysning angaar,

fandtes jo hverken Gas eller Elektrici-
tet, altid maatte der fyres op paa Kom-
furet, ejheller Petroleumslamper havde
man, kun Tællelys og Stearinlys.

Der blev støbt Tællelys (Stearinlys

købtes), og saa sad man om Aftenen
omkring Bordet med en i det daglige
saa sparsom Belysning som nogle Tæl-
lell's i Stager, men man gik jo tidligt til
Ro. Lysesaks maatte jævnligt benyttes
til at klippe 'lpudse" Tanden, da Lyset
ellers osede; ved særlige I-ejligheder
brugtes naturligvis Stearinlys, det reg-
nedes ellers for Luksus. -

Der var enkelte Steder kommen en

Slags Olielamper i Brug, som vist ikke
gav videre godt Lys, og var upraktiske,
men hen i Tredserne skete et stort
Fremskridt paa Belysningsomraadet,
idet Petroleumslampen naaede l,øgstør.

Jeg husker tydeligt den Opsigt det

vakte, da vi fik den første Bordlampe,
en lille Tingest med Beholder, flad



Væge, Glas og Kuppel. Far kom højti-
deligt og forsigtigt ind med den, ingen
uden han betroedes at behandle den;
han tændte den under almindelig For-
ventning, satte Glas og den hvide Kup-
pel paa, og saa lyste Vidunderet, vi
syntes som i en Festsal i Sammenlig-
ning med hvad Tællelys og Stearinlys
præsterede. Senere kom større Bord-
lamper, men den første lille l,ampe har

altid staaet for mig i eventyrlig Erin-
dring.

Man fyrede i KakJielovne med Tørv og
Brænde, og medens man nu har de

bekvemme Magasinovne til Koks, for
iklie at tale om Kedler til Centralvarme,
maatte Ilden stadig passes og holdes
vedlige i de gammeldags Ovne.

Der benyttedes Ildtang til at føre Tør-
vene ind i Kakkelovnen, samt en lille
langskaftet Skovl til Tørvesmuld, hvor-
af der altid blev en Del ved Arbejdet
med Tørvenes Stabling og Indbæring.
Disse to Ting, Tang og Skovl kaldtes
"Ildtøjet", og endvidere benyttedes
"Puster" en lille nem Blæsebælg med to
Haandtag og Rør, for at faa Ilden i
Tørv og Pinde til bedre at blusse op,
naar Trækken i Ovnen var mindre god.
Tang, Skovl og Puster hang i en Krog
ved Kakkelovnen. -

Af specielle Vinterarbejder i Huset var
der adskillige. Foruden Lysestøbning,
som foran anført, blev Faar klippet, og
Ulden kartet med Haandkarter, - to
Stykker fladt Træ forsynede med Staalt-

De gamle kakkelovne kunne være besværlige nred røg og åskebesvær, men de

havde også en hyggefunktion som her, hvor bømene holder "n:ørkning".
Maleri af Constantin Hansen, L868.
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traadstænder og Haandtag. Ulden blev
derved til lange runde Strimler (Taver),
som derefter sattes paa Tenen paa

Spinderoklien og blev spundet til Garn.
Strpmper strikkedes ogsaa.

Mange Slags Redskaber, som iklie
behøves mere, var aldeles nØdvendige
Ting i Huset, saaledes bl.a.:
Lyseforme til Stgbning af L1's, L1'5s-
sakse, Metalmortere, Kaffekværne,
Ildtøj og Pustere, Karter og Spinderok,
ja meget andet.

Mau havde Lysesakse af Jærn og finere
af Messing, disse kunne være kunst-
færdigt forarbejdede med Snirkler og
Figurer. Ligeledes Mortere af Jærn og
smukke blankpudsede Metalmortere.
Nogle af disse Sakse og Mortere har

Samlere i vor Tid kastet sig over, saa-
ledes at det er deres Passion at kunne
forevise Rariteterne, - paa samme
Maade som Frimærkesamlere interes-
serer sig for sjældne Frimærker. Men
iøvrigt kan man vist sige at fornævnte
og andre Redskaber i ford.ums Hjem er
blevet Museumsgenstande. -

Af alt det ovenfor nedskrevne vil det

ses, at en Husmoder havde meget at

tage Vare, og Moder var da ogsaa altid
beskæftiget dels med eget Arbejde og
dels ved Tilsyn med andres.

