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K,flRE LÆSER!
vi her igen med nyt (gammelt) fra
lokalområdet. Efter en pause i nr. 2
Så er

fortsætter og slutter Johs. Sørensen sin
historie om slagteriet. Det er godt at
bevare for eftertiden.

i

disse vandmiljøtider kan det
måske være godt at se tilbage i tiden til

Her

1805, hvor et af spgrgsmålene var, om
man havde en sø, som kunne udtørres.

Overgangen til selveje var også kommet langsomt i gang, mens udskiftningen var begyndt.

Fra den gamle smed i Brøndum har
arkivet modtaget nogle herlige skildringer af, hvordan det gik til, da han var
den unge smed

Desværre har Carl Johan Nielsen måttet
tage midlertidig plads på plejehjemmet
Bøgely, så det var ikke muligt for ham
at levere illustrationer til artiklen.

Derfor de lidt tilfældige billeder, der
forhåbentlig alligevel kan bruges til
noget.

Bagsiden prydes af et par billeder fra
Skarpsalling kirke både udvendig og
indvendig. Kirken omtales sidst i smedens artikel, og er nok værd at se på,
selv om nogle mener, at den blev for
hårdt restaureret for godt hundrede år
siden.

i BrØndum.

FORSIDEBILLEDET

viser Spnderport, set fra bakken i 190608. Billedet har været brugt som postkort af flere boghandlere, bl.a. Carl Fr.
Støckel og Hvidbjerg. Nede i bunden
ses Østerbrogade med Th. Larsen
(Lykkes gård) bag telefonpælen.

Støckel solgte i sin sidste tid sine gamle postkort, og dette her til særligt interesseret dame, der kunne kende sin far
på vognen.
Desværre

fik vi ikke fat i

hendes navn.

SLAGTERIETS HISTORIE
afJohannes Sørensen
(fortsat)
Det var først i midten af det attende
århundrede, at der viste sig en smule tilløb til mere rationel svineavl. Men endnu på den tid var svinet langt fra at være
nogen kgn skabning, dertil mindede det

for meget om vildsvinet, omkring

år

1800 begyndte man at lære sandheden
om svineholdet, og den blev formuleret
således: >Svinet, som hos os behandles

skødesløst og slet, er et ikke mindre

vigtigt husdyr end hesten oksen og
fåret...
Den første virkelige lærebog om svineavl udkom i året 1804, men det var fØrst
omkring 1860 at man nåede til at arbej-

de med to forskellige svineracer. Det
var denjyske, der var den store og lang-

strakte, men også krumrygget og fælt
langbenet, samt den sjællandske race,
der var kortere og helt igennem mindre
og kun vejede det halve af den jyske.
Man gik nu et skridt videre og indførte
avlsdyr af den såkaldte >store< engel-

ske race og forsPgte sig frem med
krydsninger. Man nåede derved frem til
en stor race, og da man var gået i gang
med fedning af svinene, kunne man nu
slagte svin, der vejede op til 500 pund
(250 kg.), og det var overvældende store svin efter den tids forhold.

Slagteriet ca. 1950
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Indtil omkring 1850, da man begyndte

Det gik også udmærket en tid, men

at indføre engelske avlsdyr og oprettede
de første avlscentre, havde eksporten af

gjorde man den opdagelse, at Tyskerne
solgte disse svin videre til England, og
derved fik man Øjnene op for dette
lands betydning som fremtidig aftager.
Meget hurtigt blev produktionen lagt
om og baseret på fremstilling af bacon
til det engelske marked, og de fprste
egentlige eksportslagterier opstod.

svin været ubetydelig.
Næsten hele produktionen blev afsat på

hjemmemarkedet og kun en lille part
blev afsat til Holsten. Nu lykkedes det i
løbet af en halv snes år at oparbejde en
god svinebestand, der passede både for
de tilstedeværende fodringsmuligheder

og for de krav, som eksportmarkedet
dengang stillede.

