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K,flRE L,OSER!
Så er 18. åtrgang begyndt!

Som jeg skrev i forrige nummer, stiger
abonnementsprisen ikke, men forudsætningen er rigtignok, at man betaler

for

17. årgang.

Det viser sig nu, ved udsendelsen af
første nummer, at omkring 407o endnt

bagud, mens de har troet, at det var 18.
årgang, de betalte for. Det tror hverken
redaktionen, bogtrykkeren eller postvæsenet, som også gerne vil have penge
til de sidste hefter i årgangen.

ikke har betalt, og det giver os den mis-

FORVIRRET? Hvis nogen er i tvivl,

tanke, at mange fortolker årgangene

så kontakt venligst Balles edb-system,
som kan give hurtigt og effektivt svar
på, om der er betalt. Når der een gang er
blevet en forsinkelse, har den en tendens til at vokse, og nu er den nået til 40
7o, så der ikke er penge til de to sidste

forkert.
Lad os r€petere. hvordan det hænger
sarrrmen. Årgangen begynder i september og slutter med aprilnummeret. Det
er næsten som skoleåret, (og altså ikke
kalenderåret!) Betalingen er forud for
hver årgang, så det der er betalt nu i
sommer, skulle være for 18. årgang. Der
er altså en del, der har betalt l'7. årgang

FORSIDEBILLEDET:
Inspireret af det træskibsstævne, der
lige har været, bringer vi et stemningsbillede fra en ældre sejlads på fjorden.

hefter, hvis der ikke sker noget. Det

indbetalingskort, der er med denne
gang er altså KUN til de forsinkede.
For@vrigt god forn@jelse med bladet!

o

MURFELTETS GADE
I

april-nummeret udkastede vi det
spørgsmåI, hvad der står (eller stod) i
murfeltet på gavlen af huset Jernbanegade 12. Gavlen vender ud mod
Anlægsvej. Der blev endda udlovet et
gratis abonnement til den, der kunne
opklare det.

Et delvist svar kom fra Uffe Bro, der
havde et billede med halvdelen af den
ene tekst. Der er jo mindst to skrevet
oven i hinanden. Men så måtte redaktØren ud for at lege detektiv.
Det er blevet til en hel lille historie

om ejendommen. Huset er bygget i
1915, og ejeren, vistnok fra starten, var
jernbanevognmand Peder Christensen.
Det var også ham, der rangerede med
jernbanevognene, når togene skulle
mØbleres om, så der var nok at se til.
Der fandtes ingen rangermaskiner på
den tid. (Se billede i artiklen: En bondedreng kommer til byen).

Han boede selv på l. sal, og i stueetagen med indgang på hjørnet under det
imponerende hjørnetårn, fik farvehandler N. S. Vester en butik.

forbifarten kan det også konstateres, at

Billedet kan dateres nogenlunde
nøjagtigt. Martin Jensen blev ansat ved
Løgstør politi i 1920, og en bekendtgørelse om kørsel med motorkøret@jer
kom i 1919. Her nævnes nummerplader

Jernbanegade

med amtsbogstav. Aalborg amt

Vi er så heldige at have et postkort,
der både viser huset og butikken indeni.

Det ser ganske imponerende ud, men
der er ikke skrevet noget i murfeltet. I

ikke er asfalteret.
Anlægsvej var kun en lille tarm, der før-

te

til

,Uo og Ellingsges motorcykle

fik et
fiku 42,

registreret i l92O eller 21.
I baggrunden ses huset med reklamen
på gavlen. Den er temmelig utydelig,
så den er

anlægget.

men det er alligevel blevet muligt at
tyde bogstaverne, som kikker frem gennem afskalningen i dag.

Der stod: >Tapeter - Malervarer<.
Imellem de to ord var anbragt en medaljon, hvis indhold ikke er til at tyde.
Brd. EllingsPe flyttede

i

1934

tll

Torvegade 5, hvor farvehandelen blev
overtaget af Johs. Berthelsen i 1942. I
Jernbanegade flyttede en købmand C.
Jensen ind, men det er ikke helt sikkert,
om det var i 1934.

