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K,ÆRE LltrSER

Med starten på 22. Årgang, fortsætter
tre af artiklerne fra forrige nummer.Til
gengæld er der en artikel om fotografi
og fotografer i gamle dage.

Anledningen er, at Lokalhistorisk
arkiv fra Bornholm har modtaget et
antal glasplade-negativer fra en gam-
mel fotograf, der var i Løgstør I9O8-
1916.

Navnet er Chr. Nyholm Olsen, og det
giver anledning til at bringe en del af
hans billeder her i KREJL. Det sker
også på forsiden, (se nedenfor).

Billedet uiser en badescene fra
Nybolm Olsens bjem, huor de tre
børn skøl uaskes. "Bødeuærelset" er
ret primitiut, nxen måske almindelig
standard?

FORSIDEBILLEDET:
Det viser den ejendom ph hjønet af
Jernbanegade og Østergade, hvor Chr.
Nyholm Olsen havde sit atelier.

Huset blev senere bygget sammen
med Mikkelsens Hotel tilhøjre.

Nu er begge bygninger revet ned
efter hotellets ophør, og erstattet med
lejligheder. En sidste rest er bevaret i
navnet "Mikkelsgården".



cnsdltla1l Pan itrg

Af Ole Bøng
(fortsat)
I artiklen i sidste nummer var der
beklageligvis faldet en vigtig linie ud.
Derfor gentager vi det sidste brev:

TIL: Hr. inspecteur Leth, Livø.
FRA: Overlægen ved Den Kellerske
Aandssvage-Anstalt, Bre jnin g pr. BØr-
kop.
"Bestyrelsen har i Dag tiltraadt For-
slaget om at indkjøbe de 4 Rensdyr
(2 Hunner med 2 Kalve, den ene
Kalv at ombltte til Efteraaret med 1

Tyr) Jeg har underrettet Hr. Beck
derom og anmodet ham om at lade
Dem directe vide naar de kommer
tilLøgstør".

(I.{.8. Her har vi forklaringen på de
manglende gevirer hos to af dyrene på
fotografiet, idet der er tale om renkalve).

Af Livøs regnskaber for 1912 under
rubrikken "Jagten" kan de samlede
udgifter til anskaffelse af Rensdyrene
opgøres til kr. 429,80 incl. Fragt og
udgifterne til Johannes Bechs rejse til
Livø.

Det kan i første omgang se ud som en
voldsom investering, nht man samtidig
er bekendt med, at en funktionærs års-

løn ph Livø pår det pågældende tids-
punkt var kr.600,00.

Keller havde imidlertid øjnene åbne
for muligheden for at bruge'Jagten" på
Livø som "Smøremiddel", når der skulle
bevilges penge til "Anstalten Uvø" fra
offentlige myndigheders side.

Det fremgår af forskellig korrespon-
dance, at i så tilfælde brugte Professoren
at invitere borgmestre, ministre eller
hvem der nu måtte sidde på "pengekas
sen",på en jagttur til Livø med alt betalt.

Keller skrive t 9.9.-1912 til Leth:

"Hr. Johannes Bech, Frederiks, skriver
til mig, at hans Rensdyr: B)'tyr er død,
athan derfor gjærne vil beholde den
til Livø bestemte unge Tyr, og hen-
stiller at Livø, gennem ham, bestiller
sig en nyTyr i Norge. Udgift 150 Kr.
Da dette er en Budget-Sag, maa Spørgs
maalet forelægges Bestyrelsen i næste
Møde den 28. dennes.Jeg tvivler dog
om, at Bestyrelsen gaar ind paa at
bevilge en Extra Udgift til Livø, fordi
ForeningsBytyren er død. En Sag, som
jo er Livø ret uvedkommende".



Her anes en spirende konflikt
mellem de to personligheder, Keller og
Bech. Hvor Keller, som på daværende
tidspunkt var eneovedæge for anstal-
terne i Brejning ogphLivø med tilsam-
men over 1000 patiente! og er vant til
dagligt at træffe store og vigtige afgø-
relser, er oppe imod "drømmeren"
Bech.

De fleste vil nok kalde Bechs løs-
ningsforslag til anskaffelse af en ny
rentyr trlLivø for ret kreativ ud fra den
oprindeligt indgåede aftale. Specielt
når man ser på, hvem der skal betale
"gildet".
(Som det følgende viser, gik Keller af
med sejren).

