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i 22 hrgang," jtle-

numfet".
Nummeret begynder med en sornmefartikel fra 1937, der blev bragt i et
ældre dameblad. Denne hyldest ttlLøgstør kunne Turistforeningen ikke lave

Ole Bang skriver om, da man lavede
mursten pilLivø.
Overskriften viser et eksempel, som er
fundet ved ombygning iLøgstøl

bedre!

juleforberedelser på en afsides gird ph
heden. Men vi holder os stadig til
Så

kommer der en vinterscene fra

Jacob Larsen nærmer sig slutningen på

historien om BrøndumAndelsmejeri.
Denne gang blandt andet begivenheder under 2. verdenskrig.

Løgstør kommune. Det er tilsyneladende Chr. Kollerups egne barndomsople-

velser.

GOD LÆSEIYST!

FORSIDEBITLEDET er en situation, som Løgstør ikke har været

i meget længe. Selv

om Østerbrogade ikke er juleudsmykket, kan man godt komme i julestemning.

l8

LØGSTøR
- en øf de smukkest bel:iggende limfiordsbyery
baor solnedgø.ngen er en eaentyrl:ig opl,eaelse.

En lille kJat rødtagede, overvejende
hvide og gule huse ph et fladt terrain,

tvæfs over Limfjordens vande, der netop her udvider sig og breder sig i al sin

direkte ved den brede, blå Limfjord og
omgivet af næsten voldlignende, grønne bakker, hvor huse og villaer kneiser

vælde.

mod den stride vestenvind - således
ligger LøgstØr by deroppe midt i
Nordjylland, og dog ikke længere fra
Vesterhavet, end at man på klare dage

kan skimte Bolbjergs hvide klitter -

Og Lpgstørs næsten 3000 indbyggere
kan for en gangs skyld med rette tale
om "nede" i byen og "oppe" i byen.
Nede - det er der, hvor de små gader
med de lawagede huse krydser hinanden, hvor forretningerne ligger, og hvor
vel det egentlige byliv går for sig.
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Oppe - det er på de bebyggede bakker, hvorfra der er den hedigste udsigt

beretning", i hvilken Aalborg højlydt
"klager" over Løgstørs handel og van-

over en del af fjordens brede, blåhvide
bånd og over hele den "nedre"bydel -

del

en af Danmarks yngste købstæder.

påstås derjo - ogLøgstør arbejdede da
også støt og roligt videre.

-

nå, men konkurrence har nu også

sine gode sider, det ildner

til

dåd -

Konkurrencen som sådan generede
den måske ikke så meget - den gang
altså - langt mere irriterende virkede

den kedelige

Det var nemlig først ved århundredskiftet, atLøgstøt erhvervede retten til
at kalde sig købstad - før den tid var
der kun en flække, der imidlertid allerede i adskillige århundreder spillede
sin rolle - ligesom nabobyen, Nibe, til
stor ærgrelse for Aalborg, der i alle
måder søgte at genere denne næsvise
og farlige konkurrent og stadig hindrede den i at fh anerkendt disse her købstadrettigheder.

Ufadig var Løgstedør - som den
omkring 1500 kaldtes - nu heller ikke
forAalborg. Den var et rigt fiskerleje som vel alle danske byer ved vand og
strand - den svingede sig senere op til
at blive en stor handelsplads, hvorfra
der dreves købmandshandel på Sverige
og Norge, og den var allerede 1523
toldsted - hvilket jo altid skaber en yis
magt og anseelse.
Det var nu ikke netop kun for en kort
årrække, at LØgstør drillede det mægtige Aalborg, thi allerede så langt frem i
tiden som fra 1735 findes der en "ind-
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sandbanke, LØgstØr

Grund, der netop ligger sådan, at den
deler Limfiordens dybe, sejlbare vand i
Aggersund ogLØgstør bredning og derved vanskeliggjorde sejladsen.
Det var et problem, der i adskillige år
satte de godeLøgstørborgere grå hår i
hovedet, indtil i 1856 til 1861 Frederik
VII's kanal blev bygget formedelst nøjagtigt 42O.495 rigsdalere. Derved skab-

tes der sejlforbindelse mellem

den

vestlige og den Østlige del af Limfiorden - Danmarks største fjord - en forbindelse, som i den senere tid dog atter
er opgivet, efter som der nu er gfavet
en dyb sejlrende gennem den færdselshindrende sandbarre.
Nu anvendes den idylliske havn nærmest som fiskerihavn, men den hører
med til LØgstør som den blå fjord, de
grØnne bakker og de berømte solnedgange.