Man havde kun Tyskland som aftager,
og det var udelukkende fedesvin, der
eksporteredes til Hamborg. Efterhånden
blev der så oparbejdet et mindre marked
af sakaldt >tØndeflæsk< til Sverige og

De fleste af alle disse genvordigheder,
som jeg her har omtalt, var nogenlunde
overstået da slagteriet i Løgstør så
dagens lys, men der er dog sket meget
store fremskridt på forædlingsområdet i
de 75 kr, Løgstør Andels Svineslagteri
havde sit virke i byen.

Nordafrika. (Tøndeflæsk var som nav-

net siger nedsaltet flæsk, der blev

emballeret i tønder). Hvorvidt der har
været eksporl af tøndeflæsk fraLøgstør
Andelssvineslagteri ved jeg ikke og kan
ikke finde nogen dokumentation herfor,
men da jeg i 1938 kom i lære på slagteriet, var der stadigvæk et bødkerværksted, og der stod stadigvæk stave og
gjorde til at fremstille tØnder af, så der
har muligvis også været en produktion
af tøndeflæsk her.

Det varede imidlertid ikke ret længe,fgr
der fra så at sige alle svineproducerende

lande verden over blev gjort alt for at
afsætte det slatne >tØndeflæsk<, at den
støt stigende produktion herhjemme
gjorde det npdvendigt at se sig om efter
andre markeder. For at kunne bringe
noget nyt på markedet, begyndte man så
at interessere sig for svin af kgdtypen,
som man også i begyndelsen solgte til
Hamborg.
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så

Forf. med en gris i halen.

På det arbejdsmæssige område er mange ting gjort lettere, de første ar, ja helt
frem til omkring 1950, foregik sortskæreriet (det er det sorte sodlag, der
skrabes afumiddelbart efter at grisen er
kommet ud af svideovnen) med håndkraft, det var et arbejde, der var meget
hårdt ved slagteriarbejdernes håndled,
mange slagteriarbejdere fik seneskedehindebetændelse heraf.
Ligeledes blev der også sat kæde på glide-stangen til at trække grisen frem, så
det ikke mere skulle foregå med håndkraft. Fra start af var alt maskineri trukket af en dampmaskine, der så ad et sindrigt system med aksler og remme kunne benyttes over hele slagteriet.

Men med udviklingen

i

elektriciteten

blev dette system efterhånden udskiftet
med elmotorer, og alle de ikke helt ufar-

lige aksler og remme forsvandt.

Svalehal og kglerum har også gennem
årene gennemgået en væsentlig moder-

nisering, saltkælder og ballerum blev
også bygget om; (ballerum er det kældemrm hvor de halve grise, efter at de
er saltet og har ligget i dræn, pakkes
sammen i sækkelærreds rabbers med tre
halve baconsider i hver rabbers og således klargjort til forsendelse).

Den 28. maj 1947 skriver Lggstgr Avis:

Løgstør Andels Svineslagteri har
haft et godt år.
P

å Løgstør Andels Svineslagteris gene-

ralforsamling på Hotel du Nord kunde
formanden, gårdejer A.M. Andersen,
Strandby, meddele at slagteriet har haft
et godt år.

I modsætning til sidste år viser regnskabet, at der har været en stigning på 16,8
pct. i slagtningerne, der er endvidere

slagtet 811 svin for Fjerritslev Andelssvineslagteri, der har haft en standsning
på grund af en brandskade. LPgstPr
slagteri fik arbejdsomkostningerne
dækket.

Formanden omtalte planer om en konservesfabrik i Jylland. (dette blev senere realiseret med konservesfabrikken
J.A.K.A. i Brabrand ved Århus(red.))
Slagteriet har købt et areal på vestsiden
af slagteriet og har afstået et areal på
Østsiden

til

en gaderegulering.