Keller skriver 28.9.1912 til Leth:

"Der er i Dag skreven til Joumalist
Johannes Bech, at det maa have sin
Forbliven med den bestaaende
Overenskomst, og han er anmodet
om at træffe den fornødne Aftale
med Dem om Ombltningen af de to
Rentyre, den store og den lille".

Keller skriver 4.lO.l9l2 til Leth:

"Fra Hr.Johannes Bech har jeg faaet
Brev om, at Rentyfen saa vil blive
afleveret til Livø. Parringstiden opgi-
ver han fra medio October til sidst i
October".

Keller skriver 5.IO.|9I2 til Leth:

"Naar Rentyren kommer til Livø skal
Renkalven i Overensstemmelse med
Aftalen byttes og sendes i Kassen til
Hr. Bech".

Johannes Bechs hustruThora Bech til
inspektør Leth:

Frederiks den 2-4-13

Ærcde Hr.Inspektør Leth, Livø.
Da min Mand har opoYer Ørcrne
travlt, har han bedt mig skrive og
forespørge hvodedes det gaar med
Renerne, om de stadig trives godt og
om De ønsker en andenTyr.
Hvis De Hr.Inspektør nu vilde være
saa elskværdig, (saasnart det passer
Dem), at skrive og besvare sisse

Spørgsmaal vil vi være Dem meget
taknemmelig.Vi har i disse Dage en
Flok paa 62Dyr her i Forsøgsstatio-
nen, saa der er noget at Yafetlge,
navnlig naar Kælvingen begynder nu
i Maj.
Min Mand beder mig hilse Dem og
Deres Frue paa det hjerteligste fra
ham - han talet saa ofte om denTur
til Livø og Deres og Fruens elskvær-
dige Gæstfrihed, saa jeg kunde have
meget stor Lyst til at være med Paa
en lignendeTirr.
Maa- jeg bede Dem og Deres Frue
modtage en Hilsen, trods De ikke
kender mig.
Med særdeles Agtelse, Thora Bech,
Granly Frederiks St.

P.S. Min Mand vil være meget
taknemmelig for at modtage Deres
Udtalelse angaaende Renernes
Trivsel saa hurtigt som muligt - da
der er en Del Udtalelser, som skal
gaa i Trykken pa Mandag eller
Tirsdag.

Johannes Bech til inspektør Leth:
30.5.r9r3:
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Her er vi så tilbage ved
begyndelsen på denne
beretning. For histori-
ens fuldendelse vælger
jeg at tro, at vi nu har
fotografen bag det fa-

møse, (og m.h.t. op-
havsmand og dato ano-
nyme) rensdyrfotografi
ftaLivø her, og dermed
også en datering.Jævn-
før datoen for Johan-
nes Bechs besøg pir
øen juni I9I2.

Rensdyreventyret ph
Livø synes at tage sin
endelige slutning om-
kring marts 1915, hvor
det fremgår af regn-
skabs-siderne for "Jag-

ten", at "Bespisningen"
har fået leveret 23 kilo-
gram rensdyrkød.

Vi er nu i tiden for
"Første verdenskrig".
Der er mange sultne
munde at mætte, og af
årsbe retningen frem-
går det, at prisen for
den daglige bespisning
af alumnerne ph Livø
ef steget til næsten det
dobbelte, så rensdyre-
ne har gjort størst
nltte i menneskers ma-

ver.

Johannes Bech
Den 30.5. 1913

Frederiks

Jyllands Renavlsstation Telefon nr.6

Hr.Inspektør Leth

Tak for Deres ærede at 5 / 5 - undskyld at jeg ikke har
svaret før. Jeg glæder mig meget over at dyrene tri-
ves saa vel, gid de dog ikke maatte gøre skade i
Skoven af Betydning, men tror De ikke Hr. Inspek-
tøt,at det er Raadyrene, der gnaverTræerne. Natur-
ligvis skal De ikke opgive Deres Ret tllatfaa ombyt-
tetTyren, og jeg skal med Glæde bytte den til næste
Aar. I denne Sommer vil vi se at komme for en Dag
paa Besøg til den uforglemmelige Livø. Hils Deres
Hustru mange Gange, selv min HilsenTillidsfuld.Jo-
hannes Bech. Hermed Billederne, undskyld at de
ikke er blevet sendt før.

