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K,flRE L,IDSER
Her kommer Krejl med nr. 3, med
resultatet af julekonkurrencen: Billedet
på forsiden var fra Fjordgade 42, nu
nr.48. Dengang boede tandlæge Høegh
i huset. Drengen på trappen er sønnen,
Niels. Bagsiden øverst: urmager Jens
Larsens baghus i Peder Kræmmersgade. Det rummede sidst hans sejlbåd.
Nu har broderen, Johs. Larsen bygget
hus på stedet. Bagsiden nederst: Det
gamle gødningspakhus i Fjordgade
under nedrivning.
Med en enkelt undtagelse var alle løsninger rigtige, og ved lodtrækning blev
Salling Knudsen, Skånevej 12, vinder.

Smeden i Brøndum er nået til vejs ende.
Desværre har det ikke været muligt at

finde flere billeder fra virksomheden,
så vi har forsøgt nogle andre.
Johs. Sørensen slutter også, og så har vi
narret Jacob Larsen til at skrive om
Oudrup. Vi har haft for lidt fra dethjørne af kommunen.

Endelig har den tidligere lokalhistoriker, J. Thulstrup Christensen, efterladt
en redegørelse for Løgstør Vejrmølles
historie.
God læselyst!

FORSIDEBILLEDET:
Det viser villa >Alfa< på et postkort fra
engang i 1920-eme. Men hvor var det
henne? På et andet postkort fra markedspladsen på samme tid kan huset ses
på skrænten. Det har nok ligget på

En gammel telefonbog fra 1950-erne
nævner en villa >Alfa< tilhørende
maler Ibsen, men den ser anderledes
ud. Kan den være revet ned til fordel for
en ny, eller er den kraftigt ombygget?

Alleen eller muligvis Højbovej, men
det kan ikke ses idag, da der er bygget
meget i Bredgade.

Det kan jo også være et helt andet hus
et andet sted.

SMEDEN I BRØNDUM
af Carl Johan Nielsen
(sluttet)

Var jeg for hård? Vistnok.
Meget af vort arbejde var reparation af
vandværker, som i de fleste tilfælde
foregik i ret dybe brønde, det vil sige fra
nogle få meters dybde til ca. 35-40 m.
dybde. Jeg ved godt, at der andre steder

i landet er brønde, der er meget dybere,
til forskel fra hvor jeg før havde

men

arbejdet, hvor de også var dybere, så var
de fleste brønde her på egnen gravet

lige ned i kridt, kun støttet nogle få
meter foroven, enkelte brøndringe eller
noget frønnet murværk, der i de fleste
tilfælde hang fritsvævende i luften idet
den understøttende kalkvæg var smuldret væk.

Afsnittets overskrift giver anledning
at fortælle om en episode, hvor jeg
måske var lidt for hård mod min iøvrigt
flinke medarbejder. Vi havde den dag

til

fået besked på at reparere et vandværk
en pumpe, som stod

i

en brønd, der kun

var ca. 8 m. dyb. Brønden var af den
sjældne beskaffenhed, at den bestod af
solide cementbrøndringe og ikke var ret
dvb.
Jeg spurgte svenden, som var ret ny i
tjenesten, om han var vant til at arbejde

i

brønde og om han var fortrolig med
det. Hvis ikke måtte han sige til, og så
ville jeg tage med ham derud. Han svarede mig på spørgsmålet, at han var helt

parat

til

at tage en hvilken som helst

udfordring på dette område.
Han fik derfor de nødvendige infor-

mationer og begav sig fortrøstningsfuldt
afsted for ca. en times tid senere at vende tilbage med en noget usammenhængende forklaring om tingenes tilstand.
Efter at have hørt på ham en tid, fornemmede jeg at han da vist slet ikke
havde været nede i brønden. Ved at
spørge ham direkte tilstod han, at den
store dybde havde afskrækket ham, så
han ikke havde vovet sig derned, men
kun havde kigget ned i dybden.
Den tilståelse gjorde mig om ikke gal
i hovedet så dog ærgerlig, jeg syntes når
jeg havde givet ham alle muligheder for
at bakke ud, så var jeg taget med ham,
så vi kunne have hjulpet hinanden. Få
minutter efter var vi begge på vej på
vore cykleg den eneste transportmulighed i disse tider. Vi var nok lidt forpustede da vi nåede derup. Tempoet var nok
på det nærmeste det vi kunne præstere.

Det var nok en ret bestemt og kortfatfik om at gå først ned i
brønden med løfte om, at jeg fulgte lige

tet ordre han

efter. Vi gennemførte det og fik tingene
ordnet, men hvor var han dog ræd. Han
rystede over hele kroppen, men han fik
det lært under mere afslappede former.
Det får mig til at tænke på den første
gang, jeg var med min læremester og
skulle i en ca. 30 meters brønd. Den
stod i mwsten, der var en hel del slimede. Jeg blev ikke spurgt, om jeg førhavde prøvet noget tilsvarende eller om jeg
turde, det var bare en selvfølge, at jeg
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gik derned. Jeg indrømmer, at jeg også
rystede og var noget forpustet ved turen.