Der er såvel i slagteriet som i destruktionsanstalten indlagt oliefyr, og det letter arbejdet og er en stor besparelse.
Formanden takkede andelshaverne for
sammenholdet om slagteriet, og takke-

de direktøren og alle de beskæftigede
for veludført arbejde.
Direktør E. Jensen fremlagde regnskabet, der balancerede med 5.769,221 Kr.
Lad os lige se lidt tilbage i tiden igen.
Udviklingen fortsætter, der er gunstige
forhold for flæskeproduktionen og allerede den 23. januar 1909 er der også
grundlag for udvidelse af slagteribranchen, hvilket kommer til udtryk i Ars.

Her starter nemlig

Andelssvineslagteriet for Års og omegn, hvilket jo indskrænker leveranceområdet for Løgstør
Andels Svineslagteri i nogen grad, men
da der samtidigt er blevet stØrre interesse for at producere svin, er der leverance nok til begge slagterier.

2jan 1930 starter der endnu et
i området, nemlig Nibe Andels
Svineslagteri, og allerede den 19.

Den

slagteri

5t

december 1930 starter også Fjerritslev
Andels Svineslagteri. Det kan jo ikke
undgås, at det fratager L.A.S. (Løgstør
Andels Svineslagteri) en del andelshavere, hvilket jo ikke gør det lettere at
administrere virksomheden, men også
denne krise klares.

Til trods for

at L.A.S. nu er omringet af
slagterier, nemlig Års i syd, Fjerritslev i
nord, Nibe i Bst, og så har vi jo fjorden

i vest, så klarer L.A.S.sig

stadig godt i

konkurrencen. Årene fra 1930 til 1940
blev en tid med rekord-store slagtninger
og god afsætning.
Det blev også en betydningsfuld periode for Lggstgr by, idet der var arbejde
til ret så mange mennesker i en tid, hvor
der ellers var stor arbejdslgshed. Ikke

Produktionen er i gang.
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bare gav det arbejde

til

slagteriets egne

folk, men der var også hele tiden en del
reparationsarbejde for byens håndværkere, ligesom der var arbejde til byens
vognmænd med transport af svin til
slagteriet, og selvom det meste af den

færdige produktion blev afsendt

pr.

bane, var der dog også her en del transport til vognmænd, ikke mindst noget
senere, da der blev oprettet frysehus

(Coldstores) i Aalborg.

|

1934 blev der bygget en ny destruktionsanstalt, (den gamle destruktionsanstalt lå inde på området ved slagteriet
med vestmuren op imod skolegården),
på @sterstrand. Det var en grund, som
kommunen stillede til rådighed for slagteriet. De veterinære myndigheder fandt
den gamle destruktionsanstalt for dårlig,

så det var et påbud, som slagteriet

n/d-

linger mellem Hobro, Bjeningbro, Års

vendigvis måtte efterfølge. Også her

ogLøgstør om en sarnmenlægning af de

blev der arbejde til et par ekstra mand.

fire slagterier. Formanden oplyste,

I

l94O kom så krigen, og med den

standsede englandseksporten, og svinebestanden blev for en tid stærkt reduce-

ret. Det skete ved, at man simpelthen
aflivede smågrise og sendte dem på
destruktionsanstaalten. Det var frygteligt at være med til. Jeg har oplevet at vi
to læredrenge, (den anden var Henry
Rokkedal Nielsen, Henry kgbte senere

min svigerfaders slagterforretning i
Aggersund,) blev sat

til

at aflive 200

smågrise en formiddag. Forhåbentlig
sker det aldrig igen.

Der gik dog ikke så lang tid, før der
igen kom gang i slagteriet, idet afsætningen nu gik til Tyskland, og efter krigen kom der så atter gang i englandseksporten, og yderligere blev markedet
udvidet både til Amerika og Japan + en
mindre del til Frankrig.
Udviklingen gik nu mere og mere ud på
fersk kød, idet der efterhånden blev etableret fryserum, og man således kunne
eksportere dybfrossen vare. Dette bevirkede, at der skulle bygges frysehuse ved
alle slagterier, hvilket jo unægtelig var
en støffe bekostning. Også L.A.S. skulle
for at være med i konkurrencen have
fryserum. Dette blev aldrig til.