Ole Bang



Af Jacob Larsen (fortsøt)
RRøNDUM AIIDELSMEJERI

Smed Niels Cbristensen, Kornum smedie, ca. 1910, reparerer en mælkeuogn.Nu-
uærende adresse : Alborguej 45.

I mejeriets fwste 15 hr var der hele
tiden sket udvidelser med større maski-
neri, efterhånden som den stigende
mælkemængde gjorde det nødvendigt.

Den udvikling fortsatte også i årene
fremover. Således byggede man i 1906
en tilbygning i tilknytning til ishuset.
Det var til ostelager. Der kunne man
holde en lavere temperatu! så ostene,
især om sommeren ikke modnedes for
hurtigt.

Pengeomsætningen var blevet så stor,
at det var formålstjenligt, at man flytte-
de fra Landmandsbanken i Aalborg og
tl. LøgstØr Bank, der lå nærmere. Det
var i 1907.

1909 udvidede man osteriet, så der
blev plads til flere ostekar.Ved general-
forsamlingen i 1911 besværede pastor
Madsen, Næsborg, sig oveq at han fik
mindre overskud udbetalt end andre.
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Generalforsamlingens svar var, at i et
andelsselskab fik alle lige meget i for-
hold til ydelse .

I I9l2 blev lærer Pedersen, Oudrup,
ansat som revisor for en årsløn på 150
kr. Simon Simonsen, Brøndum, skulle

fflde ishuset for I35 kr. Da det imidler-
tid blev nødvendigt at hente al isen fra
Niels Lindbergs Siig i Salling, fik Simon
Simonsen 20 kt. mere, fordi der var
længere atkøre.

I l9l4 ønskede mejeribestyrer Røn-
nov at fratræde pladsen der så blev
averteret ledig i mælkeritidende. Der
indkom 55 ansøgninger. Knud Munkøe
blev ansat. Lønnen blev denne gang pit
provisonsbasis, udregnet sammen med
mejeristforeningen. Der er nu 14 mæl-
keruter.

Men i l9I4 begyndte den store krig,
der bragte ændringer i mange ting. Den



Når mælken uar induejet, kom den ned i skummesalen. Bemcerk alle remme og
remskiuer under loftet.

10. August 1914 holdtes møde, fordi
smørgrosserer Holbæk ikke alene kun-
ne påtage sig risikoen ved forsendelsen
af smørret til England.

Man tegnede så en krigstransportfor-
sikring, hvor grosserer Holbæk betalte
l/3 af præmien og mejefiet 2/3.

I l9l5 spurgte fragtmand Jens Ander-
sen, Løgstøt om han kunne købe mælk
på mejeriet til videreforhandling i
Løgstør, men bestyrelsen gav afslag.

I anledning af mejeriets 25-hrs jtrbi-
læum holdt man den 28. Juli en fest i
mejeriets have. Indbudt var de forrige
meferibestyrere, personale og leveran-
dører med damer. Bager Pedersen,
Brøndum, sørgede for kaffe og brød.

Søren Frederiksen holdt foredrag, og
musiker og gdr. Søren Hedegaard, Sal-

ling, leverede musikken. Og mejeriets
kasse betalte.

På grund af krigen var brændselssitu-
ationen ændret. Så snedker Julius
Nielsen opfwte et stort tørveskur, der
de følgende år hvert år blev fyldt med
ca. halvanden mill. tØrv. Når dertil kom
en hel del træ, kunne man holde dam-
pen oppe.

Man havde frygtet et fald i mælke-
produktionen på grurd af krigen. Det
udeblev. Tværtimod måtte man starte
mælkerLlte nr. 15.
Derimod kom der en vis prisstigning,
men det gjaldt såvel indtægter som



udgifter. I disse år foretog man ikke
nyanskaffelser, men holdt mejeriet i
god orden. I l92O købte man en ny
støffe smøfkærne.

Og i l92I vedtog man ar overgå til at

fyre med kul igen. LarsAndersen,Løg-
støt spurgte, om han kunne købe mælk
til videresalg i Løgstør, men det var
bestyrelsen ikke indstillet på.

Fløden løb uia en flødetank ouer til
kcernen, der stod i kærnestuen. Ved

trækærner skulle man ucere ombYg-
gelig med, at der ikke kom træsplinter
med i smørret.

I 1923 døde mejeriets formand gen-

nem en lang årrække, Chr. Ovesen,
Brøndum. Til hans båre sendte mejeri-
et en sØlvkrans.