Indrømmes skal det at det var hårdt

risikoffldt arbejde, og jeg var måske
lidt for hård" men hærdede blev vi til
gavn for os selv, når vi senere mødte
og

hårde udfordringer.

dede lidt om en mindre stue. På grund
af pumpens utætheder var kridtet skyllet
væk, og dermed var det store rum opstået med fare for større nedskridninger.
Manden havde et mindre landbrug, så
han skulle selv være behjælpelig med at
hjælpe mig med tove og støtte ved ned-

og opstigninger, samt nedfiring af
værktøj og hvad der ellers var, når tovene skulle betjenes.
Jeg sad nede i dybden og var optaget

af arbejdet, men da jeg manglede en
eller anden ting og råbte til ham om at
få det ne4 var der ingen der svarede.
Der gik et stykke tid, førjeg igen hørte ham pusle derovenfor. Jeg bad ham

om at hjælpe mig med opstigningen,
hvad han også beredvilligt gjorde. Da
jeg var kommen op til overfladen, fortalte jeg ham, at nu tog jeg hjem, og så
kunne han sende bud en dag, når han
havde tid til at hjælpe mig uden at skul-

En gravet og udmuret brønd med faststampet ler om murværket foroven og

afl ø b s I e dnin g for

sp

il d ev andet.

Nu vi er ved at reparere pumper, må
jeg nok hellere her fortælle om en situation, hvor jeg var ude ved en kunde.
Han havde en af de føromtalte kddtbrønde, hvor murværket hang nærmest
fritsvævende i luften, og området nede
ved pumpecylinderens placering min-
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le gå fra mig.
Efter denne oplysning, så han lidt
desorienteret ud, som om det nu først
gik op for ham, at det ikke var en helt
ufarlig situation, jeg var sat i. Jeg hor
slet ikke, det havde det mindste at gøre
med ligegyldighed. Det var simpelthen
kun tankeløshed.
Og efter den samtale fik vi tingene
gjort færdig i bedste forståelse, men han
gik ved senere reparationer aldrig rnere
fra mig.
Lidt speciel var vedkommende. Han
havde ikke selv telefon og ringede som
regel fra en nabo eller fra købmanden.
Når han så fik forbindelsen, gik hans
stemme tit igennem med følgende re-

plik: ><Eret ve smejen, eret kælingen?<
Det kunne også hænde, hvis han kom
i stuen, hvor vi havde telefon og

ind

kontor. Telefonen hang på væggen lige
indenfor døren, så han kunne nå den fra
gangen. Ved de gamle vægtelefoner
kunne man, når man løftede røret,inge
så det kunne høres i stuen, men ikke på
centralen, der jo dengang var manuelt
betjent.

Ideen med dette var, at han

for at stå og råbe på en af os,

i

stedet
så kunne

han med telefonens ringen hurtig tilkal-

de sig opmærksomhed. Resultatet var,
at Erna mange gange har skyndt sig til
telefonen, hvor hun så blev standset af
kunden, der leende oplyste hende om, at
det bare var ham der ville snakke med
hende eller mig. Speciel væremåde,
men med til at gøre hverdagen festlig.

En særlig velkomst!
I det store og hele blev vi vel modtaget
i Brøndum, til trods for at vi var unge og
uerfarne. Der var sikkert mange, der
tænkte ved sig selv. Det går da aldrig,
hvordan skal de klare den store udfordring, der er i at være selvstændig.
Om vi levede op til forventningerne
er ikke min opgave at svare på, men der
er da sikkert ingen tvivl om, at vi har
skuffet mange.
Det værste var, når vi mødte en historie, der havde været så længe undervejs,
at vi dårligt kunne kende den, når vi
mødte den og det var os, det drejede sig
om.

Engang var en historie kommet

i

omløb! Det drejede sig om, at2 af vore

folk skulle udføre en reparationsopgave
på garden. Der var på dagen fødselsdagsfest med Det store Chokoladebord
med dertil hørende opdækning, hvortil

folkene blev inviteret og sikkert også
nød

i fulde drag.

Versionen, der kom ud af det var, at
regningen var enormt stor, og resultatet
af arbejdet nærmest middelmådigt. Det
værste var, at der ikke indløb nogen klage til os, så der var mulighed for at rette en eventuel misforståelse, hvad jeg
har vanskeligheder med at tro, da jeg fra
vor første start altid har informeret vore
medarbejdere om, at hvis de blev budt
på traktement, så skulle de altid huske
at trække tiden og altid i kundens favør.
Vi indprentede dem, at kunden aldrig

måtte straffes for sin venlighed men
tværtimod belønnes. Min erfaring har
været, at når man bliver mødt med venlig forståelse, bliver viljen til at yde lidt
ud over det almindelige en del større.
En af de ting, jeg for mit vedkommende nok har døjet med at ryste af mig
og glemme, var en udtalelse til Erna en
af de første dage vi var her, der havde
følgende ordlyd: Nu håberjeg I kan finde ud af, hvor I bør havejeres plads. Vi
havde engang en smedekone, der blandede sig med gårdmandsfolkene.
Så kunne vi jo smage på den, men
ondt gjorde det, og det gforde det længe! Det var nok den største grund til, at
vi blandede os så lidt som vi gjorde,
hvad nogen måske har undret sig over.
Vi kom begge fra gårde og havde vel
aldrig tænkt over, at det gforde skel. Det
har jeg ihvertfald aldÅg følt praktiseret,
der hvor vi hver især kom fra, tværtimod.