Allerede ved generalforsamlingen i
1912 var man klar over, at slagteriet
ikke kunne fortsætte. I et referat i
Lpgstpr Avis den
>>På

27

. maj 1972 står der:

Løgstør Andels Svineslagteris

generalforsamling oplyste formanden i
sin beretning, at der har været forhand-

at

Løgstør er det dårligste afde fire, og det
er overflgdigt, da man på de tre andre
slagterier kan overtage de slagtninger,
der bliver foretaget påLøgstør slagteri.

På generalforsamlingen var der kun to
andelshavere, der tog ordet til formandens udtalelser om en eventuel nedlæggelse, og de var begge indforstået med,
at slagteriet ikke kan bestå. Formanden
udtalte, at man må erkende, at slagteriet
sikkert ikke kan bestå, og bestyrelsen
som fglge af den erkendelse har fundet
det som sin pligt at henvende sig angående en drøftelse om muligheden for
en sammenslutning af de fire. Det vil
selvfglgelig være ubehageligt at skulle
sige farvel til slagteriet, og endnu mere
ubehageligt vil det være for de mennesker, der mister en arbejdsplads<.
Slagteriet var efterhånden meget nedslidt, og man valgte derfor i stedet at
fusionere med slagteriet i Ngrresundby.

Dette skete i 1975, og hermed ophgrte
Løgstør Andels Svineslagteri sin virksomhed.

Oplysninger

til

denne

atikel har jeg

dels selv samlet gennem forskellige
jubilæumsskrifter, som jeg har erhvervet gennem årene, idetjeg i kortere eller
længere tid har haft beskæftigelse på

alle de omtalte slagterier, dog ikke
Horsens slagteri. Desuden har jeg lånt
lekture af henholdsvis ftrv. direktør A.

Hartvigsen, Løgstør, og driftsleder
Birger Jensen, Fjerritslev.
Løgstør, den 20. juni 1997
Johs. Sørensen
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}EG FANDT @
FORI,EDEN
I

begyndelsen

af

1800-tallet, hvor

udskiftningen af jorderne var i gang,
udsendte amterne en trykt skrivelse,
hvor bare navnene blev udfyldt med

håndskrift,

til

sognefogderne om at

notere en række oplysninger om selve-

jergårdene

i de

enkelte sogne.

Bjqrnsholm sogn, der i dag vil svare

I

til

Ranum og Overlade tilsammen, slap
sognefogden let

fra

det,

for der var kun

Det indsendte svar oplyste fplgende:
>Forklaringer og ald muelig Oplysninger ower Selveyernes Jorder i BjØrnsholms Sogn, som ere saaledes:
Østertald Anders Christensens Gaard,
har 1797 kostet 700 Rdl, ald dens Jorder

og Eyendomme ere

sammenstØdende

og er alt paa et Sted, undtagen et lille
Støkke Heede, fælles Heede kaldet.

een selvejer ialt.

Til denne Gaar(d) er ikke nogen Sger,

Det skulle oplyses, bl.a. hvor god jor-

der kan lægges tøne, ey heller nogen
Skov, eller Brænsel Hugst, eller Deslige, men nogen Græsning og skikkelig

den vari om den blev drevet særlig godt

eller særlig slet, hvor stor værdien var,
og om der var sQ eller skov eller andet,
der kunne påvirke værdien.

>Til Opfyldelse heraf,

haver

Sognefogden for Bjørnsholm Sogn, tilIigemed 2de i Sognet kyndige Mænd, at

indhente forestaaende befalede Oplysninger hos efterskrevne Selveiere, og

derom herpaa tegnet afgive deres
Forklaring, som hertil bliver at indsende saa snart skee kan og i seneste inden
den 16. Martii d.A.
Østerfalde Anders Christensen..

Aalborg Amtstue den 4. Martii 1805.