Og en solnedgang iLøgstør - det er
virkelig en enestående oplevelse. Skøn
er den overalt i verden

-

men man må

have set den iLøgstøq således som vi så

den en hedig fredffldt sommeraften.
Vi var vandret gennem den lille solffldte by's små gader - på kryds og
tværs. De var for resten lige pæne, lige
rene - Løgstør gør indtryk af at være en

endog meget renlig by

-

og alle for-

rosa, så blodrød med en anelse af hvid-

holdsvis brede og lige asfalterede, selv
de ældste og mindste - ret gamle er de
nu heller ikke, det har de forskellige
ildsvåder sørget for!

blåt bagved, lidt efter lidt farves den
violet, mørkeblå med gyldne rande om

Det var allerede blevet lidt ud

på"

afte-

nen, da vi klatrede op på bakken og
pludselig så solen hænge som en rød
bold på den grønligblå, glasklare himmel.
Desværre må jeg tilstå, at det er håb-

løst umuligt

i ord

at skildre den stem-

ning, der hvilede over by, land og vand,
det farvespil, der udfoldede sig på himmel og hav!
Men - i østen hænger en sort, truen-

de uvejrssky ganske stille, og fra
Bolbjergs klitter nærmer havgusen sig
- men ind imellem lyser himlen, fØrst

skyerne, og det glatte, blanke vand skif-

ter samtidig fra dybblåt til pastelgrønt,
hvor i solstriben og den blårøde himmel spejler sig.
Og langsomt, ganske langsomt synker den ildende sol, indtil den helt forsvinder - som det synes lige ned i vandet; hvert øjeblik venter man at hØre
den syden, som fremkommer, når ild og
vand mødes! - Endnu er himlen mærket af solens stråler, endnu er stilheden
ubrudt - så lyder en latter, fodtrin knirker i sandet, råb og aftenens mange lyd
overdøver den sagte tikken fra motorbåden derude på vandet og bryder
andagten - det skønne naturspil er til
endel
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Efter at have stået her-

oppe på bakken, forstår
jeg så inderligt godt, at
Jo b øn

S kj oldb org byggede sit gule, stråtækte hus
netop her på denne plet.
Mangen en gang har vel
denne "Med min hakke,

min skovl og

min

spade"s digter stået her
og set ud over det smuk-

ke nordyske land, som
han følte sig eet med, og
over den lille købstad
neden for hans fødder

Her har han hver dag
kunnet følge solens glødende bane, og jeg forstår ham, hvis han har
tænkt: "Der findes ingen
skØnnere plet på jorden"

- thi der er smukt - et
eget stykke dansk natur
- deroppe vedLøgstør.

Elli Krobn

Denne artikel stammer fra et blad: Hus og
Frue, 20. august 1937.
Illustrationerne ef også fra artiklen.
Forfatteren burde an-

sættes af Turistforeningen, hvis det var
muligt.
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JT]LEFORBEREDELSER

I EN

\TESTHIMMERIANDSK BONDEcÅRD FoR 6l en sIDEN
Kreaturernes pasning skulle være

Af Cbr Kollerup.
Julen er årets største højtid og den
fest, folk glæder sig mest til; der er
en feberagtig travlhed og frygt for
ikke at blive færdig med de mange
forberedelser: vore dages indkøb
af julegaver, pyntning af juletræ,
skrivning i snesevis af julekort og
julebreve, anskaffelse af julehefter
og meget mere.
Sådan var det ikke for 60-7O hr

det eneste arbejde, der skulle udføres i bondens gård, så længe
julen varede.
Nogle af de første forberedelser
var støbning af lys.Af fårenes talg
støbtes der mange dejlige slanke
lys og væger til at spare på den
dyre petroleum.

siden, da var det andededes enkelt, vel var der stor travlhed, men

det var helt andre arbejder, der
skulle udføres dengang. På en afsides bondegård i hedeegnen iVest-

himmedand kunne julen blive en
stille tid, især hvis det indtraf med
hård vinter.
Bedst var det herude, at matka;.
bejdet var tilendebragt, plove og
harver bragt hjem og i hus, for
ikke at Jerusalems Skomager på
sin evige vandring skulle sætte sig

på dem; der var dengang ikke

så

lidt overtro blandt Vesthimmerlands bondebefolkning.