Prispolitik!
Min opfattelse af priser var, at vi ikke
skulle gøre os bemærkede på grund af
priser, men på kvalitet. Kunne vi udføre
et arbejde, kunden kunne være tilfreds
med, så var det også prisen værd.

Nok en helt anden opfattelse end min
forgænger havde. Hans holdning var, at
han helst skulle ligge under standardprisen, når det var faste priser, det drejede
sig om. Det var jo unægtelig to vidtforskellige opfattelser af den sarnme sag,

som nok kunne give anledning

til

at

opfatte os som meget dyre.

Husker engang, jeg var ude ved en

kunde, som også brugte nabosmeden en
del. Vi sad inde i stuen og snakkede. Så

spurgte han mig om, hvor meget jeg

skulle have for at sko en hest. Jeg opgav

ham prisen, hvortil han svarede: Jammen det er jo lissåmøj som nabo- smejen ska ha, hvortil hans kone bemærkede: Jammen hvorfor skulle han ikke ha
det samme?

Samme kunde var en trofast kirkegænger, men fortalte i samme forbin-

delse om fortiden: Næh det var tier
dengång smejen væked oll plagene ue
sønda formæje, (oversat til, at smeden
ordnede hovene på alle unghestene en

søndag formiddag. Det kunne godt
være l0 - 20 i antal). Slutreplikken var,
at så var det endda gratis! Selvfølgelig
fik han kaffe eller en dram.
Vi fik os en god snak om det rimelige i den fremgangsmåde. Smeden kunne ihvertfald ikke betale med det nogen
steder, en af grundene til, at hans økonomi til tider kunne være lidt anstrengt.
Det var ingen let opgave at overbevise ham om det umoralske i dette for-

hold. Samme mand kunne let komme
ind på, at folk var for lidt optaget af at
gå i kirke. Var det dobbeltmoral eller
bare en god servicefunktion? Jeg tror
egentlig det bundede

i

en stor tankeløs-

he4 for det var en selvfølgelighed.
Oplevelserne
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er ikke helt fortalt i

kronologisk rækkefølge. Det der er fortalt indtil nu, er nok foregået i den første
femårige periode. Det meste af det er
fra de første par år.

Boligkomfort!
Hvis man i den sammenhæng

kan tale
om komfort, så kan jeg på forhånd oplyse, at det ikke har ret meget at gøre med
det, man i dag forbinder med dette ord.
W.C. var et lokum, : kasse WC. Det var
beliggende ved enden af skostalden
ca.20 mtr. fra bagdøren. Bemærk under
åben himmel, men på huset var der dog

tag eller rettere sagt, der var noget af
taget tilbage. Kunne vi ikke se stjernerne igennem det, så kunne lysningerne
med lidt god vilje næsten opfattes som
lysende stjerner på himlen.

I disse efterkrigsår var det næsten
helt sikkerq at vi hver sommer skulle

igennem et mave- og opkastningsonde,
der dengang blev kaldt roskildesyge.
Hvorfor den havde det navn, ved jeg
ikke, men jeg formoder at fænomenet
var opstået i byen med det navn. Det var
en ubehagelig proces at skulle igennem,
især når toiletforholdene var af ovennævnte beskaffenhed.
Der kunne godt blive brug for at kunne koncentrere sig, når en sad på dass
og tre stod i kø i det fri. Den største fordel, jeg umiddelbart kunne få øje påvat,
at der ikke var brug for mekanisk ventilation, hvad let kunne have været nødvendigt, hvis optrinet skulle have foregået indendørs.
Dunsten var skrap.
Det var så den sanitære side af sagen.
Nu kommer vi til vandforsyningen, som
strengt taget også hører ind under ovennævnte kategori. Det var en brønd lidt

til højre for bagdøren. I den var der en
håndpumpe, hvor alt vand skulle hentes
efter et anstrengende pumpearbejde. Til
storvask var der et vaskehus beliggende
ca. 10-12 mtr. til venstre for bagdøren. I
vaskehuset foregik det store årlige bad"
så blev der i dagens anledning fzret op
under vaskekedlen med tørv eller brænde.

