KREJL
LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN
22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3

INDHOLD:

Kommentar

Magda blev vrag. Af Bent Mikkelsen...
Brøndum Andelsmejeri. Af Jacob Larsen (fortsat)
Den sidste købmand. Af N.H. Lindhard
Alleen der forsvandt. Af N.H. Lindhard.....

Bagsiden

side 34
side 35
side 38

......... side 42
...... side 46
side 48

KREJL

udkommer med 4 numre om året,

ca. septembef - novembe!
februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer.

Redaktion: N.H. Lindhard.
Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O Løgstør
Telefon 9847-15-66. Postgiro l5o 4746

rssN 0107.6rr,

{'ffilTå:#,Rf"-

K/fiRE IItrSER
Før jul udkom den første, foreløbige
udgave af: "Den lille lokalhistoriker",

& orrsetAps.

(se bagsiden, side 48).
Den så egentlig ganske pæn ud og kos-

Dette nummer indeholder en længe
Yentet slutning pit historien om
"Magda" af Bent Mikkelsen, som har
måttet søge i USA for at fir det bedrø-

tede heller ikke så meget, men den var
behæftet med en alvorlig fejl:Den hang
dådigt sammen. Når den blev lukket
op skiltes den ad i mange dele!

velige endeligt oplyst.
Der er også en slutning på 185 ars købmandsskab på "HP-hiørne, og historien
om Allee, der forsvandt.

Bogtrykker og bogbinder har erkendt

Brøndum Mejeri nærmer sig også slutningen, men der er et afsnit tilbage til

fejlen og beredvilligt tilbudt et nlt
oplag. De, der har købt bogen, vil
vederlagsfrit kunne bytte det defekte
eksemplar med et nyt i Balles boghandel.
Vi har lagt en ny bestillingsseddel ind i
gØrc
dette nummeq så man kan nå
^t
brug af det favorable tilbud.

næste nummef.

Og så en artikel, som blev offer for en
misforståelse, så den er udskudt til
april-nummeret. Det er Johs. Sørensen:
Isvinter.

FORSIDEBILLEDET:

........det viser Sønderport først i l93Oerne. Da Svend Støckel overdrog sin
boghandel til Villy Rolighed, fulgte der
nogle kasser med, der indeholdt ældre
postkort, der ikke var blevet solgt.
Dem satte Rolighed til salg, og de blev
solgt flittigt.
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Der er en hestevogn på vej op, og vi
oplevede en dame, der købte koftet, og

pludselig udbrød: "Det er da min far,
der sidder på bukkenJ'

Nedenfor bakken kan man se Lykkes
gård inden ombygningen

i

1935.

ses ,Magdao i tiden, buor den uar ejet af skipper Willy Kjcerulff i Kollry Kaas på Samsø. På billedet er skibet på uej ud af Odense baun på en af de sidste rejse inden jul - og bebøring med juletræ mastetoppen.

Her

"Magda" blev vrag og siden
kørtph en losseplads i USA
Af Bent Mikkelsen
Det er nu lykkedes at finde slutningen på
beretningen om den gamle Aggersund-galease uMagda<, som vi sidst skrev om i
Krejl nr. I i september 2001.I den mellemliggende tid har der været hjælp fra flere
forskellige personer i Danmark, men især i
USA. Og der ender historien om ,Magdan
og faktisk for ikke så længe siden.I vinte-

rcn 7999/2000 blev de sidste rester af ski-

bet kørt væk og brugt som havneffld i
Gloucester

i

Massachussets på USAs øst-

kyst. Ejerene - et ægtepat som det ikke er
lykkedes at komme i forbindelse med,
havde da ladet skibet forfalde, mens det 1å
for anker ved en ø i bugten ved Glon-

cester, og

til

sidst måtte havnevæsenet

i øvrigt en grundig
oprydning hvor flere vrag blev fiernet.

lerne

vraget. Det var

J5

,Magdao i bjemmebaunen Kolby Kaas på Samsø, Der losser skibet gødning fra Fredericia,
på kajen i buid undertrøje er skipperwilly Kjærulff
selu. Billedet og de andre i denne artikel er uenligst udlånt af skipperens søn Ole Kjæruffi der uirker som skibsmcelger i Vordingborg.

Her

ses

soTn uar en af skibets normale farter, Manden

Solgt

Da vi slap ,Magdau i september 2001 var
skibet nået til USA og var blevet solgt. Det
viste sig, at skibet egentlig blev i området
omkring det mondæne Marthas Vinyard,
men nu med navnet u\Øindermeren. Det
nam blev sat på skibet i IgT6,daTimothy
Moore solgt skibet til en anden amerikansk
statsborger. Skibet var da registreret i USAs
register med kontrolnummerct 582284.
Nogenlunde samtidig blev det udstyret
med en ny maskine' Det blev en GM (General Motors) diesel af typen 471.
,\Windermere< blev solgt igen i 1993, da
den blev købt af De Coste-familien i Gloucester. De - ægteparret Katherine og Stanley De Coste - gav skibet sit gamle navn tilbage . Det var navnet )Carmenita(, som igen
blev sat på navnebræddeme. Under De
Coste-familien blev skibet brugt som privat

j6

lystyacht til sejlads op og ned ad kysten og
Marthas Vinyard, Kennanbunkport, og
alle de pæn€ steder på lrysten, hvor det

til

meste har garnle engelske navne. Det
hænger sammen med, at netop
Massachussets vaf stedet for de første engelske kolonisterlandede i1777 ogde brugte navne, som de kendte fra det gamle land.