Intet maskineri måtte gå rundt
mellem jul og helligtrekongersdag, og i flere aftener stod vi og
skar hakkelse til heste , kvæg og får
med håndkraft;der skulle jo være
trl en 14 dage eller 3 ugers brug.

Der blev også til børnenes fornøjelse støbt et treafmet noget
større lys, der skulle bruges hellig-

og heri kunne
der blandes lidt krudt, der så

trekongersaften,

spruttede så morsomt under

af-

brændingen.

Der blev også slagtet gæs og
ænder, men de skulle sælges, der
skulle jo også laves penge.

DEN STORE SIAGTEDAG
En stor begivenhed var slagtningen af julegrisen; den måtte lade

LLLLLLLL2,LLLLLL
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livet, for at der kunne blive en god
jul; gennem hele efteråret var der
kælet for og fedet på grisen, for
dengang ville folk have flæsk og
fedt til deres rugbrød og kartofler.

Slagteren kom

tidligt på

dagen

med sine mange knive, som han
hvæssede mod hinanden, så gnisterne føg.Æle, både gamle og børn
skulle tidligt op og se grisens ende-

i

Og så kom bagningen den
store indmurede ovn, der blev varmet op med tør lyng, der var bjerget hjem i sommerens løb. En snes
store rugbrød og omtrent lige så
mange sigtebrød anbragtes i ovnen. Kagebagning var ikke omfattende dengang.
Når så brødet var bagt, blev det
lagt ind på sengene. Dynens bløde
undedag gjorde, at de varme
kager ikke blev klæge.. En sådan
seng var så dejlig v^rm at komme
i om aftenen. Så skulle de mange
pebernødder ind, når varmen vaf
gået noget af ovnen: de anbragtes
på store plader og stod så inde
natten over. Om morgenen blev
der så tit lettet på ovndøren - man

ligt, høre dens hjerteskærende

ville smage på disse , julens næsten

skrig og se dens forsøg på at rende
fra slagteren, der bandt et reb om
trynen på den, mens stærke kade
holdt den fast pit kanet; snart lå
den livløs på jorden for så at blive
skoldet i kogende vand og hængt
på stigen med hovedet nedad, for
senere partering. En betroet stilling
var det også at røre i blodet,for at
det ikke skulle spildes;alle glædede
sig til de dejlige blodpølser.

eneste og bedste lækkerier.
Julebrygning af det hjemmelave-

de malt kom på ankre til

tappe

^t
Alle disse arbejder kunne
tit
volde vanskeligheder for eksempel i stille vejr, nårVindblæs mølle
af.

ikke kunne gå rundt i mange dage,
så måtte man søge til den fierntliggende Bruså vandmølle for at fh
malet og sigtet til julebrødet.
PÅJULEINDKØBI LØGSTøR
Den største begivenhed var den
årlige køretur til købstaden Lgggøre juleindkøb. Dagen
stør for
før blev ^t
der pakket af de produkter, man regnede med, der kunne
afsættes i byen: fårenes uld, smØr,
æg og lignende.

Turen gik over Vindblæs og
Mjallerup ad den tids knortede og

LLLLLLLLLLLLLLL
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ujævne veje, og efter et par timers
kørsel kunne man se den store by
med dens slanke kirkespir. Vel
kommen ned ad byens stejle bakke, drejede man ind i den store
gamle købmandsgård. - Efter at

ber. Maren Haanings tid var dengang ved at være ovre.

have overladt kørctøjet

byens hoteller,men ikke hver gang.
Folk klattede ikke med deres penge
dengang, af den grund, at de næsten

til

gårds-

kaden, gjorde vi vores entre

i bu-

tikken, og fik afleveret en lang
liste over de varer, der skulle

bringes med hjem. - I kontoret
blev vi modtaget af den joviale
købmand og budt velkommen til
Løgstør; han spurgte altid, om vi
havde sovet godt om natten, når vi
skulle ud på en sådan rejse .
Manden fik skænket et stort glas
brændevin at vaffne sig på, tiest fik

han to, for købmanden sagde, at
han ellers ikke kunne gå lige. Ko
nen og børnene fik en sød snaps,
en slags mjød eller lignende.