Opvarmningen i huset foregik i en
kamin, som var beregnet til koksfyring,
men da det var en umulighed at fremskaffe, var alternativet tøry. De fandtes
ikke i ubegrænsede mængder og var
mange gange ikke såtørre, som de helst
skulle være for at give den rette ydelse.
Kaminen havde nogle indbyggede jalousi-ventiler til den tilstødende stue og

komfuret. Det var noget helt for sig.
Ikke fordi det ikke lignede et brændekomfur, som de var på den tid, men det
var så opbrændt i ringene og overpladen, så ilden i det var hele tiden under
opsyn gennem ringene.
Det var ikke noget, der var med til at
gøre ffringsprocessen lettere og da slet

ikke mere økonomisk. Brændslet var
som regel gran- eller fnretoppe, som
gav en god og klar ild. Det var noget
brændsel, der var leftere at få fat på,
især herude på landet.
re på tørvene.

Vi skulle jo

spa-

Jeg har vist ikke fortalt, at vi jo altid
havde vore hjælpere boende, og at det

soveværelse.

Det med at varme naborummene op

var lidt af en ønsketænkning, for det
kneb meget med at få stuen opvarmet.
Resultatet var for det meste, at Erna i
vinteraftnerne stod op ad kaminen med
ryggen imod og den ene arm ind over
kaminen for at holde balancen. Men det
gamle ord om, at øvelse gør mester,
kom til at passe på hende. Hun blev så
øvet, at hun kunne stå der og sove uden
at falde. Det var så den tids form for
hygge.

I

henhold til ovennærmte varmefordelingsplan fremgår det, at der var 2
stuer og I soveværelse i huset. Der var
en lille forgang og en do baggang, også

kaldet bryggers. Der var der et lille
bord hvor der var en køkkenvask. Ved
denne foregik vor daglige rensningsproces, når vi ikke brugte vaskehuset, og
det var for koldt om vinteren.

Køkkenet var heller ikke stort, men
nu skal jeg prøve, om jeg kan beskrive

:i
o
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iÅef
var en selvfølge, at de også

fik

kosten

her. Heldigvis var det ikke det store pro-

blem for Erna, hun elskede at lave mad.
Hun havde som l8-19 åÅghaftplads på
en herregård, hvor der til daglig var 20
medhjælpere plus herskab. Siden den
tid havde hun haft plads på en efterskole, så hun nød udfordringen, men måske
ikke helt det primitive.
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På loftet var der 3 kamre. Et På ca.
l8-20 kvm., et mindre midt i huset med

et lille tagvindue, det var nok 10-12
kvm. Der boede den forrige ejer, og
nævnes skal det her, at der ikke var
elektrisk lys i nogen af rummene på loftet.

Et tredie værelse mod øst over værkstedet blev brugt til reservedelslager til
cykler. Cykleafclelingen tog Hans med
sig og førte videre, til han blev over 90 år.

i

værelserne foregik
med små køkkenlamper, Petroleums-

Oplysningen

lamper. Petroleum var også rationeret,
så vi fik ret hurtigt installeret elektrisk
lys på værelserne. Det var især nødvendigt, idet svendene jo beboede det ene
værelse. Komfort eller ikke, vi fik lært
at leve med det og nød det trods alt. Vi
fik det, som vi ville have det. Vi var
selvstændige, men bundne.

Der gik l0 år, inden vi bevilgede os
selv en ferie på 3 årbejdsdage, og der
var ikke noget, der hed week-end, tværtimod. Lørdagen var ikke kortere. De
fleste gange gik de i stedet for helt til
midnat, så det kunne godt være en træt
smed" når søndagen oprandt og skulle
nydes.

Et uroligt element kommer
ind i vor hverdag!
Vort første barn blev en dreng, noget vi
aldrig havde været i tvivl om, det ville
blive. Vi var så sikre, at hans navn var
bestemt længe før han blev født, om det
var, fordi hans oldefar på mødrende side
hed Knud og var smed.
At han så på fædrende side var løbet
ind i navnet Nielsen, som også omtalte
oldefar hed var en helt anden sag. At vi
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håbede på, at han måske ville gå i oldefarens og farens spor, viste så med tiden
at gå i opffldelse, endda uden at vi pressede på.

Jeg tror ikke det er en overdrivelse,
når jeg fortæller, at han aldrig sov en
eneste nat til ende i det første af hans
leveår, og det var ikke lidt han græd...
Men hans temperament var og er det
samme. Det har været ham en god driv-

kraft i hans senere tilværelse, ikke

mindst i hans arbejde med at føre virksomheden videre i dag under noget
større forhol{ end vi gjorde det i vor

virketid.
Tilbage

i
I

til hans start. Jeg husker en
søndag morgen, hvor han havde grædt
det meste af natten. Henad morgenstunden kaldte Erna på mig og bad mig tage
mig af drengen, for nu ville hun oP På
loftet for at få lidt søvn, vi skulle have
huset fyldt med fremmede om søndagen. Jeg indvilgede nok lidt søvnig i at
overtage posten, så hun gik trygt på loftet.
Om hun nåede at falde i sørm, ved jeg
ikke, for en der sover hører ikke, men

lidt efter hørte hun et dump og et stort
skrig nede fra soveværelset. Drengen
havde mavet sig hen over mig for derefter at gå på hovedet på gulvet.
Altsammen uden at vække faren, der
til trods for larmen stadig sov en søvn,
der nærmest mindede om bevidstløshed.
Jeg tror, det varede længe, inden jeg
igen blev drengen betroet, ihvertfald når
det var ved sovetid. Hårdt var det, men
ulejligheden værd. Nu var der noget at
leve for og ikke kedeligt.