I 1924 blev en tilbygning til mejeriet
udbudt i licitation. Arbejdet gik til
mufermester Rasmus Vester, Salling, til
en samlet pris af 45OO kr.

Der havde fra tid til andet været pro-
blemer med mejeriets afløbsvand, som
har været til gene for andre. I 1926blev
det rørlagt af Th. Eriksen, Farsø. Pris
1 150 kr.

Løgstøt brugsforening forhandlede
med bestyrelsen om at forhandle mælk
fra mejeriet, og man besluttede at gØte

et forsøg uden at binde sig, da brugsen
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ikke på forhånd kunne sige noget om
salgets størrelse.

Mejeribestyrer Munkøe havde fået
ansættelse som bestyrer på Nibe an-

delsmejeri.
Man havde avertefet efter en afløser

ogfik 49 ansøgninger, og man valgte at
ansætte mejeribestyrer M. Rasmussen
"Koppes Mølle Mejeri".

Vinteren 1928 skaffede intet is til is-

huset. Man indkøbte derfor en kølema-
skine, som skulle trækkes af dampma-
skinen.

I 1929lagde man et nyt gulY i meje-
riet og i l93O fik man lavet en vandbo-
ring mere.

Detfærdige smør kom i dritlet der ind-
uendig uarforet med suært perganxent-
papir Derefrer stilledes dritlerne i smØr-
kammeret, indtil leuering fandt sted.

Jøkob Larsen (fortsezttes)
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SKOLE- OG L/EREÅR I LØGSTØR
1935 - 1949

af E. Fredberg (fortsat)

Der var 2 førsteklasser A og B. Jeg var
kommet i A-klassen, hvor vi var 3I ele-
vef.

Hvilke kriterier man lagde til grund
for opdelingen har jeg aldrig fundet ud
af. B-klassen gik mest i skole om for-
middagen, og vi andre om eftermidda-
gen.

Møblementet i lokalerne var ikke
designet som lænestole. Skolebordene
eller pultene, som vi kaldte dem, var
beregnet til to elever. Skrivepladen var
en skråtstillet træplade, der kunne luk-
kes op, og nedenunder var et fLlm til
bøger, taske og andet habengut.

Siddepladsen bestod af en bænk med
to brædder og et bræt som rygstØd,
behørigt høvlet med runde kanter. Af-
standen til bordpladen og højden var
fast. Havde man ikke en statur, der pas-

sede dertil, måtte man lære at leve med
det.

Over skrivepladerne var et vandret
stykke med fordybning til skrivetøjet,
og i midten af det var anbngt et blæk-
hus til fælles afbenytelse. Hele pulten
var yderst solid og tung. Eneste umid-
delbart flytbare møbel var lærerens
stol, som stod på katederforhøjningen.

Skrivepladens udformning og place-
ring udlØste hos drengene en umådelig
trang til at ridse eller skære ens initia-
ler. Det kunne udløse en alvorlig
afklapsning, hvis man blev grebet i det,
men jeg tror at det lykkedes for de fles-

te at fh initialerne prentet.Til glæde og
irritation for senere brugere, som ovef-
tog en plade, der vat alt andet end glat.

Min klasselærerinde hed Frk. Lassen,

og var et meget rart menneske, som jeg
ret hurtigt fattede tillid til. Hun lærte os

at læse og skrive. Regneundervisningen
blev forestået af lærer Nørgaard, som
var af en lidt skarpere rype, men på
ingen måde afskrækkende.

Lærerinde Caroline Lassen

Dengang begyndte al danskundervis-
ning med, at man skulle lære at stave.
(Det burde den stadig gøre).Jeg havde
ikke særlig vanskeligt ved at følge med,
men for nogle kneb det, og da konvoj-
en jo ikke sejler hurtigere end det lang-
somste skib, følte jeg somme tidet at



tiden på skolebænken var uli-
delig lang og kedelig.

Vi blev hØrt hver for sig,
men stavede også sommetider
i kor. Der blev brugt mange
timer på staveriet, inden vi
kom så langt som til at begyn-
de på læsningen. Det hjalp lidt
på det, da vi kom så langt, ntr
kunne man læse lidt videre i
bogen, mens andre blev hørt,
og kunne måske også snige sig
til at tage lidt andet læsestof
med.