Omkring 1920 blev farvehandelen
overtaget af Brd. Ellingspe, og nu kom
der reklametekst

i

feltet. Arkivet er

i

besiddelse af et herligt billede, hvor den

ene Ellingspe sidder på en nyindregi-

streret motorcykle med en nydelig

dame i sidevognen (hans kone?). Bagved står politibetjent Martin Jensen med

en meget bøs mine og noterer motorcyklisten. Billedet er nu nok opstillet til
ære for fotografen. Se bare Ellingspes
grin!

Den såkaldte ,benzinkonge< fra DDPAflyttede hen i S\ndergade 2, og han tog en ben-

zintank med.
Han var i 1940-erne blevet til Hokokøbmand, og så stod der >Det danske
Benzincompagni< i murfeltet. Det var

til >The United Oil
Company Ltd.< Det der senere blev til
et såkaldt >Bifirma<
BP.

Det menes ogå, at DDPA har haft
i huset, men det har nok ikke
kunnet ses uden på. Benzinmanden flyttede hen i Sgndergade 2, hvor han fik
kontor

sat en benzintank på hjprnet. Den stod
der endnu ca. 1940, da tandlæge Kyhl

var flyttet ind.
I 1950-51 flyttede købmand Jensen
længere hen i Jernbanegade, og den 1.

oktober flyttede Bent Jensen ind med
sin tandteknik. Han var der tll 1957, da
han flyttede til Rådhusgade. I den periode blev murfeltet malet over, og ingen
fors@gte senere at reklamere der.
Hos vognmand Christensen voksede
sønnen, Vagn, op. Han blev lærer og gik
ind i politik som Socialdemokrat. Det
klarede han så godt, at han i 1954 blev
Danmarks yngste borgmester. Valgsejren blev fejret i Jernbanegade 12, hvor

man kunne sidde og se over til genboen,
Jesper Nielsen, som havde tabt
borgmesterposten.
Imange åri 1940-erne og 50erne boede pensioneret lærer og
kantor A. Munch også i huset.

Efter at Bent Jensen var flyttet
i 1957, indrettede Vagn Bro

ud

sarnmen med Baadsgaard et par>Madame<<. Det
blev bestyret af ægteparret Aase

fumeri kaldet

og Villy Nielsen, sandsynligvis
mest fruen, da Villy var tømrer.
Midt i 1960-erne dgde vognmand Christensen, og det ser ud

til, at huset og kontoret

blev
overtaget af advokat Kirial og
senere C. Weiss Christoffersen,
indtil han flyttede sit kontor til
Møllers plads og byggede hus
på Fyrbakken. Det var i 1970.

Huset blev solgt til en mand i Års,
Richard Andersen, og i hjørnekontoret
flyttede landinspektgr H.A. Lind ind.

Han blev afløst af landinspektgr Per
Sørensen indtll1974.
Det sidste erhverv på hjprnet var en
systue, som blev drevet nogle år af to
søstre fia Aggersund, Lis og Wanda
Bach. De havde tidligere haft systue i
Aggersund sammen med moderen.
Efter dem blev huset udelukkende brugt

til beboelse.
Den nuværende ejer har bygget huset

om ved bl. a. at fjerne hjørneindgangen
og rive det flotte tårn ned i forbindelse
med nyt tag i 1981. Det pyntede ikke på
bygningen, men murfeltet fik lov at sidde, så vi kunne få noget at spekulere på.

N.H.L.

SMEDEN I BRØNDUM
af Carl Johan Nielsen
(fortsat)
Forfatteren til denne artikel, Carl Johan Nielsen, døde d. 9. juli, men på
grund af mange henvendelse4 og i forfatterens ånd, fortsæner KREJL med at
bringe afsnit af smedens erindringer Vi
mener at det er den bedste måde at
hædre hans minde på.