Doktoren var den gamle Bergh,
men lægen søgtes næsten aldrig.
Det kunne hænde, man inden
hjemrejsen fik en kop kaffe på et af

ingen havde. Derimod købte man
wienerbrød med hjem hos bager

Andersen i Bredgade, for der fik
man de største femØrers kager. I
aftenens mulm og mørke foregik så
hjemrejsen, dagene var korte før
veiret var ikke altid godt.

$,*og

Julen blev ringet ind, men vi
kunne hverken se kirke eller høre
klokker, der var for langt, næsten
en mil.Juleaften så vi vel lidt i salmebogen,men ingen kunne synge.

Var vejret godt hørtes ved jul

eller nytår pastor Madsen i
Næsborg i sognets kirke i Oudrup.
Stefansaften lavedes løjer, men
det var væfre nltårsaften; en gam-

I
I

medicin blandt bønder: kamferdrå-

mel muskedonner blev affytet,og
det spruttede med tudser og kinesere, og der fllttedes med hjulbører og vogne og lignende. Engang
blev vi i Gatten mølle sværtet i
ansigtet med sort skosværte.
Julen i gamle dage var en rolig
tid. Mejeri var der ingen af, så mælkekusken forstyrrede ikke, og var
der hård vinter, kom heller ingen
post derud, en gang fik vi otte
numre af Løgstør Avis på en gang,
da vejene endelig blev farbare.

ber og Kristen Spillemands grgtdra-

Cbr Kollerup

I staden traf man altid ved juletid
kendinge blandt omegnens bønder.

Ulden blev leveret hos farver
Mathiasen; der skulle den forarbejdes eller blttes til garn eller vadmel
til bukser. Så gik man på indkøb hos

manufakturhandleren, boghandle-

ren og uflnageren eller andre af
byens handlende, og på apoteket
fik man så den tids næsten eneste

LLLALLLLLLLLLLL
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S.ttrøder, som

også ejede Kokkedal slot ved Brovst,
skøde på Livø.

Schrøder var en initiativrig mand.
Han ansatte Rasmus Berg som forvalter

på Livøgård. Han var gift med Steen
Steensen Blichers datter Malvina. Og
Niels Nielsen Viderr.rp blev ansat som
teglmester. Der blev produceret tegl 2

steder pi øen.
Det vi i dag kender som "Salamandersøen" på Livøs campingplads, er en

gammel lergrav fra denne tid, og her
foregik der teglbrænding.
Samticlig var der ansat franske teglbrændere til at producere sten i de lerholdige skrænter mod vest. På et tidspunkt stod her I mill. brændte sten klar
til udskibning. Men ttnder en stortn
blev skrænten undermineret, og teglstenene røg i fjorden.
I "Trap Danmark" fra 1858 omtales
Livø teglværk med en årlig produktion
af 1'l: rnillioner sten.
Peder Schrøder er måske ikke den
første til at brænde tegl på Livø. I folketællingen fra 1845 optræder der en

lo

Mads Teglbjerg. Han forpagtede øen i
1838. Senere i 1850 køber han Livø,for
dog allerede i 1852 at afstå den igen.

Man kan formode, at han har kendt til
teglbrænding, dels grundet efternavnet
Teglbjerg, rnen især fordi hans yngste
søn som det eneste af børnene får
mellemnavnet Teglbrænder i dåbsgave.
Han lyder således det ftllde navn Peder
Teglbrænder Madsen. Ud fra disse
betragtninger kan Mads Teglbje rg
meget vel være den person, der starter
teglproduktion på Livø.
Ælerede i stenalderen blev leret på
LivØ brugt, idet man under arkæologisk
udgravning af en boplads i 1961 &1962
fandt potteskår fra såvel grubekeramisk

kultur som fra tragtbæger

kultur.