Med 31 elever tog sådan en
omgang høitlæsning af begyn-
dere meget lang tid, men Frk
Lassen havde en god tålmodig-
hed.Vi fik det lært fra bunden.Alle sam-
men.

Ordblindhed var ikke et begreb, der
fandtes dengang, så det var den lige vej
frem, selv om nogle utvivlsomt har lidt
under det. Særundervisning eksistere-
de ikke.

Skriveundervisningen var mere alsi-
dig, der skulle man altid selv deltage.Vi
fik ndleveret linierede hefter, og de før-
ste Øvelser foregik natudigvis med bly-
ant. Det var ikke et våben alle beher-
skede , så knækkede blyanteq der skulle
spidses, var et dagligt problem, især for
dem, der ikke var så heldige at kunne fq
mefe en 6n med i pennalhuset eller
havde en blyantspidser.

Blyanter kostede penge, og mange
steder var der kun lige til det daglige
brød. Så der var andre tirtg, som var vig-
tigere end at forsyne en måske større
børneflok med flere blyanter hver.

På tavlen som delvis også var forsy-
net mecl linier i stil med dem i vores

hefte, skrev Frk. Lassen så de bogstaver,
vi skulle lære at skrive. Store og små.

Det var hun fantastisk til. De bogstaver,
hun prentede, var utrolig flotte og lige
så utroligt svære at skrive på samme
måde i hæftet i de første forsøg.

Det var ikke nogen uvæsentlig ting,
hvordan vi holdt på skrivetøjet. Der
blev ofret en del tid på den detalje, og
der blev holdt øje med, at instruksen
blev fulgt.Jeg kan endnu i dag tage mig
selv i at kigge på, om jeg nu holder rig-
tigt på kuglepennen.

Så vidt jeg husker, blev der heller
ikke taget smålige hensyn til, om man
var venstrehåndet, kejthåndet hed det
dengang, eller højrehåndet. Skrivning
foregik med højre hånd, ellers kunne
man jo ikke se, om man skrev det pænt.

Principperne gav da også mulighed
for at fh en pæn håndskrift, hvis man
var flittig nok. Skriften var skråskrift/
skønskrift, andre skriftformer til hånd-
skrift var en vederstyggelighed.

LØgstØr skole i Østergade

10



Efter de indledende manøvrer med
blyanten, gik vi ret tidligt over til at
skrive med blæk. Det gjorde tingene en
del mere kompliceret.

Det foregik med penne, som blev sat

i penneskafter, hvoraf mange blev tyg-
get i stykker under de første vanskelige
forsøg. Indledningsvis blev der anvendt
penne med en "ftJump" på enden, den
gled nogenlunde let på papiret, men
kunne ikke præstere den flotte skrift,
som det var hensigtefl,atvi skulle mes-
tfe.

Det kunne "kongepenne", som var
meget spidse. Vanskelighederne be-
gyndte for alvor, da vi blev præsenteret
for dette ubehagelige sfykke værktøj.
Blækklatter i bøger, på fingrene, tøjet
og også i ansigtet, var synlige resultater
af anstrengelserne.

En "flot" skrift betød, at opstregerne i
de enkelte bogstaver skulle være tynd,
og nedstregerne kraftige. Det omvend-
te var heller ikke muligt med en kon-
gepen, som uvægedigt ville rive papiret
i stykker med den teknik.

På et senere tidspunkt gik vi af og til
over til at skrive i takt til en metronom,
men ieg oplevede det ikke som noget
fremskridt. En enkelt havde raget sig en

ffldepen til, men den var absolut for-
budt.

For ydedigere at komplicere sagen,
skulle pennen jo dyppes i det fælles
blækhus på bordet, og der gik ikke lang
tid før vi fandt ud af, at hvis man hæld-
te smuldet fra et viskelæder i blækhu-
set, ville det med sikkerhed ødelægge
et ellers flot resultat i løbet af meget
kort tid, så det blev anvendt når nogen
var alt for emsige.

Selv om vi blev holdt i nogenlunde

strafilme tøjler, kunne man ikke helt
kvæle den lyst til at drille og være lidt
ondskabsfuld, som ligger i mange børn.

Hvor ubarmhjertig sådan en skole-
klasse kunne være , oplevede jeg
eflg ng, hvor Frk. Lassen åbenbart var
sygemeldt, og vi skulle undervises af en
vikar.