i hu i denne
sammenhæng, vi Svend og jeg var på
vej ud fra aftensmaden. Der stod et par
En tildragelse rinder mig

velklædte herrer uden for, de hilste
høfligt og spurgte mig, jeg var den forreste, om det var lærlingen, hvad jeg
benægtede. De spurgte så, om det var

jo også måtte benægtes.
sidst blev spgrgsmålet, ganske vist

svenden, hvad

Til

noget forvirret: Det - det er måske
mester? Da jeg berigtigede det, var de

synligt forlegne og kom med en masse
undskyldninger om, atjeg så så ung ud.
Det var noget som tit skete. Svend var
et år yngre end mig, men så en del ældre
ud, så det var almindeligt, at de henvendte sig til ham. Det kunne jo i mange
sammenhænge også ggre lige meget, når
han lige så godt kunne tage sig af det.
Noget længere henne i vor hverdag var
der en anden særpræget oplevelse! En
dag kom et par ældre landmænd kprende
til smedjen. De havde en hvid russerhest
for vognen. SpØrgsmålet var, om de kunne få hesten skoet? Dertil svaredejeg:
Skal den have 2 eller 4 sko? Hvortil
blev svaret: Du må gerne give den 4.

Det svar undrede mig noget. Det
viste sig så ved nænnere forklaring, at
der hidtil ikke havde været nogen smed,
der havde kunnet sko den på bagbenene. Den var det vi kalder hvinsk, det vil
sige, at den er så kilden på bagbenene,
så den er på det nærmeste umulig at
komme til.
Den tyggede jeg noget på, henvendte

mig til Svend med spørgsmålet, om han
mente han kunne holde den? Dertil svarede han, nok lidt overlegent!: Det var
ski ee godt om jenn ee ku holl såen en

pillik.

Vi gik i gang med forestillingen, for
en forestilling blev det unægtelig til. Det

med vanskelighederne var absolut ikke

der var ikke en trevl på
Svend, der ikke var genneblgdt af sved,
men også af hestens urin. Hesten bliver
bange, og derfor går der panik i den.
overdrevet,

Hvordan jeg så ud ved at skulle sko
den, melder historien ikke noget om,
men

vi fik den skoet til stor glæde og

forundring for ejeren.Det vil nok være
rigtigt at gØre historien færdig her, selv-

om tiden er rykket en 3-4

måneder

frem, og Svend var rejst i mellemtiden.
Blev en dag ringet op med forespørgsel, om de måtte komme med føromtalte hest. Dens hove var nu groet så meget

ud, så den trængte til at få skoene taget
og få noget skåret af hovene, (i daglig

tale værket ud). Den var gammel og
skulle snart slagtes, så det var da ikke
for tidligt, at den pr@vede at få sko på.

I
I

Her er Carl Johan Nielsen i arbejde.
Jeg kunne jo ikke sige, at jeg ikke
kunne. Jeg vidste at jeg ville få døje
med at holde den, og den svendjeg hav-

de fået, var en hel modsætning til
Svend, der var rejst, både hvad kræfter
og mod gjaldt.
Men vi måtte jo prøve om vi kunne
komme til ende med det. Svenden, som

hed Bprge, kunne da altid række mig
værktPjet. NervØst gik vi i gang med
opgaven, men der skete det mærkelige,
at hesten ikke en eneste gang prgvede på
at trække benet fra mig, og jeg kunne

gøre den færdig uden mindste modstand.
Den dag idag spørger jeg tit mig selv:
Kan en hest tænke? Kan den forstå, at
det vi gjorde ved den havde den godt af,
så den fik det bedre? Det er stadigvæk et
skoede den,
åbent spØrgsmåI. Da

vi
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til det sidste,
og her opf6rte den sig som om der aldrig
havde været noget i vejen med den.
gjorde den modstand lige

En stor oplevelse var det imellem
mange. Kan et dyr tænke?

En investering.
Jeg havde kun været svend i ca. Itl, år,
idet jeg på grund af sygdom og et ikke
så godt helbred havde afbrudt min

i 3 ar, noget der
resulterede i, at jeg begyndte på mit
2det læreår den dag, jeg kunne have

håndværkeruddannelse

været udlært.
Det var i krigsårene, ogjernets kvali-

tet blev ringere for hvergang det blev
smeltet om. Der var ikke nyt råjern til at
tilsætte det gamle jern. Det resulterede
i, at der i jernet blev for lidt kulstof, en

I
t

ting der forårsagede, at det blev meget
vanskeligt at forarbejde jernet og især at

svejse det i ilden. Alt svejsearbejde
foregik i esse og på ambolt.
Det er nok nødvendigt her at fortælle

lidt om, hvordan en essesvejsning foregår. Man tager de to stykker jern, der
skal sammensvejses, skærper dem af,

I
I

det vil sige vanner dem og danner dem
til med hammeren, så de får en skrå flade.