Carl Johan Nielsen

I

I

Ehr BohrDEDREhrG

I{ONT]WER TTL BYEAT
af Johannes SØrensen ffortsat)
Jeg ved godt, at det lyder mærkeligt,
men ikke desto mindre, så var det tilfældet. Jeg gikjo hver dag forbi gasværket,
både nårjeg gik til skole, (på vej til sko-

I
I

le om

morgenen passede det næsten
hver dag, at Christian Nielsen oppe fra
>Vestervang< kom og hentede mælken
hos kalkbrænder Jacobsen for at transportere den til mejeriet, og så skete det
jo nok, atjeg kom op at køre et stykke
afvejen), og nårjeg gik hjem igen.
For mig var gasværket noget mærkeligt uforståeligt noget. De lavede noget

derinde, som de sendte ud i nogle store
beholdere, der svømmede i vand" og så
gik der nogle rør ud derfra, som var fordelt over hele byen.
Der gik også et rør over kanalen, (det
lå på siden af broen). Det rør gik helt
ind i køkkenet, og når så mor skulle lave
mad kunne hun sætte et apparat hertil,
og så virkede det ligesom det komfur, vi
havde ude på landejendommen.

Derfor skulle jeg altid lige hen til

lågen ind til gasværket for at se, hvad
det var for noget mærkeligt noget, der

I
I

Det første afJohs. Sørensens skolevej.

4t

skete derinde. Gasværksbestyrer Franck
havde jo nok bemærket min interesse
for gasværket, så en dag fikjeg lov til at
komme ind og se det.
Han viste mig rundt og forklarede alt,
hvad der foregik. Hvordan de destillere-

de kullene og udvandt gassen, og

så

til koks, som man kunne
til atfurc i kakkelovnen med.
Det var jo fantastisk. Gasværket var

være dum, men religionstimerne, der
var jeg med, for jeg kunne lære salmeversene.

Det kom derfor helt bag på mig, da
jeg havde liret salmeverset af, og så fik

jeg en knaldende lussing for dette her:
>Paradisets Vinerbrød styrker os i liv og

købe

død<. Jeg fik at vide, at det havde aldeles ikke noget med >Vinerbrød< at gøte,

ellers forbudt område for uvedkommende, men efterhånden blev jeg så kendt

og det kunne jeg slet ikke forstå, for
sådan læste jeg det altså i min salmebog. Men sådan var vilkårene for en

blev kullene

med både gasværksbestyreren og de
arbejdere, der var ansat der. Det var
Frandsen, Knudsen, Busk og Jørgensen.
Jørgensen blev jeg meget gode venner med. Jeg var tit inde og se, når han
frldte ovnene op med kul, og så skete
detjo også, atjeg blev snavset, (det var
det, jeg kaldte at blive moget).
å tog Jørgensen mig med ind på badeværelset, så jeg kurure blive vasket og
komme ren hjem til mor. Det var imponerende, for jeg havde aldrig før set et
badeværelse med hvide fliser på vægge-

ne. Det var virkelig en oplevelse. Der
var både bruser og badekar, og efterhånden som tiden gik, fikjeg lov til at
komme der over en gang imellem og få
et ba4 ja! jeg fik endda lov til, når far
havde haft noget meget moget arbejde,
attage ham me{ så også han kunne blive ordentlig vasket. Så gasværksarbejderne, det var mine virkelige venner.
I skolen gik det ikke så godt. Jeg har
aldrig været god til at bogstavere. Siden

har man fundet ud af, at jeg var ordblin4 men det kendte lærerinden ikke
noget til dengang, så hun fortalte mig
bare, at jeg var dum. Det fremmer jo
ikke lysten til at gøre en hel masse ved
lektierne, og så blev jeg jo bare ved at
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bondedreng i 1930.
På et punkt havde jeg et fortrin frem
for andre. Jeg kunne huske det, der var
blevet fortalt, og når lærerinden havde
gennemgået lektien i historietimen, så
kunne jeg huske det hele og fortælle det
i den næste historietime.

Jeg havde altid en god karakter i
historie og i det hele taget i de mundtlige fag, så nu varjeg da slet ikke så dum
endda, og jeg klarede mig da også gennem skolen sådan ret rimeligt.
Som lærling gik jeg på teknisk skole
ved lærer Munch. Han var bornholmer
og havde et herligt klingende måI, og så
var han meget hjælpsom. Der var ikke
een elev, der fik lov til at sakke bag ud"
for var der problemer, så fik eleven den
hjælp, der var behov for.
Et system, som jeg selv søgte efter
bedste erme at praktisere, da jeg senere
selv blev faglærer på den tekniske skole, og jeg vil påstå, at jeg lærte mere i de

fire åq jeg gik på teknisk skole ved
lærer Munch, end jeg lærte i de syv ar,
jeg gik i den kommunale skole.