(sign.) (Underskriften kan ikke tydes,
men det er ikke amtmanden).
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I

god Heede.
Gaardens sædvanlig D6rkningsmaade,
som ikke kan kaldes at være ualmindelig god og ey heller slet Dgrkningsmaade (
) Er 1 Kiærve Byg, 2

Kiærve Rug og 2 Kiæwe Havre, og
denne Gaard kan ikke siges at have
nogen fortrinlighed frem for den anden,

for Resten kan ingen videre Oplysning

gives om denne bemelte

Anders

Christensens Gaard og dens Jorder.

I hele Bjørnsholm Sogn er ingen

flere
Selveyere. Disse foranstaaende Rigtigheder Bevidnes. Ranum den 13.Marti

1805. Christen Hansen, Sognefoged,
Axel Christensen, Christen Lasen.<

I

w

SMEDEN I BRØNDUM
af Carl Johan Nielsen
Den gamle smed i BrPndum sidder og
skriver sine erindringer fra barndommen og ungdommen. De er ikke færdige, men KREJL har fået lov til at bringe nogle uddrag af >En ung smedefami-

lies historie<. En ferietur på tandemcykle, en avisannonce der ændrede livet
for de to unge. V håber senere at kunne
bringe flere uddrag.

Det var sommer, året var 1945 juni
måned.

Det lyder som et eventyr, tænk vi havde
siger og skriver tre dages sommerferie.
Læg mærke til tidspunktet, det var ikke
så almindeligt i disse år. Desuagtet var
det rigtigt, og vi ngd det i fulde drag.

blev såret. Det var en trist baggrund for
et bryllup.

Vi havde i den mellemliggende tid oplevet 4. og 5. maj med befrielsesrusen,
hvis det er et rigtigt udtryk at bruge i
den sammenhæng.-Tilbage til sol og sommer. Jeg sad i mit
barndomshjem og kikkede avisen igennem. Der fik jeg 6je på en avisannonce,
der fortalte om en landsbysmedie, der
var til salg. Min kone var straks interesseret i mulighed for køb af den, da det
var noget vi havde overvejet og snakket
om i den tid vi havde været gift. Vi ville jo gerne i gang for os selv, men var
det nu noget der passede til os og vore
evner?

Turen blev brugt til at bes@ge venner og
bekendte, familie samt vore respektive
barndomshjem. Vi var begge 25 fu, jeg
var smedesvend, min kone var syerske,
hun syede dame- og bømetØj. Det foregik i vort lille hyggelige lejede hjem, to
værelser plus fælles køkken og kælder.

Vi havde været gift ica. l/2 ar, vort bryllup var i november måned i Ftret 1944.
Det var i den allermørkeste og spændte

Vi pr6vede at ringe til smeden, det var i
mine gjne en ældgammel mand. Han
sagde han blev 52 år, når han næste
gang fyldte år.
En mærkelig samtale blev det til. Jeg fik
nærmest det indtryk, at han helst ikke
ville snakke med mig. På spørgsmålet
om bygningernes stand og alder måtte
jeg nærmest trække alt ud af ham, uden

krigstid med overflyvninger, beskyd-

derfor rigtig at blive orienteret om tin-

ning med i nogle tilfælde død tilfglge.

genes tilstand. Det var med en mærkelig fornemmelse jeg efter samtalen lag-

Vor nabo's sØn havde bryllup ca. en
måned før os. De blev på hjemturen

de

beskudt, en nabokone blev dræbt, plus
to Falcheddere. Ovennævntes mand

Ville han sælge, eller havde han fortrudt
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r/ret

på.

sin egen afgprelse?

Vi var dagen efter på vor tur på bespg
hos min kones farbroder, der boede
noget nærmere Brøndum, som byen hed

hvor smedien var

til

salg. Jeg anede

ikke på dette tidspunkt, at der eksistere-

de en by af det navn der oppe på

Alt hvad vi

spurgte om blev nærmest
tvært besvaret, og det blev da ikke bed-

Løgstør kanten.