De to tilpassede flader bliver så
til smelte- eller flydepunk-

opvarmede

tet. Opvarmningen foregår med begge
samlingslingsfladerne nedadvendt i
ilden for ikke at forurene svejsefladerne.
Når svejsefladerne så er opvarmet til
flydepunktet, tages jernet ud af ilden.
Jernet får et rask kantslag på ambolten,

så slaggerne derved fjernes. Derefter
lægges svejsefladerne mod hinanden, så

gælder det om lynhurtigt at få fladerne
slået sammen. Det foregår med forhammeren, som for det meste blev ført af

den ældste lærling, der på dette tidspunkt af sin læretid gerne skulle have

I

I

opnået den ngdvendige ekspertise, til at
operationen kan lykkes.
Så er fladerne bundet sammen i kraft
af, at svejsefladerne havde den rette
varme, men også at slagene var rettidige med det rette træk i slaget på det rette tidspunkt.
Tilbage til vanskelighederne på

grund af det for lille kulstofindhold i
jernet, grundet den hyppige genanvendelse af gammelt jern. Den stØrste vanskelighed ved svejseprocessen var,

atjo

mindre kulstof des st4ne agtpågivenhed
krævede både opvarmningen, men også
hurtigheden af atfå det gjort færdigt.
Der kunne være situationer, hvor jernet var så dårligt at det bare krakelere-

de, det vil sige at jernet nærmest smuldrede helt væk. I betragtning af, at det
næsten var umuligt at købe andre materialer, var det noget nær en katastrofe
når det mislykkedes.
Glemmes må det ikke, at jeg havde

haft en kort periode som svend. Jeg
havde ikke haft den store chance. Det
var noget som mester eller mestersvend
ikke overlod til en ung svend. Dertil var
risikoen for stor.
IndrØmmes skal det, at jeg tit savnede en stØrre erfaring, men en god støtte
havde jeg i Svend, som ikke kunne
drømme om at give op. Det var et
ukendt begreb for ham, noget der var
med til at give mig selvtillid, det var det
jeg havde mest brug for i denne meget
krævende situation.
Glemmes skal det ikke her at nævne,
at Erna også besad selvtillidens gode og
ukuelige egenskaber. Kan andre kan vi
også, en god grundregel, der forslår
langt.
Ovenstående vanskeligheder var den

til afsnittets overskrift, at vi måtte foretage en efter den
tids forhold ret stor investering.
Vi måtte anskaffe os et elektrisk
svejseværk. Et sådant havde vi allerede
haft i den plads, hvor jeg var i lære. I
den by var der et lille selvstændigt elværk, så af den grund kunne der kun
bruges et værk, en såkaldt omformer.
oprindelige årsag

Den bestod af en jævnstrømsmotor, der

trak en vekselstrømsdynamo, der

så

skabte svej sestrømmen.

Vi havde her den fordel, at vi havde
vekselstrpmsforsyning, noget der gjorde anskaffelsespprisen en del lavere.
Men inclusive forstærkning af installationskabel og installation, kom prisen
dog op på 2000 kr.

Jeg kan dertil fortælle, at det var et
stort problem at finde en elinstallatØr,

selv havde forsøgt sig med at bruge det.

Det var sikkert under et stort pres fra
svenden, at han havde vovet sig ud i

der kunne skaffe det npdvendige kabel.
Også der gjorde mangelsituationen sig

noget så moderne som et automatisk

gældende.

vandværk.

Denne investering var årsag til, at vor

hverdag blev lettere, men den gjorde
også sit til, at svejsning ikke længere
var et problem. At disse apparater så
med tiden udviklede sig til et enormt tilbud af varianter, er en helt anden sag, en
sag som vi dengang ikke havde forestil-

let os.

Men det var også noget, der udvidede vores muligheder. Tænk bare på, at
nu kunne vi bruge alle vore småstumper. Normalt kan jernbjælker købes i de
længder, man har brug for til nybyggeri. Det kunne vi ikke i denne periode.
Med el- svejsning havde vi nu mulighed
for at korte af og isvejse stumperne. Vi
udtalte i stor forundring: Fagre nye verden!