Det så vi frem til med forventning.
Der kunne jo komme lidt n1t ind i den
daglige rutine.Vi blev noget overraske-
de. Det viste sig at være ,en ret ung
mand som, desværre for ham, fra natu-
rens side var blevet udstyret med to
temmelig alvorlige handicaps.

Han havde klumpfod og nedsat
hørelse, som indeba! at han måtte
bruge høreapparat. Det måtte vi kunne
få noget ud af. Han haltede naturligvis
på grund af den defekte fod, og det
efterabede næsten alle drengene med
det samme.

Men det mest interessante var høre-
appar tet,som på den tid bestod afen
temmelig stor box med en knap på, så

brugeren kunne regulere styrken som
på en radio. Boxen hang på brystet, så

det var let at komme til reguleringen.
Vi havde dansktime, og skulle læse

op af læsebogen på skift. Ideen gik så

ud på, at den første læste med meget
svag stemme, så styrken skulle sættes

en del op,hvorimod den næste brølede
op, så der måtte skrues meget ned igen.

Det syntes vi var meget morsomt.
Men det Yærste var nok, at en fandt ph
at udstøde enhøi,pibende lyd, som fik
den stakkels mand til attto,^thøreap-
paratet var i stykker. Den slags mekanik
var ikke alt for stabilt dengang. Det
endte med, at han gik ud på gangen

ll



flere gange for at undersøge apparatet
og prcve pil at fit det indstillet igen.

Jeg vil gerne, uden at rrære sagesløs,

sige, at jeg ikke var så stolt af det deng-
ang og slet ikke siden. Det blev heller
ikke omtalt hjemme. Jeg havde en for-
nemmelse af,at det godt kunne udløse
temmelig store ubehageligheder.

Efterhånden som vi rykkede op i
klasserne,fik vi natudigvis flere fagph
skemaet. Historie og papirsløjd var
dem, jeg satte mest pris på.

Til historiefaget havde vi Fru Kjeld-
gaard. Hun var en formidabel fortæller
efter min mening. Vi blev selvfølgelig
hørt i vores lektier for at konstatere,
om vi havde forstået noget af det, og
også for at undersøge, om vi gjorde
noget ved det derhjemme.

Det sidste var ikke min stærke side,
og jeg blev ikke presset sædigt fra
mine forældres side, så indsatsen på
den front Yar meget sporadisk, men
helt kunne man jo ikke undgå det.

Historietimerne var yderst ideelle.
Når de udvalgte var blevet aftrørt i lek-
tien fra sidst, steg Fru Kjeldgaard ned
fra katederet og stillede sig op foran
det. Hun var en rigtig skolefrøkentype
at se på. Hun så skrap ud og, det havde
vi mærket, kunne også være det.

Hun var ikke stor af statur, og hendes
frisure var altid sat op med en knold i
nakken. Det yirkeligt fascinerende var
den hårnål, som altid yar sat igennem
knolden, den var i mine øjne af en
meget betragtelig størrelse, og kunne
nærmest sammenlignes med et hånd-
våben.

Når hun havde stillet sig op, stod hun
og rokkede langsomt fra side til side,
mens hun gennemgik, hvad vi skulle
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kunne til næste gang. Og så sejlede vi i
fantasien ud med vikingerne og
udkæmpede drabelige slag i fremmede
lande, sad til højbords med længst
hedengangne konger og helte, som tro-
ede på Odin og Thoq midgårdsormen
og meget andet.

Jeg llttede intenst til hende , mens jeg
samtidigt rrar næsten hypnotiseret af
den rokkende hårnåI. Når hun var fær-
dig, kunne jeg det udenad, og havde
ikke glemt noget af det til næste histo-
rietime. For mig var det uhyre under-
holdende. For andre dødkedeligt.

Lærer
Mose

Papirsløjd stod lærer Mose for, og det
var kun for drenge. Det var forunder-
ligt, hvad man kunne få ud af sådan et
stykke papir, foldet på den rigtige
måde. Konebåde, dampfærger og stjer-
ner til juletræet.

Det er en kunst, som vist ikke dyrkes
i skolerne mere, men jegkiln da endnu
lave en fugl, der basker med vingerne,
når man rykker den i halen, og natuf-
ligvis flyvere, som vi kaldte dem.