Jernalder var ligeledes repræsenteret.
De syldsten, som kan ses på skrænten
for enden af Krumhøkervej,kaldes i dag
for "KrumhØkedruset". Under mit første besøg pilLivø i midten af 1970'erne
kaldtes stedet for "Pottemagedruset".
Det indikerer at der her må have ftlndet
en produktionaf lertøj sted. På stedet er
der ler og glimmersand til magring af

Udsigt ouer øen med bL

a.

pauillon I

og

pauillon IL

leret i skrænterne, og i et nædiggende
dalstrøg har det været muligt at 1grave

dampskorsten. Længst mod øst var der
en røiade og en hestegang med ler-

tøw ttl brændingen.
I 1874 køber Oppen-Schilden Livø.

trasse

Han iværksætter et større byggeri,hvor-

afflere bygninger bevaret pitlivø den
dag i dag. Det gælder således "Gården",
"Skipperhuset", "Pavillon I" & "Pavillon

il'.

Den nuværende "Pavillon II", (på pågældende tidspunkt kaldet "Tlskerhuset"), blev opført som teglmesterbolig.
Her boede ifølge folketællingen 1880
en svensk teglbrænder: Peter Olson og
hustru Ingrr(d) Olson, safilmen med to
ligeledes svenske teglværksarbejdere:
Peter Lundberg og Niels Lilienkvist.
Øst for "Pavillon I", (den gang kaldet
"Tyskerstalden"), opførtes et teglværk.
Et matrikelkort fra 1880 på skofoged
Jens Erik Nielsens kontor på Livø viser
tydeligt teglværket indtegnet. (Se hosstående illustration).
Teglværkets 2 langovne kunne hver
rufirme 8000 sten. De var af Smitske
patent, og mellem dem var der en

til fremstilling af

drænrØr.

til

teglværket blev gravet bl.a.
bag den nuværende køkkenbygning.
Her er der i dag en lille sø, som tidligere strakte sig helt op til det, der i dag er
hovedgaden iI;wøby.
I den statistiske bog "Dansk Provinsindustri" fra 1885 er den årlige produktion på kammerherre Oppen-Schildens
teglværk phLivø opgjort til 1'lz million
Leret

stk. dtæntøt og mursten,

hvoraf

500.000 maskinsten. Den årlige lønudgift til de 18 mand, som Yar beskæftiget, udgjorde 9000 kr.
Til brændingen af teglet blev der
benyttet stenkul. For at lette transporten af disse fra havnen op til ovnene og

den modsatrettede trafik af færdige
teglprodukter til udskibning, blev der
anlagt en skinnevej.

Med en årlig produktion på lt/z ms7lion stk. tegl, fremstillet i ovne , der hver
især kunne rumme 8000 stk., er det
rundt regnet 100 gange pr. år, ovnene

27

hver især er blevet

ffldt
og tømt igen. Det har
så,ledes Yæret

driftige

år,

der alt andet lige

må
have krævet anseelige
mængder af kul. Teglværket var i brug færre
end 10 år. I 1884 stand-

-----+-ll@!å'Eml
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sede produktionen og 2

mg med lertraaae
Heategilg
ikation af drarør

millioner sten stod klar
til udskibning.
Efter Oppen-Schildens
død i 1896 solgte arvingen

til direktør

J.L. Jensen,

i

1897 Livø

som erhvervede

øen til sin søn: premiedøjtnant Jensen,
som tog navnet W'eilschou.
Weilschou istandsatte den ene af ovnene og genoptog produktionen aftegl.
Uden at kunne dokumentere det tfof
jeg, at de mursten med navnet "Livø"
påtrykt, som ef kendt på Løgstøregnen,
stammer fra $Øeilschous teglværk. Ved

ombygning hos "Hammild" iTorvegade
og på "Hotel du Nord"i 1977? Dukkede
der nogle eksemplarer op af disse sten,
under nedbrydning af gammelt murværk.

W'eilschou var i øvrigt bygherre på
den første motorfærge tilLivø.1 l9O3
lod han galeasen "Livø" bygge hos bådebyggerThorsen i Løgstør og fik indlagt en 6 hestes motor deri. Læs artiklen om båden i et fremtidigt nummer af
"KRTJL').