Var jeg blevet noget afkølet ved at
snakke med smeden i telefonen, så var
min kone helt opsat på, at vi skulle op

for at

Nå men vi måtte jo da i det mindste give
os til kende. Det er ikke rigtig at sige at
det var en fryd for gjet, det vi stod overfor, og det var heller ikke sådan, at vi
følte os velkomne.

se på herlighederne. Det blev en

hård tur. Vi havde lige stik modvind, så
vi var noget udmattede da vi nåede frem
til målet.

Det første min kone sagde var! Det er
ihvertfald ikke her vi skal være, og det
blev udtalt med en stor overbevisning.

re, da en af kunderne udtalte til smeden,
sælgeren: Jamen Hans, hvordan kan du
sådan svigte os ved at sælge smedien til
sådan en ung mand? Han mente sikkert
sådan en dreng. På det tidspunkt fikjeg
skyld for at ligne en 17 årig.

Nu kan jeg egentlig godt forstå hans
reaktion. Set med hans, kundens, og
nok også Hans's Øjne var det nærmest
på forhånd dømt tll at mislykkes. Noget
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som jeg på daværende tidspunkt ikke
havde nogen forståelse for. Det kom

tilbage som mere seriøse kpbere på et

senere.
En af de ting der gjorde stort indtryk på
mig var! Jeg havde aldrig set så stort et

Efter at vor ferietur var afsluttet, og vi
var hjemme i vore vante omgivelser,

roderi i en virksomhed. Det rodede og
flød alle vegne. På gulvet 1å materialer
og værktgj i et lag så stort så man måtte undre sig over, at folk kunne færdes

og mulighederne der måske var lige
netop for os, dem kunne hun ikke få ro
for, så vi måtte til at underspge mulighederne noget grundigere, om det var

der uden at brække arme og ben.

der vores fremtidsmuligheder lå?

Men både smeden og hans svend var

Vi fik en aftale med ejendomsmægleren
og Hans, fik vore forældre samt en forhenværende kØbmand med op at se på
tingene. Da vi sad og så tingene igennem og drøftede muligheder for fremtiden ved eventuelt køb, fik ejendoms-

nogle små og smidige væsner, der med
en stor behændighed forcerede alle forhindringer. Jeg har siden ladet mig fortælle, at Hans havde så god en hukommelse, at han om vinteren kunne gå ud i
sneen, hvor han præcis kunne grave sig
ned og finde den ting, han havde brug
for.

Når han senere efter at vi havde købt

til tider hjalp os, kunne han
om lprdagen når vi fejede og ryddede
op, udtale sig på fglgende måde! Jenn
kommer skademe helt i julestemning,
værkstedet,

når

i såent

fejer og rydder op. Skademe

senere tidspunkt.

kunne Erna ikke få den spændende have

mægleren lige Øje på rutebilen, der havde holdeplads ved nabohuset. For@vrigt

et hus vi købte 30 år senere, hvor jeg
sidder og skriver og bor hyggeligt i,
men alene, Erna døde for over 6 årr
siden. (For tiden bor smeden på plejehjeml)
Tilbage til handelen!
I rutebilen sad en af repræsentanterne

var et specielt udtryk, han tit brugte.

fra et af de jernfirmaer i Aalborg, som

Smeden havde en husholderske der

Hans handlede meget med. Mægleren
sagde! skynd dig ud til ham og spørg,
om forretningen er værd at købe!

havde været hos ham i mange år. Hun
var nem at snakke med og var meget
mere åben og fortalte med glæde om
tingene, og var der rodet i værkstedet,
så var der orden i tingene inde i stuehuset og ikke mindst i haven. Den var
noget af en drØm. Det var en stor have,
og der var vist i nærheden af 30 frugttræer i haven.
Så da vi tog derfra, var det vist med formodning om, at vi måske ville vende

44

Jeg ilede ud til ham, præsenterede mig,
satte ham ind i sagen, hvortil han svarede: Køb du bare, det er den bedste sme-

i Vesthimmerland. Køb
den mens du kan, så der ikke er en

deforretning

anden der snupper den fPr dig.