Det var barske forhold for en bondedreng at flytte til byen i 1930, men
heldigvis kan modgang også vendes til
noget

Positirt'

Johs. sørensen

OUDRUP FØR OG NU
afJacob Larsen
Ind imellem lcniber detfor KREJL at nå
ud i alle hjørner af kommunen, og da vi

fik en henvendelsefra Jacob Larsen om,
at der manglede noget fra Oudrup-kan-

ten, måtte vi svare, at kendskabet ikke
var stort, men han var da velkommen
med oplysninger. Det resulterede i de
nedenstående oplysninger:

Når kvægdrivere

i

1700-tallet havde

fået deres studedrift over Limflorden

nemlig ca. 90, hvoraf dog nogle er
sløjfet

i de senere

år. Men en strammeat

re fredningslov vil sikkert bevirke,
der ikke sløjfes flere.

Også jernalderen har man adskillige
udgravninger fra. En velbevaret boplads
fra keltiskjernalder, 400 år før og indtil
Kristi fødsel, er således udgravet i 1959
hos Peter Kvist, Oudrup. For udgravningen stod amatørarkæolog Bent Jensen, Løgstør.

ved Aggersund, havde de en hel dagsmarch til næste rastested som var
Binderup kro. Tiuen gik ad den 18 alen
brede konge- og studevej. Denne vej er

Fra samme tidsperiode er der hos
Knud Pedersen, Brårup, foretaget flere
udgravninger af såvel bopladser som

i vore

dage blevet asfalteret, så den pas-

se udgravninger stod amatørarkæolog

til vor tids trafik.
For en bilist, som kører på fus-Ag-

Elmer Larsen, Vilsted.
Da Jacob Larsen i 196l pløjede et
lyngareal, på nyere kort kaldet Rønhøj
kær, fremkom der også spor af tidligere
bebyggelse. Elmer Larsen fandt f. eks.
spor af3 brønde med spor afbebyggelse omkring. Han kunne af det fundne se,
at det var bebyggelse fra ca. 1300-tallet.
Når sådan en mindre by blev helt forladt, måtte det nok tilskrives Den sorte
død, som hærgede landet ved den tid.

ser

gersundvejen, tager det kun få minutter
at passere Oudrup hede. Men dog tid

nok

til at føle historiens

vestsiden

vingesus. På

af vejen, og skrånende ned

mod engen, ligger det areal, som i årene
1943-45 en del gange blev benyttet til
våbennedkastning af R.A.F.
Øst for vejen ligger kæmpehøjene og
fortæller om beboelser i flere tusind år.
Det var i en af dem, man for godt 100 år
siden fandt Skarpsallingkarret, som nu
opbevares på Nationalmuseet og betegnes som nordens smukkeste stenalderkar. Forståeligt at såvel kommune som
kirke i de senere år er begyndt at tildele
veltjente medarbejdere kopier af dette,
smukke kar, som afskedsgave.
Oudrup sogn er ifølgeTrap det sogn i

Slet herred med flest oldtidsminder,

begravelsespladser

i fladgrave.

For dis-

Den bedste landbrugsjord findes i
den nordlige del afsognet. I den sydlige
del var der meget hede. Alle gårde havde hedelodder. Og sidst i 18O0-tallet var

tanken stærkt fremme, om man ved
Hedeselskabets hjælp kunne få plantet
skov. Den 21. dec. 1894 blev der holdt
møde på Gatten station for alle, der hav-

de hede. Der var enighed om at gå

til

Hedeselskabet for at få sagen fremmet.
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Ved et nyt møde på Brøndum mejeri

med repræsentanter for Hedeselskabet
var sagen så langt fremme, at man på
Hedeselskabets repræsentantskabsmøde

iAarhus 14.juli

1896 kunne vedtage

at købe 1200 td. Ld. af Oudrup og
Gatten hede til beplantning. Ved samme
tid plantedes også plantagen >Kristinelund< i Hornbæk og Anders Larsens
plantage

i Oudrup.

De fleste beboere boede fra gammel

tid i

landsbyerne Brårup og Oudrup.
Det var først da bønderne kunne begynde at købe sig fri for fæste og blive selvejere, at udflytningen begyndte. Det
foregik tit på den måde, at arealet til en
gård blev delt, og så byggede man endnu en gård ude på marken.
I 1930 begyndte man at udnytte de
store grusforekomster, som skyldtes

istiden. Det er efterhånden blevet en

stor industri, og der er blevet gravet
nogle voldsomme huller i jorden. Men
da man med stor forståelse for landskabet har retableret bagefter, generer det
ingen.
I eet af hullerne startede man for en
del år siden affaldspladsen >Renovest<.
De har haft begyndervanskeligheder,
men med en fremsynet leder har det
udviklet sig til et sted, hvor genbrug er i
højsædet. Og en arbejdsplads for l5-20
pers.