Efter'Weilschous tid var det endeligt
slut med teglværksdrift phLivø.I 1906

til lensbaron H.C.O.
Rosenkrantz. Han solgte teglværket til
nedbrydning og skinnevejen fra teglblev øen solgt

værket fua teglværket til havnen blev
taget op. Skinnevejen kan ses ph et af
Kort og Matrikelstyrelsens høje måle-

28

bordsblade (1:20.000) fra sidst i 1800tallet.
Den 1. april l9ll overtog "Den KellerskeAnstalt" Livø. På et tidspunkt foranlediger anstaltens inspektør, Viggo
Jensen, at der bliver udtaget prcver til
geologisk undersøgelse.
Forhåbningerne gik på, at der skulle

være molerforekomster ph Livø, der
kunne skæppe i den altid slunkne institutionskasse.. Af svaret pi prcverne
fremgik det, at det var falske forhåbninger.
Fra "Den Kellerske Anstalt"s første år
på Livø, findes der et fotografi, hvor rørladen er afbildet sammen med andre
bygninger. Rørladen er yderst i fotografiets højre side, der står skrevet "Livø"
med store bogstaver på bygningens
tag. Pi tidspunktet for Rosenkrantz'
overdragelse af Livø til "Den Kellerske
Anstalt" blev tørladen brugt til stald for
en hundredtallig fårebesætning.

Under en novemberstorm

i l9ll

ødelagdes bygningen og den i forvejen

økonomisk hårdt pressede anstalt på-

førtes store omkostninger

til

opfø-

relsen af en ny fårestald ved gården.
Ole Bang.

BRøNDUM AIIDELSMEJERI
Af Jacob Larsen (fortsat)
mælkemængden Yat
stigende på grund af
amerikanske

billige

oliekager.

I

1935 blev der

spurgt, om mejeriet,
sammen med andre
andelsselskaber på egnen, ville være med til

at anlægge en filial af
Andelsbanken med
sæde

i LØgstør.Spørgs-

målet henlagdes.

Illogårds kartoffelrnørk

juni

1917. På billedet Mørie

Flye, Karl og Peder Hedegaard. I baggrunden Skørpsalling. Møllen midt i billedet. Den nybyggede præstegård til højre.

Som tegn pi,at den
Yærste landbrugskrise
var ved at være over-

l'undet, viste priserne
for at fit mælken kørt

i 1936, 1937,
1938 og 1939 en lille
stigning hvert år.
både

I I93O påbegyndtes en ny 10 å,rs periode for Brøndum
mejeri. Og eftersom leverandørkredsen var stabil og
mælkemængden stigende, begyndte man forskellige
anskaffelser. Man fik ryt sødmælkskar. Denne gang af
aluminium. Og man fik en større dampmaskine, for man
havde jo fået flere ting, som fordrede kaft. I f931 nk

efter Tlsklands overfald af Polen, kunne
man forudse, at man

man nye kar til skummetmælk og kærnemælk.
Da det var i landbrugskrisens år, blev det besluttet, at

brændsel end kul.Man

der kunne gives forskud på betalingen imod skriftlig
ansøgnrng.
I 1932 spurgte L.S. om mejeriet ville samarbejde med
L.S. for at fremtvinge en valuta, der kunne gøre landbru-

get rentabelt. Man tilsluttede sig og sendte l/2 we pr.
1000 kg. Mælk som kontingent. I 1933 måtte man starte
endnu en mælkerute. Men ved udliciteringen af mælketurene kunne man konstatefe et lille fald i priserne.
Også i 1934var der fald i prisen phmælkekørsel, selvom

I

efteråret

skulle skaffe

L939,

andet

indkøbte til omgående levering 200 rummeter træ og udbad
sig tilbud på yderligere 700 rummeter snarest, ligesom man udbad sig tilbud på levemgaf 1 million tørv i
sommeren 1940.
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gete tØrveleverandører. Ligeledes købtes
et større antal læs nyskovet tæ fta andelsskoven, ligesom det

aftaltes med vognmand Jens Sørensen,
Salling, at levere det.

l94I

ansættes

Thorvald Hansen som
kørende forhandler af

mejeriprodukter fra
Brøndum mejeri, ligesom han kan oprette
udsalg af samme proSmørskib, tilbørende DFDS, laster dritler

til England

1910.
Detailsalget i Løgstør går godt. Peter Jacobsen, Dagny
Jacobsen, Kr.Johansen ogAksel Pedersen, alle Brgndum,

er godkendt som konsummælkleverandØrer, og filr en
merpris ph 2/3 øte pt. kg. leveret mælk.