Vi aflagde hyppige Besøg hos vor
Bedstemoder Termine Øllgaard Sand f.
Schou, som efter Bedstefaders Død i
1853 boede i et lille pænt Hus paa

Skolegade, kun nogle Minutters Gang
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fra vor Gaard. Hun kom ogsaa jævnligt

hen og spiste med os om Søndagen. -

Til Huset hørte en lille Gaardsplads og

Have, som interesserede os særligt,
fordi der fandtes nogle Buske med

dejlige gule Stiklielsbær, som vi fik
Lov at spise af, det var en Smaus. -
Naar der blev slagtet Faar eller Gris
hjemme, blev vi sendt hen med noget
til hende, og saa vankede der en Kage;

hun havde altid saadanne i en BIikæ-
ske.

Endskønt hendes S1'n var temmelig
svækket, var hun alligevel saa flittig,
spandt Garn paa sin Spinderok, strikke-
de og gjorde sig n1'ttig.

Hun havde enkelte gamle Venner i
Byen som hun kom til en Gang imel-
lem, og saa gjorde hun til Gengæld
hver Sommer et lille Gilde for disse,

hvor Traktementet var Stikkelsbærgrød
og Rødgrød med Fløde. Noget af Grø-
den var kogt med Sagogryn, det smagte
godt, men jeg har aldrig senere set det

lavet paa den Maade. -

Efter at Moder var rejst til København
i 1879, solgte Bedstemoder sin lille
Ejendom og flyttede til Tante Grethe i
Aalborg hvor hun døde i 1884, blev
ført til løgsted Kirkegaard ved løgstør
og begravet ved Bedstefaders Side. *

C.M. Busch skriver også om barndamsbe-
gh,enheder og kendte mennesker fra den sidste

halvdel af 1800-tallet.

De vil komme i næste nummer af KREJL.



SEMINARIEBAL OG EKSAMEN
Af
K.K. Nicolaisen

Sont en fortsættelse af beskritelsen i sidste nr.

fra Serninariet, kommer her nogle erindringer
af forfarteren KK. Nicolaisen, sont gik på
sem. 40 år senere, fra 1903-06.

Seninarieballet.
En af de største Adspredelser i Aarets
Iøb er Seminarieballet, der altid holdes
den første Fredag i November Maaned.
længe i Forvejen forberedes denne
Fest. Man maa have Bund i Støvlerne
og den lappede Jakke erstattet med en
ny. Er man saa heldig at være Ven med
en ret velstaaende Iklie-Danser, kan
man maaske faa Dresset kompletteret
hos ham. Stive Former kræves ikke,
men der er dog visse Paaklædnings-
krav, der iklie maa negligeres.

Naar Balkomiteen har Programmet
færdigt, og de danselystne har tegnet
sig, begynder en livlig Korrespondance
med Kusiner, Søskende og Kærester for
at skaffe kvindelig Assistance til Fore-
tagendet. Hos Byens unge Piger er der
i denne Tid adskillig Nervøsitet. Det
gælder om at komme med, selv om
man maa tage til Takke med en "Tut".
(En første-års-elev).

En forbigaaet Ranum-Skønhed viser
sig ikke paa Gaden i lang Tid efter
Ballet. Ja, det er ogsaa hændet, at hun
af den Grund er rejst hjemmefra for
længere Tid for at undgaa Venindernes
hoverende Smilen. -

Dagen efter Ballet er Fridag, og de

fremmede Damer bliver gerne i Byen
baade den Dag og den paafølgende
Søndag. I den Tid sprænges mange
Kliker, og Folk, som ellers ikke giver
sig af med hinanden, finder sammen -
altsammen for Damernes Sky'ld. Kusi-
nerne og Søstrene har foraarsaget en
hel Samfundsomvæltning. Efter et saa-
dant Bal er alt i Vildrede. Noget gaar
efterhaanden i Orden igen, men meget
forbliver søndret.