Maskinparken, vi overtog, har jeg
ikke fonalt om. Smedeblæseren var så
moderne så den blev drevet med elmotor. Der var en 3 hk. motor, der over en

Brøndum 6nede- oq qnaøhin-

{arrdning

Tell.
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Åut. Vandværker
Landbrugsog Malkemaskiner

G. t. Nlelaen
Det vil sige et vandværk, der stoppede og startede ved brug af en trykafbryder. Det var heller ikke noget han befat-

tede sig med, det var helt svendens
arbejdsområde. Jeg begreb ikke at
nogen kunne lade sig afskrække af disse ting, men må indrflmme, at jeg idag
forstår hans tankegang, men det har

unægtelig også gået en del hurtigere

i

de snart forløbne 50 ar, der er gået
siden.

aksel og remskiver oppe under loftet

Af andet værktøj i værkstedet var der
kun nogle få, nærmest helt opslidte

fordelte trækkraften til alle maskinerne,
det vil sige 2, en boremaskine og en

re. Det eneste værktØj, der var helt i

smergelsten.

orden, var værktpjet

Disse maskiner var installeret

1936,

i

året

et årstal, der er nedfældet i

cementgulvet foran fundamentet til boremaskinen. Lidt af dette gulv er endnu
at finde med indskriften bevaret. Det er
der, hvor vi nu har omklædningsskabe
stående.

Et par år før vikøbte, havde forgængeren anskaffet sig et autogensvejse-

jeg var meget forundret
over, da der blev fortalt, at han aldrig

svensknpgler, nogle få mejsler og ham-

til

hesteskoning.

Der var 2 complette sæt samt tænger og
værktøj til smedebrug.
Det var de ting, der var prioriteret,
men også noget, der virkelig var behov
for. Vi måtte jo prøve at klare os med
det der var, indtil der blev en mulighed
for at kunne købe. Den chance skulle
bruges,

nåLr

den forelå.
(fortsættes)

værk, noget

10

Carl Johan Nielsen

EN BONDEDRENG
KOMMER TIL BYEN
af Johannes Sprensen
Bondedrengenvar 7 år, han var lige begyndt at gå i skole. Det var ude på landet, helt derude, hvor en del af landejendommen, (som han boede på sammen med forældrene og 6 s6skende),
bestod af uopdyrket hede.

iin*,

der får hesterr r-il

Det var en udstykning fra en stor
gård, og der skulle hvert år opdyrkes et
stykke hede. Det var et hårdt arbejde,
og det var begrænset hvor længe ad
gangen man kunne byde hestene at
trække ploven for at bryde den hårde al.

tl

gå runrit

Remskive

*"-*"'
?"

TJ.

\ hengen,ler
\isrer hesten rundt

rlcn sirider unde
krandsen, Et tafl
er lrrtl I ta*dkra*
at f{rter* når haslen

JolZånG
ia ndkrans

Hestegangen

{å! åkselrfl lil
r [und! Filed

Et par russerheste var jo heller ikke lige
de stærkeste, men det var det, der kunne blive penge

til

at anskaffe sig.

Det var kort sagt et pionerarbejde,
som faderen var startet på. At faderen så
50 år senere fik tildelt et fint diplom for

sin medvirken

i

dette stykke pionerarbejde, det erjo så en helt anden sag. Det
var nemlig min far, der var pioneren.
Det skal vel også lige bemærkes, at
den skole, som bondedrengen startede
sin lærdom i, var den gamle med
stråtag. Det var i året 1930, og det var
godt nok lidt af en omvæltning fra landbolivet og så til at gå i skole i byen. Det

var også en omvæltning på

andre
måder, fra at hjælpe til med landbruget,
ganske vist i det små.
Der var altid noget vi drenge kunne
hjælpe til med. Der var jo ikke elektricitet på sådan en ejendom, så når der
skulle tærskes, var det ved hjælp af en

Derpå blev der sat et svingeltræ. Her
blev hesten spændt for, og så gik den
rundt som i en cirkusmanege, men der
skulle jo være en til at holde hesten i
gang, og det kunne en 7 års dreng jo
sagtens klare.