Vi har også

fremragende mekanisk

værksted samt fabrik for elektronik.
Men stadigvæk er sognet et landbrugsland. Oppe nord for kirken ligger bavnehøjen, hvor bål skulle tændes, når
{enden var i landet. Derure høj var en

tid tillige tinghøj for herredsfogeden.

Oudrup kirke
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Men ældst af alle bygninger i sognet
er kirken. Når man står på bavnehøjen
og ser ud over velholdte gårde og marker, ned over kirken med sin kirkegård
hvor forfædrene er samlet, og ud over
heden, hvor lysets spil kan variere, da er
det nærliggende at sige med digteren
>her har jeg rod, herfra min verden

går(.

KIRI(EN
Kirken stammer fra tiden før, eller lige
hen imod 1150. Den er beliggende på
en sydvendt skråning afen større bakke.

Gamle kort, 1792, viser at landsbyen
Oudrup (Abtorp), og landsbyen Braarup (Brorup), beliggende henholdsvis 1
km. vest og 1 km. øst for kirken, har
været forbundet med en vej, som gik
umiddelbart syd om kirken. Kirken har

i

1700-tallet fået påmuret gesims og

rødt tegltag.

Løgstør med vejrmøllen i baggrunden.
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I

1938 blev kirken restaureret. Arki-

tekt var E. Windfeld Brorsen.

I

1968

blev kirken igen restaureret og fik indlagt el-varme. Arkitekten dennegang var
kgl. tilsynsførende, Leopold Teschel.
Alterbordet er af træ. Altertavlen er et

maleri, Kristus på søen, signeret A.
1897 , i en ramme fra samme tid.
Giveren var familien Wibroe, Nibe. På
alteret står et par malmstager. Under
alterskranken står et par drevne barokstager med snoede skafter fra ca. 1675.
Døbefonten er af sandsten fra 1884.
Lille sydtysk dåbsfad fra omkring 1575
med drevet relief af syndefaldet.
På nordmuren af skibet hænger et 27
cm. højt krucifiks fra 1700-tallet. Derunder står en syvarmet lysestage fra

Dorph

1965. På vestgavlen hænger kirkeklokken med inskription: Mørket tvinger jeg
- Nåde bringer jeg - Lovsang ringer jeg

- Bøn bevingerjeg.
Jacob Larsen.

l

AF LØGSTØR VEJRMØLLES HISTORIE
af J. Thulstrup Christensen.
Efterfølgende er fremkommet ved studier på Rigsarkivet i Aalborghus Lens
jordebøger 1564 tLl 1660, dernæst i
Skøde- pante- og registerprotokoller for
Løgstør Birks, Aars og Slet Herreder

indtil dato
og panteprotokoller
på Løgstør Dommerkontor. Et supplement til datoerne fra 1872 er beredvillig
givet mig af de tre sidste ejere af møllen.
I bogen om Danmarks møller står, at
en Broder til oberst Læssøe en tid ejede
møllen. Det passer dog ikke, da alle eje-

indtil

1856 og derefter

(ca.1936),

i Skøde-

re på det tidspunkt, han levede, står
anførti thingbøgerne. Han må jo så kun
have været bestyrer. Ligeledes står, at
mølleriet i Løgstør begyndte med en
stubmølle, som lå øst for byen ved {orden. Dette passer heller ikke.På Løgstør
jorder gaves kun afgift af en vejrmølle.

Løgstør vejrmølle blev bygget aar
1598-1599 af en mand ved navn Søren

Brøgger fra Rise ved

V

Hornum. I

Aalborghus Lens jordebog for 1600-04,
Fl. 53 b, står: Søren Brøgger afen ejendom, han havde sat en vejrmølle og et
liden hus på, afgift 12 sk.
I årene forud nævnes blot afgiften, de
12 sk., afjordstykket. I 1597 svaredes

denne afgift af Jens Nielsen Strætt.
Søren Brøgger ejede kun møllen til
1640.

Til møllen hørte et ålestade, som lå
lige udenfor Løgstør. Af dette, og af et
som lå ved Smachbro, gav indenfor
nævnte tidsrum Søren og Christen

Brøgger

i årlig afgift I otting

å1.

Brøgger og Strætt må have været mellem Løgstørs velhavere på denne tid.
Foruden det allerede nævnte gaBrøgger
afgift af endnu et par jordstykker, og
Strætt stod for afgifter både i Løgsted
Vindblæs, Vilsted og Kornum sogne.