Men årene gik, og pludselig var vi på
slutningen af 4. Klasse.
(fortsættes)

E. Fredberg



FOTOGRAFI OG FOTOGRAFER
I DET GAMIE LØGSTØR

A N.H.Lindhard

(Jrmager Rosenbergs hus, Østerbrogade 28. 1865.

Lokalhistorisk arkiv har en mængde gamle fotografier
tilbage til midten af 1800-tallet. Det er godt, at kunne
dokumentere med billeder så langt tilbage, men van-
skeligheden er, at vi i mange tilfælde ikke kender foto-
grafen, så dateringen bliver usikker.

For eksempel har vi et billede af @sterbrogade 28 af
urmager Rosenbergs hus. Fotogfafen er ukendt, men
Rosenberg døde i 1875,og der er skrevet 1865bagpåt
billedet, så det holder vi os til, selv om vi ikke ved, hvem
der har skrevet det.

Et andet billede fra samme år af byens Råd- og Ting-
hus er fotograferet af guldsmed Bonne .Vejen bagved er
den nuværende Rådhusgade , og til højre lige uden for
billedet lå begyndelsen til Mathiassens klædefabrik,
hvor Bonne var flyttet ind på første sal som byens før-
ste telegrafbestyrer.

Der findes flere bille-
der fra samme tid, men
de mangler fotogra-
fens navn, og kan kun
omtrentligt dateres ud
fra bygninger og andet
på billederne.

Det er ikke fordi der
mangler navne ph
fotografer fra slutning-
en af århundredet,
men i de fleste tilfælde
har vi dem kun fra
annoncer o.l. Der var
en del op til år 1900,
og det er nemmest at
nævne dem alfabetisk:

"Det fotografiske Ate-
lier paa Hotel Phønix,
som bestyres af Fro-
ken S. Bjorn, Elev af
Dhrr. Kgl. Hoffotogra-
fer Budtz Møller &
Co., Kjøbenhavn, an-

befales med Udførel-
sen af Æt til Fotogra-
fien henhørende."

Sådan lød en annon-
ce i Provins Vejviseren
1883-84. Og i Skandi-
navisk Merkantil-Ka-
lender 1885-87.
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Chr. Christensen var i 1880-erne hotelejer på Hotel
Phønix. Han nævnes nogle steder som fotograf, og
andre steder som hotelejer. Han har nok ejet atelieret.

Søren Blaaberg næynes i ProvinsVejviseren 1882-83.
Mere ved vi ikke om ham.

Herman Frederik Bloch. Nævnt cr. 1870 på Adressen
Sønden Bommen, matr.nr. I72. Han var fotograf og tele-
grafbestyrer. Han efterfulgte C. Bonne som telegrafbe-
styret og fllttede til Rådhusgade, ph hjørnet mod
Jernbanegade. Bloch og hans hustru drev telegrafstatio-
nen fra 1868-1927! Vi ved ikke, om han også havde tid
til at fotografere.

Den førnævnte Chr. Christensen havde gennem årene
atelier mange steder. Han var født 1828 og døde 1920,
og nåede mange byer i hele Jylland og på Sjælland, men
billeder herfra har vi ikke .

En svensk fotograf,Johan Dahlberg var i Nibe ca. 1880
med filial iLøgstør,men heller ikke ham har vi billeder
fra.

Dorthea Larsen, som blev født i Lundby ca. I87l,var
som ganske ung en kort tid iLøgstør,men allerede ca.

1890 fllttede hun til Lemvig.
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Hans Nicolai Meu-
lengracht stod i 1892
som bestyrer af C.
Petersens filial fra
Nykøbing Mors. Han
stod til atbelale 25 kr.
i årlig skat. Allerede i
1893 blevhan medlem
af Dansk fotografisk
Forening.

Senere blev han selv-
stændig, og boede på
hjørnet af Bredgade og
@stergade. Ham har vi
en del billeder fra,
mest portrætte! hvor
vi desværre ikke ken-
der navnene.

Niels Peter Nielsen
blev 1889 medlem af
Da. Fot. Forening, mu-
ligvis tilflyttet 1892 fra
Vemb. Ellers kender vi
ham ikke.

Christen Pedersen
etablerede sig i Nyk.
Mors ca. 1880. Fra
1889 - 1896 hed det:
Nykjobing paa Morso,
F llial Løgstør. Han f l1t-
tede 1896 til Nakskov.
Ham har arkivet flere
billeder fra.