Det mest ubehagelige ved dette job
var bare, at den dag der skulle tærskes
var der regnvejr, for det skulle selvfølgelig klares på en dag, hvor det ikke var
vejr til markarbejde, men det betyder da
ikke noget for en rask dreng, (syntes far
da ikke), en ekstra tøje, så går det da
fint. Indimellem kommer far ud i døren
og råber til mig om at k@re jævnt.
Det tilråb har jeg tit tænkt på, når far

fortalte om dengang han var dreng.
Hans fader var karetmager, og når der

skulle drejes hjulnav, havde de

en

anordning, der lignede hestegangen.
Det var bare ligesom et gangspil. (Et
gangspil er det håndspil, som man brug-

såkaldt hestegang. Det var en indretning, der blev stØbt fast i jorden uden

te på de gamle sejlskibe, nårr ankeret

gik

i sømandshistorier, at matroserne rundt
med gangspillet til en fejende shanty

for laden, der

ind

i

så havde en aksel, der

tærskeloen. På enden af akselen
til at trække pig-

sad der en remskive
tærskeren.

En pigtærsker var en anordning med
en tromle, hvorpå der var en masse pig-

ge. Denne tromle blev ved et gearsystem sat i rotation med en meget hØj
hastighed. Foran tromlen var der så et
bord. Herpå lagde man så negene, et ad
gangen, og skubbede det ind mod pigtromlen med aksene, og så blev kornet
slået af.

Det var ikke noget helt ufarligt arbejde at stå der og holde negene ind til

tromlen, og der er da også gennem
tiderne mange, der har fået læderet en
hånd

i

sådan en maskine.

Hestegangen havde

t2

en lang bom.

skulle hives op, som der skrives om det

hev ankeret op).
Og så var de to til fire drenge til at
dreje det, så drejebænken kunne snurre
rundt, og når de så ikke gik jævnt fik de
det samme tilråb om at gå jævnt.
Det var bare en af de ting, som en
dreng kunne hjælpe med. Der var mange andre ting, som også blev klaret, der
skulle jo f. eks. luges roer. Selv om en
dreng ikke kunne fglge med de voksne

til dette arbejde,
til hjælp.

så kunne han dog være

Det drengen lavede var de voksne jo
fri for, og så blev de da lidt fgr færdig
med arbejdet. Der kunne også hjælpes
med at binde korn op under høsten. Der
var jo ikke mejetærskere, ja! der var

ikke engang selvbinder, så det var efter

en hestetrukket slåmaskine.

Båndet

skulle laves af et bundt strå og bindes
på en bestemt måde, men det kunne
sagtens læres, og når marken så var
høstet, skulle negene sættes i skok.
Også det kunne en rask dreng sagtens
klare.

Der skulle jo også tænkes på de kolde vinterdage, så der skulle graves tprv.

Der h6rte et stykke mose til ejendommen. Far hev t@rvene op af mosen i
nogle store flager, og så havde vi et
jern, der var beregnet til at skære kagen

i passende stØrrelser. Når de så havde
ligget og t@net nogle dage, så skulle de
sættes i skruer. Der skulle de så stå. til
de var helt tØrre, så skulle de k6res hjem
og bæres på loftet. Også et stykke arbej-

de en rask dreng kunne være behjælpelig med. Her var det mest med at fylde i
kurven, og så var det de voksne, der bar
på loftet.
Det var dårlige tider for landbruget,
og når dertil så kom lidt uheld med at
far kom til skade. Han skulle have flyttet en ret stor gris fra et bøvl (svinesti)

og over i et andet. Her kom han til at
tage for hårdt ved, så han trykkede et
ribben ind, så han beskadigede den ene
lunge og kom på sanatorium i et halvt
år, (men han blev dog helt rask igen).
En af hestene blev syg, (den fik gigtfeber og kunne således slet ikke arbejde, så den måtte til sidst aflives). Der
var ikke penge nok til at betale kreditforeningsrenterne og heller ikke penge
til en ny hest, så der måtte findes andet