Det var jo unægtelig en varm anbefaling, men i baghovedet sad en mistanke
om, at det kan jo enhver sige. Nå men vi

kan jeg oplyse, at
prisen for virksomheden 20 åtr
tidligere var 16000 kr., 8 år før

Til orientering

var prisen 8000 k., og det var 4
åtr fgr bygget til en pris af 4000
kr. En udvikling som nok gjorde, at vi var noget betænkelige
ved at købe, men vi varjo unge

og havde vor optimisme i

behold, samt kræfter og mod på
tilværelsen.

Handelen blev afsluttet, og vi

måtte hjem og have afsluttet
vore virker, hvor vi var beskæftigede. Det gav lidt problemer,
idet jeg havde en aftale for et
helt års tjenestetid.

Dette er ikke smeden i BrØndum

formaliteterne i orden uden nogen
særlige forhindringer.

fik

k. Vi var selv overbeviste om, at det var en høj pris. Krigen
var lige afsluttet og alt var dyrt. Nu kunne det kun gå nedad, og landet var forarmet og udsultet. Materialesituationen
var fortvivlet, men en af de positive ting
ved handelen var, at der var et stort
varelager i forhold til omsætningen i
virksomheden. Det var opgjort til 5500

Prisen var 32000

k.

Prisen blev reduceret med 300 kr. til
understrygning af taget. Det viste sig
senere at være uden værdi, idet teglstenene på sydsiden var gennembrændt af
solen. Vi måtte 3 år senere have et nyt
tag, og det kom til at koste 1800 kr. alt
iberegnet.

Da vi blev gift indgik jeg i et arbejdsforhold, hvor jeg bandt mig for et år.
Grunden var den, atjeg var bange for at
blive arbejdslps på grund af materialemangel. Det var ganske vist til en selv
efter forholdene lav ugelpn, 90 kr. om
ugen på egen kost. Det var ikke mere
end det, der kunne opnås om dagen ved
at arbejde for den tyske værnemagt.
Men jeg havde lovet mig selv, at det var
det sidste jeg ville binde mig til, medmindre de kom og truede med en pistol,

men så galt gik det heldigvis ikke.

Tyskerne havde jo kapituleret i mellemtiden.

Selvom det var en lille løn så var forholdene sådan, at Erna kunne tjene til
vort ophold ved at sy, så vi kunne lægge
hele min løn op til etablering, når den
tid kom, og den var jo nu ved at oprinde.
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Også det ordnede sig, så vi kunne komme videre.

Overtagelsesdagen blev sat

juli

til

den

16.

1945. Det var en mandag. Denne
skæringsdag satte husbestyrerinden sig
imod, idet hendes holdning var, at vi

ikke måtte begynde på så vigtig en ting

på en mandag, hvilket for hende var
ensbetydende med, at det

ville mislyk-

kes.

En anden særlig oplevelse husker jeg
fra den første aften i Brpndum. Da vi
var i fuld sving med at installere os,
kom der en landmand kørende med et
læs tØrv fra engen, en kunde som jeg
senere

fik en del med at gøre.

Hans ene hest trængte hårdt til at blive
skoet, da den var ved at blive halt, så

til trods
for at det var ud på aftenen ogl4rdag.
han ville gerne have den skoet,

Det var længe fgr der var noget der hed

Vi kunne jo

begyndt om søndagen, men der var det vores holdning det
strandede på. Vi ville ikke flytte på en
s@ndag. Kompromisset blev at de tilbød
at flytte ud, så vi kunne komme ind om
l4rdagen den 14. juli.
så have

Det blev det så. Jeg ankom til BrØndum

på toppen af vort flyttelæs, en lastbil,
der blev drevet af generatorgas. Da vi
kom igennem Løgstør vajede flagene
over hele byen, men det var dog ikke på
grund af os, men i anledning af den
fgrste byfest, der blev afholdt iLøgstør

weekend.