Ved decembermødet 1939 blev der enstemmigt bevilget 1000 kr. til Finlandshjælpen. Pengene blev sendt
straks. Om foråret l94O tegnedes kontrakt med flere om
at levere I .2 mill. tørv.
Efter g.april l94o,da mejeriet ikke kunne eksportere,
beslllttede bestyrelsen, for at begrænse smødageret, at
hver leverandør pr. uge kunne få 3 pund smøt plus 1
pund for hver 200 pund leveret mælk. Prisen var I krone
pr. pund, og ordningen gjaldt til2. maj.
Købmænd og uddelere, der vil sælge smør, kan købe
på mejeriet til3.2O kr. pr. kg. aftrentet.
I sommeren 1940 fejrede man mejeriets 50 års jubilæum med en fest, der blev holdt i et telt ved siden af mej-

eriet. Der var samlet 600 gæster, da mejeriets formand
Søren Bruun, Hemdrup, bød velkommen. Der blev spist
4000 stk. smørrebrØd, som blev skyllet ned med mælkeprodukter fra mejeriet, samt kaffe. Man sluttede festen
ved stående at synge: "Der er et yndigt land".
I l94l bestilte man 1.900.000 tørv hos meieriets tidli
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dukter.

Mejeriet stiller til
rådighed: I mælkevogn, 1 kØleskab, mælkespande, flasker og

måI. Returprocenten
af flasker skal være
98%.

I l94l blev der
spurgt om, hvodedes
man havde indrettet
sig med besklttelseseller sikringsrum. Man
svarede, at mejeriets
kælder i påkommende

tilfælde ville blive
anvendt.

I 1942 vedtog man
at spørge Salling transformatorforening om
muligheden for at fh
indlagt kraft, så dampmaskinen kunne aflastes.

Transformatorforeningen ville gerne optage

mejeriet som medlem. Så man købte I
stk. 2 hk, 1 stk. 15 hk, og 1 stk. 20 hk

specielt punkt

motor til samlet pris 5985 kr.
Installationen kostede 2300 kr. og

havde set sig gal på både mejeribesty-

udførtes af overmontØr Lars Jeppesen,
Aars. Da arbejdet var udfØrt, søgte og
fik man 25% af beløbene i statstilskud.

Generalforsamlingen 1944 havde et
pn dagsordenen.

Proprietær Poul Valsted, Næsborg,

rer Rasmussen og formanden,

Søren

Bruun, Hemdrup, og fodangte skriftlig
afstemning om at fyre begge to.
Afstemningen blev foretaget og begge
forslag nedstemt.

Denne maskine dreu dampmaskinen,
der trak de andre møskiner aia remtræk.

5. marts 1945 aftaltes leverancen af
tørv med de faste leverandører og til
Dampkedelen leuerer dømpen med
ca.7 øtm.

uforandrede priser. Ligeledes udlicitetil uforandrede priser 10.5. Nu var krigen jo slut, og man
kunne sende 500 kg. smør til Norge,
redes mælketurene

som manglede mad. Smørprisen til

1.12. 1942 var der 25 hrs jubilæum
for mejeribestyrer Rasmussens ansættelse. I den anledning fik han fik han
overrakt en sølvcigarkasse men in-

egne leverandører fastsattes uforandret
til 4 kr. pr.kg. 15. marts 1946 gennemgik man tilbuddene på 1 mill.tørv og

skription.

måtte konstatere en stigning

Mælkemængden var faldende. Deri-

i

prisen

pir lO%.

Samtidig ansattes Niels J. Nielsen,
til 60 kr. pr. uge for at aflæse
mælkeprøver, samt passe mejeriets

mod var priserne på mælkekørsel stigende. Man var begyndt at sende mælkepengene til leverandørerne pr. check

Næsborg,

på grund af de usikre forhold uden

udsalg.

dansk politi.
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Dette billede af Skjoldborgs bus, setfra bauen, er ogsåfra artiklen onx Løgstør

fra

1937.

Det er taget året efter, atJoban Skjoldborg døde, men Louise Skjoldborg bor der
stadig.
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