Løgstør skole i Qstergade.
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erhverv. Livet skal jo gå videre, så ejendommen blev solgt, og da der ikke var
så mange penge i overskud til at kØbe
anden ejendom for, blev det en mindre
ejendom, der blev købt.
Det var den ejendom, der i dag hedder Bredgade 129 her i Løgstør. Det er

der, hvor Haldrups maskinhandel ligger. De marker der hørte dertil, er dels
det areal, som gartneriet >Fjordbo" ligger på, og dels var der et areal ude på
Fyrbakken.
Bygrænsen mellem Løgstør og Løgsted kommune gik dengang fra den @stlige indkørsel ved Q8 servicestationen
og tværs over ca. med Danmarksvej og
Spndeningvej, så vi kom altså til at bo i
LBgsted kommune og skulle således gå
i skole i Lggsted.

Men da det allerede var bestemt

at

>Petersborg<, (som den yderste ende af
Bredgade hed dengang), med årsskiftet

skulle indlemmes i Løgstør kommune,
så fik vi allernådigst lov til at starte skolegangen iLggstgr skole, hvilketjo ikke
gav nær så lang skolevej.
Der var jo mange ting, der var anderledes på denne ejendom, end det vi var
vant til før i tiden. Der var elektricitet
på denne ejendom. Det var noget de
kaldte for jævnstr@m, men vi fik strenge påbud om at være forsigtig, når vi
skulle tænde lyset, for, som det blev
sagt, det kunne give et ordentlig stgd,
hvis man kom i berøring med det.
Det var da godt nok noget nemmere
at tænde lyset nu, hvor vi bare skulle slå
ned på en kontakt, hvor vi f/r var vant
til, at der skulle hældes petroleum på
lampen, og lampeglasset skulle pudses
for sod, inden der kom ordentlig lys, og
så var der til gengæld også meget mere
lys i den her glaskugle i loftet, som blev
kaldt for en pære.
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Ligeledes var det da også meget
nemmere, når far skulle tærske korn.
Det var bare at dreje på en knap, der sad
i en stor firkantet kasse, og så startede
hele tærskeværket, og det uden at jeg
skulle bagefter hesten i hestegangen. Jo
det var skam dejligt alt sammen >foreløbig<.

Skolevejen er jo nok et helt kapitel
for sig. Den var på mange måder inter-

rflffel, jeg fik af maskinmester Jensen.
Ham blev jeg dog senere ven med, og så
tog han mig med ind til fyret.
Herfra kunne

vi

så se, nårr grisene

kom ud af skrabemaskinen og blev
hængt op i begge bagben og fgrt videre
ind i svideovnen. Men det var hertil og
ikke længere, og Jensen fulgte mig ud
på gaden igen, og så blev d6ren både

syd

lukket og låset.
Det var så den fgrste oplevelse på

omkring slagteriet, og her var så den
fgrste oplevelse. Når der var gang i
slagteriet, listede jeg ind og kunne se,

jeg kom ud på stien. Egentlig skulle jeg
jo følge stien op til Bredgade, men det

når Martinus Pedersen hængte grisene
op i bagbenet og aflivede dem med et

over stien og så gå op langs baneter-

essant. Den

gik jo fra skolen,

skolevejen. Den næste oplevelse var, når

var

jo meget mere

spændende at smutte

snit, af en meget skarp kniv, i halsen.
Eller når vognmændene kom med
store læs svin og drev dem ned af rampen, men så kunne man ikke komme
længere ind på slagteriet. Der var nemlig adgang forbudt. Jeg har dog prøvet at

Først var der jo pakhuset, hvor de
forskellige købmænd og andre handlende kom og hentede varer. Her huserede
pakmester Gravlev og stod for udleveringen af de varer, der kom til mange

overskride forbudet, men hu ha sikke en

forskellige folk.

rænet, for her skete der mange ting.

Kai Simonsens bydreng, Johannes Poulsen, kom på kpbmandens Long-John og

fik sine pakker. Ølhandler Christensen

i lastbil og hentede et læs ø1, som så
blev transporteret ned
i kælderen af det
kom

gamle glbryggeri i

Strandstræde, eller
j ernbanevognmand
Christensen kom med
sin storejyske hest for
at rangere rundt med
jernbanevognene.
(fortsættes)
J e rnb anev
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nmanden ran
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