Jeg fortalte ham, at jeg ikte så godt
kunne påtage mig arbejdet, idet jeg jo
ikke officielt havde overtaget forretningen, så han måtte henvende sig til gamle smed Hans, som også gik under navnet Smed-Hans. Jeg tror aldrig at jeg er
blevet benævnt Smed-Carl Johan, det
blev kun til smeden, som regel med
efternavn. Det hørte jo den tid til.
Hans ville ikke påtage sig at sko hesten,
idet han mente han havde afstået, så det
blev mit fgrste arbejde som selvstæn-

efter krigen.
Når jeg skriver vi, er det ikke Erna jeg

mener som den anden, der var med

bilen foruden Chaufføren, men

i

den

anden var en pige der hed Maja. Hun
var ansat som elev ved Erna og havde
lovet at hjælpe os med flytningen. Erna
blev i Strandby for at gØre klart til det

ParaltdsLo

næste flyttelæs.

En sjov ting kan jeg huske fra indflytningen. Det var, at der hvor vi placerede skrivebordet, kom det til at stå for
fremtiden, og det er jo

i

en virksomhed

ikke den mindst vigtige arbejdsplads.
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Hcslcttorm
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dig, et arbejde somjeg ikke kom altfor
godt fra. Hesten havde på et tidspunkt
været forfangen, det var en sygdom der

udviklede sig så hoven mistede sin
naturlige hældning, så hoven, istedetfor
at virke som en hvælving, nærmest sank
ned på midten.

i, at istedetfor at den
stejle hornvæg st@ttede på skoen, så
kom trykket nu til at ligge på den store
Det resulterede

bløde, men også pmme og kpdfyldte del
afhoven, som nu kom til atbære.

Den første morgen vi vågnede op i vort
nye hjem, var s/ndag med et herligt solskinsvejr. Vi satte os på vore cykler og
satte kursen mod Salling kirke, det var
dengang en skarp, grusbelagt vej, den
vej hvor nu hallen og Bakkeskolen ligger. Dengang var Aggersundvejen ikke
anlagt, og den omtalte vej gik ikke over
dammerne, men drejede op omkring
Salling kirke og skole.

Vi

regnede med,

gudstjeneste før

mor-

der var ikke

kl. 10, så vi fik god tid

at orientere os i kirken og på kirke-

For at undgå dette tryk skulle skoen

til

hules ekstra meget, og sgmmene måtte
ikke nittes eller strammes for meget til,
da det ville gpre hesten gangbesværet
lig halt.

garden.

Det havde jeg i min travlhed ikke været
opmærksom på. Så mandag morgen
havde kunden konsulteret dyrlægen,
som så havde ordineret sygebeslag. Det
vil sige en specialsko, der havde en
bærebro svejset tværs over skoen, så

at der var

gengudstjeneste, men

Det var for os en stor overraskelse at se
denne særegne kirke, kPn, men m@rk og
tung i sin massive opfprselsstil. Det tog

flere år for os inden vi rigtig følte os
hjemme i denne smukke kirke, som jo i
virkeligheden er en minidomkirke. Til
gengæld kan jeg oplyse, at den med
tiden blev den rette og fuldkomne kirke

den kunne bære på en stØrre flade.

for

Det fik jeg kunden snakket fra, ved at
forklare ham om en lettere og billigere
måde at gøre det på, udfra ovennævnte
beskrivelse om at hule skoen noget

Til orientering for dem der ikke kender
kirken, og ikke ved hvori dens særegne

mere, samt ved at lægge noget filt fra en
gammel filthat imellem. Det var nemt at
fremskaffe, da de fleste i disse tider gik
med hat.

os.

stil består, kan jeg oplyse at den er

en

miniatureudgave af Viborg domkirke,
og den er ihØj grad et bes/g værd. Det
er nok en af de største turistattraktioner
i Danmark, ihvertfald når det drejer sig

om landsbykirker.

Dette lykkedes over al forventning, så
det endte med i stedet for at virke uhel-

Carl Johan Nielsen.

digt, blev det snarere en anbefaling,
som kunden gjorde sit for at bekendt-

(fortsættes)

EØte.

4',7

Skarp Salling kirke
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