Der er også en N.
Petersen, der annonce-
rer i Provinds Vejviser
1889-9I, at han i slut-
ningen af 1880-erne er
i Løgstør. Det er det
eneste,vi ved om ham.

Råd- og Tingbuset. Fotograferet 1865 af C. Bonne.



Så kommer Lars Rasmussen. Han var født i 1860, og
gift med Ane Kirstine. Han var oprindelig snedker-
svend, men gik sammen med sin kone i fotograflære ca.

1895 hos hendes broder i Brønderslev.
Han etablerede sig i Horsens, hvor han var i to år, og
kom dereft et til LØgstØr.

Rasmussen havde atelier i enden af den bygning, der
senere blev bygget sammen med Mikkelsens Hotel, ud
mod Østergade. Her var han i 10 år. Det var fra 1898-

1908, hvor han fllttede til Havdrup efter en kort visit i
København.

Den ene sØn var Ingemann Rasmussen, der havde
installationsforretning i Søndergade. Den anden blev i
fotofaget, men ikke i Løgstør.

Han kaldte sig Aage Remfeldt og blev landskendt for
sine maleriske fotografier. Han endte også i Havdrup.

Der var også en meget omrejsende fotograf, A.T.

Schou, som var i Løgstør ca. 1883-1887. Han har bl.a.
lavet et visitkortfoto af boghandler Cad Fr. Støckel.

Lars Rasmussen
ca. 1900

Rasmussens efterføl-
ger i atelieret 1908,var
Chr. Nyholm Olsen.
Mens alle de nævnte
fotografer har skrottet

;:H

Nybolm Olsen t.h.medfamilie og uenner i Østergade,
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deres arkiver, har Lokalhistorisk arkiv
pludselig fået en stak glasplade-fiegati-
ver tilsendt fra Bornholm.

Sagen er den, at Nyholm Olsen fodod
Løgstør i 1916 for at tage til Bornholm.
Han må have være mere syg, end man
havde opdaget, for han holdt mindre
end et år, inden han døde .

Da han var flittig til at fotografere
familien, kan vi få et udmærket billede
af, hvordan familien boede i Jernbane-
gade.

KRIJL har tidligere bragt billeder fra
Nyholm Olsens hånd, bl.a. forsiden på
2l . )fig. nr. I , der viser udsigte n fra lej-
ligheden i @stergade. Der var også et
billede fra Jernbanegade oversvømmet
i 20.Årgang, s.47.Her kan man se foto-
grafens skilt.

CbrNybolm Oken, 1880-1917, og

Jennry Nybolm Olsen. I 883- I 9 I 8

Nyholm Olsen var en flittig og dygtig
fotograf, men det, der er kommet tilba-
ge ti Løgstør, er hovedsageligt familie-
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billeder, så hans lokalhistoriske pro-
duktion må være gået tabt.

Da begge forældre døde kort efter
hinanden, blev børnene oyertaget af
andre familiemedlemmer, men vi kan
glæde os over at se dem bade i det pri-
mitive "badeværelse" i Østergade. (Se

side 2).

Der har væfet mange andre fotogra-
fer iLøgstør op igennem 1900 - tallet.
Der er stof nok til senere artikel.

Blandt andet var der et atelier i
Torvegade oven på sadelmager Møller
(nr. 5).

I Jernbanegade huserede fotograf
Michelsen gennem en årrække.

I Østerbrogade 28 havde Ingas foto
atelier, hvor hun gennem ca.4O 2r foto-
graferede til fest og portrætter af byens
borgere.

Hun er den eneste af alle byens foto-
grafeg der har afleveret negativerne til
Lokalhistorisk arkiv, samt et gammelt
appar. j til gengivelse af glaspladerne.
De udgør størstepaften af negativerne.

Der er ialt ca.35.000 plader, så der er
noget at tage fat på. Heldigvis har arki-
vet app^txtur til direkte at scanne
negativerne, så de bliver til flotte bille-
der. Desværre er Ingas Fotos register i
nummerorden, så det ef ret besvædigt
at finde et bestemt navn frem.

I Blindebomsgade indrettede HansT.
Lorentzen sig midt i 1960-erne i
Fotohuset, som ca. 1970 blev overtaget
af Inge E. Olesen. Hun fortsatte til mid-
ten af 1990-erne, og siden da }aar der
ikke været nogen i Fotohuset. De har
stadig deres arkiv.

Nu er Lapointe den eneste.

N.H. Lindbard