Jordstykket, møllen var bygget på,
havde antagelig en størrelse på 100 kvadratalen. (ca.40 kvm.)Der findes nemlig eksempler på skøder på jordstykker

ned gennem femtenhundrederne. Afgifterne for Løgstør Birks vedkommende fra 1561 til 1688 var på et par undtagelser nær, alle på 12 sk. Her skal lige
indskydes, at i ovennævnte tidsrum var
der omkring 100 og 108, der svarede
jordafgift iLøgstør.
1640 er Henning Nielsen ejer af møl-

len. Han har den til 1650, og er også
indehaver af ålestadet. 1645-46 står, at
mølleren er ålegårdsafgift skyldig. Fra
165l er Christensen Selgensen møller.

Han er nok en bror

til

herredsfoged

Peter Selgensen, Vilsted.

1655 er Søren Christensen Strætt
ejer. Han har møllen til 1670-71. Hertil
harjorden for såvel møllen som for det
øvrige Løgstørs vedkommende hørt
under Kronens gods, medens fæsterne
ejede de derpå stående bygninger. For
Vejrmøllens vedkommende stod anført
helt ned tlI 1664 ved hver ny ejer: En
vejrmølle, som forhen har tilhørt Søren
Brøgger, (imellem står der Brygger).
Fra 1611ser det ud til, at selve møllen også hørte under Kronen, for 24.
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aug. d.å. gav kongen adelsmanden

medinteresserede: Laurits Vestergaard,

Kristoffer Lindenou skøde på 80 huse
og I vejrmølle i Løgstør. En kongelig

Peder Laursen, Clemen Christensen,

handel som angik hele daværende

Møller, alle af Løgstør, tinglæst auktionsskøde på møllegården oven for

Løgstør.

Christen Jensen attemager og Johannes

var der kun 71 huse i Løgstør. Da der

Løgstør, nu matr. 93 m.fl. Alt under dette matr. nummer hørte da under nævnte
møllegård.

ingen skøde- og pantebog findes for
løgstør Birks vedkommende før 1738,
er ejerne og brugerne ukendte fra 1677

5/18 sk. med auktionsomkostninger 278
rdl. 4 mk., som deltes i 6 pafter, hvilket

Her skal indskydes, at efter opbygningen efter de store brande 1747 og

5l

til nær,nte år. Men ved følgende skødeuddrag står der disse skødedata:2010-1671 , da solgte Kristoffer Lindenou
møllen. 10-9-1679, 8-12-17 18, 30-101719. Sidstnævnte dato købte herredsfoged Jens Toftebjerg, Toftebjerggård,
møllen.
Efter hans dødi 1737 blev der holdt
auktion over møllen. Her fremsættes de
vigtigste uddrag af auktionsskødet, som
findes på Fol. l0 i Løgstør Birks, Aars
og Slet herreders skøde- og renteprotokol 1738-85, 17-6-1739: Laurs Vestergaard af Løgstør fremlagde for Aars og
Slet herreders ret et auktionsskøde af
dato l5-5-1739 på vejrmøllen og møllehuset, næst ovenfor Løgstør beliggende,
som han på egrre og medinteresseret
Clemen Christensens vegne begærede
læst og protokolleret, Hartkorn I skp. 2
fdk. 2 alb.
Til møllen og huset hørte et stykke
jordr 26 alen bred til falddiget syd-nord,
50 favne lang mod Løgstør kørevej østvest. Huset var på 8 fag med loft i den
og

ene ende.

Auktionsbudet var l2l rdl. ved
offentlig auktion d. 24-7-1738. Begge

fik samme dag skøde

på bomhuset, som

Toftebjerg også havde ejet.
1-4-1739 forlangte underskrevne

Købesummen var 271 rdl. 5. mk. I

blev

lidt

over 46

rdl til hver. Laurits

Vestergaard, som drev mølleriet, måtte

udrede

2 partel godt 92 rdl. Han fik

onsdag den 13. dec.1743 skøde på et
hus og en gård iLøgstør, som han hav-

de købt af Madam Toftebjerg, Toftebjerggaard.

Det er givet, at de fleste af møllens

ejere ikke selv drev mølleriet, men
holdt fremmede til hjælp. Jeg har dog
kun fundet navn på en af disse medhjælpere, nemlig Christian Jensen. Han
flk 8-6-1746 fæstebrev på livstid på
Aggersborg Vejrmølle af Mads Gregersen Speitzer, Aggersborggaard.
Vestergaards ejer, Cl. Christensen
(Holm), døde i foråret 1750, og 7. okto-

ber s.å. gav hans enke, Anna Lauritsdatter, Svend Pedersen, LøgsIør, skøde
i møllen for en sum på
200 rdl. At Cl. Christensen ikke var helt
fattig, ses af, at hans børn fik udbetalt
700 rigsdaler i arvepart d.9-6-1751.
Fol.78 i bet. og efterretn. ang. vandog vejrmøller, indsendt af amtmanden
for Aalborg amt står: Løgstør vejrmølle
svarer af hartkorn I skp.2 fdk.2 alb., er
i god og forsvarlig stand, og kan, når
god vind gives, give en hel vel bestyrer
al den maling, han kan overkomme, ja,
(forts.)
mere end dertil haves.

på halvparten