I de to Dage efter Ballet hviler Even-
t)'ret over Ranum. Alle de fremmede
Baldamer giver B1'en et nyt F1'siogno-
mi. I Stedet for de sædvanlige Flokke
af Mandfolk i Drift ud ad Vejen ses nu
smaa Selskaber af Damer og Herrer.
Der ses ingen G1'pnsstiksko eller Læ-
dertræsko. Seminariet er i Stadstøjet.

Inden for de Vinduer, hvor man til
daglig plejer at se et mindre velbarberet
Ansigt over en Bog, l1,ser nu et Ung-
pigesmil, der faar den forbipassårendes
Hjerte til at banke og hans R1'g til at
rette sig.

- I Tiden mellem Ballet og Julen læg-
ges Planer for Ferien, Planer om gen-
sidige Besøg i Hjemmene. Tit er det
Søsteren eller Kusinen fra Ballet, der er
Drivfjederen ved disse Indbl'delser.

Efter Ferien kommer saa de aarlige
Forlovelser, som dog ofte hæves igen
inden der for Alvor skal tages fat paa
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Eksamenslæsningen.
Hen i April Maaned begl'nder Repeti-
tionen, da den skriftlige Eksamen altid
afholdes de første tre, fire Dage i Maj.

Umiddelbart før denne alvorlige Be-
givenhed, Aftenen i Forvejen, march-
erer alle Eleverne med Musik (indtil 20
Violiner) og Faner gennem B)'en for at

tage Afsked med alle dens Glæder og

Fornøjelser og for at tilkendegive Bor-
gerne, at nu begl'nder Ær'oren.

Fra Borgernes Side følges denne De-
monstration med den største Interesse.

Det er en af Byens Festdage Mangt et

hjerteligt Blink i Øjet hist og her til-
kendegiver Folks gode Ønsker for det

forestaaende.

Efter den skriftlige Eksamen pustes der

lidt; men længe kan Tiden ikke tillade
det. Der maa igen tages fat paa Repiti-
tionen, og den, der ikke i Aarets løb
har været blandt de paapasselige, over-
raskes og foruroliges lidt af de mange

gabende "Huller". Men Tiden slides og

Bøgerne med.

I Ny og Næ bliver der Tid til en lille
Tur i "Næsbydale" eller "Lunden"; men

som oftest gaar Forsommerens herlige
Dage ret ubemærkede hen over den

unge Mands Hoved. Alt drukner i Læs-
ning og Eksamensbekymring. "Huller-
ne" maa fyldes.

Een gruer for at komme op i CaPetin-
gerne, en anden har ikke Rede Paa

Pauli Rejser. En er bange for Dif-
ferensrækker og en anden for Logikken.
En har glemt at læse "Adanr Homo" og
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en anden ved ikke en Døjt om Austr:l-
negrene. - Sjældent er der dog nogen,

der "dumper". Men smaa Eksaminer
veksler rned store - smaa' hvor de

rnaalt med Evnerne burde have været

store.

I Eksamensdagene standser alle Pro-
blemdiskussioner. Da drejer alt sig om

Numre og Plusser og Minusser. Den

uheldige ærgrer sig, og den heldige

vigter sig. Stadig ringer "Jens Peters"

Dørklokke.(købmand Christensen). Der

sendes Bud efter et Parti Bajere. Ær-
grelsen skal druknes, og Glæden skal

sættes endnu højere i Vejret. Grøften

langs Bjørnsholmsvejen har været Vid-
ne til mange Bønner og Forbandelser,

mange Skaaltaler og Sarnmentællinger
af Karakterer.

For de fleste føles det vist som en

l-ettelse, den Dag man kan sige Semi-
nariet Farvel med Eksamensbeviset i
Lommen. Men inden ret længe melder

Længslen sig - Længslen efter det

muntre Kammeratliv, de sorgløse Fester

og de hidsige Debatter. Ja, det hænder

maaske, at man kommer til at længes

efter den Spænding, der fulgte med

selve Eksaminen. Ogsaa den var noget

af en N1'delse.

K.K. Nicolaisen

KK. Aricolatsens årgang var den første, hvor

de kvindelige elever blev optaget på semi-
nariet, og Ranunt var det første sted i landet.

Det begynilg nzed ro piger, så det baxede

selvfølgelig ikke så nteget til ballerne.