Oplagt
Det fortaber sig lidt i det ukendte , hvorfor
De Coste-famlien egentlig opgav at passe
>Carmenita< med den nødvendige omhu. I
hvertfald blev skibet efterladt i havnen og
senere flyttet til indersiden af Ten Pound

Island, som ligger yderst

i

den natudige

fjord, der danner Gloucester Harbor
(Amerikanerne staver havn uden u i harbor).Ten Pound Island er den største afto
øer og den mindste hedder natudigt nok

Five Pound Island. Krejls skriver fandt frem

til

skibets skæbne via havnekontoret i

Gloucester, som via e-mail sende fBlgende
ord tilbage:

Good Morning,
Unfortunaely, the DeCoste family allowed
it to become derelict and then i november
1999 she sank on the southeast side ofTen
Pound Island. During that winter (19992000) she broke up i several large pieces

which DPW (Department of Port and
Water) and I took to the dump. The remainder has since removed along with the
six other derelict vessel we had in the this
harbor and is now land fill somewhere.
Og så med tilføielsen: I'm sure this is not
what Bent like hearing, but that is the end
of the story!

Brevet
Det elektroniske brev fra harbormasterJim
Culkett, Gloucester harbor lyder således:
Desværre tillod De Coste-familien skibet
at blive vrag og i november 1999 sank det
på syd-østsiden afTen Pound Island.I vinteren 1999/2000 brækkede vraget i flere
stykket som Department of Port and
'Water
sammen med mig bjærgede og tog
til en losseplads. Det der var tilbage er
siden fl1ttet sammen med seks andre vrag
i havnen og er nu blevet til opfyldning et
eller andet sted.
Og det var så enden på den historie.
Så,ledes var ordene fra USA. ,Magdan forsvandt sammen med det 1900-århundrede på østkysten af USA efter et langt liv til
SøS.

Sic Transit Gloria Mundi...således forgår
alverdens herlighed.

Her ligger >Magda< langs en bro i Odense fjord for at laste gødning bjem til Santsø. Som det tydelig
ses på billedet så er skibet meget meget uelboldt.Alt skinner og der er ikke gammel lak at se på skibet, der på billedet fra 1960'erne uannere end 50 år gammelt. Der bleu passet på gamle ,Magdao.

.t/

BRøNDUM AIIDELSMEJERI
Af Jacob Larsen (fortsat)
Ved mødet d. 2I.T.1947 måtte man

konstatere, at mejeriet manglede
brændsel, hvorfor man havde fået en
aftale med andelsplantagen om at
måtte hente et læs nyskovet træ hver
dag.

Samtidig har man ansat en mand til at
passe fyret og partefe træet så meget

som det er nødvendigt for at kunne
kommes i fyret.
11. juni besluttedes at købe yderligere 500.000 tørv af Glud, Beltoftgård, og

Norre fra Gatten havde tilbudt

100

tons pressetØrv. Disse blev også købt.
Ved licitationen 5.8.1948 beslutte-

at lastbiler skulle have lov

stille et stokerfyr og at optage et lån på
10.000 kr. iAndelskassen

til at finansie-

re købet.

Niels
mælk

Jensen, Hemdrup, havde kørt

i 25 hr.l den anledning

skulle

Otto Cadsen, Hemdrup, købe en gave
til ca. 100 kr. og overrække ham.
29.I.I952 besluttede man at festligholde, at Rasmussen havde været bestyrer på mejeriet i 25 år. Rasmussen med
familie, personale og mælkekuske inviteres.Æle øvrige inviteres gennem avisen med tilmelding i brugsen, pris 3 kr.
3.4.1953 vedtog man, at mejeriet går
aktivt ind for bekæmpelse af smitsom

at

kalvekastning. 3.6.1954 beslurtede

sammenlægge 2 ture, såfremt det var
praktisk, og bestyrelsen kunne godkende det.
Ved møde d. 25.3.1949 besluttedes

man at indkøbe en flaskevasker, ligesom man forhøjede Johs. Halds løn til

des,

85 kr. pr. uge. Ligeledes indkøbtes 3 lysstofrør.

det at undlade at købe tørv,
men satse på kulfyring igen.
Man vedtog at begynde at
sælge smørret igennem Andelssmør i stedet for den pri
vate smørgrosserer.

18.1.1950 besluttedes at

indrette detailsalgsbutik i en
del af hestestalden, der skønnedes snart at blive unødvendig, efterhånden som mælke-

kørslen blev motoriseret. 6.
juni 1950 var den nye butik
færdig og godkendt, og man
ansatte Johs. Hald, Brøndum,
som leder af butikken.
En mcelkekøler til spande brugte meget uand, men uar

24.I1.1950 vedtoges at op- rimelig
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effektiu.

Skummesalen med de tre centrifuger

Ved generalforsamlingen 1O.I2.I954
kunne man oplyse om stigende mælkemængde. Og osteproduktionen var

optimal efter forholdene. Bekæmpelsen af smitsom kalvekastning var langt
fremme, idet kun 3% af besætningerne
var feagentef.
1.sept. 1955 udliciteredes mælketurene. Samtidig vedtog man at undersøge

Økonomien ved eventuel overgang til
olieffr. Man havde nemlig fået et tilbud,

den 14. nov. 1955 blev der oprettet
kontrakt med den nye bestyreq Ludvig
Affertsholt Nielsen, der kom fra en stilling som forvalter phHjørring mejeril
23. januar 1956 indkøbte man 2 nye
ostekar med rører, en ostevægt og en
smØrvægt, samlet pris 17.690 kr. I bltte
er givet en dampmaskine til 1690 kr.
Blttepris 16.000 kr. 31. Marts købte man
et "Gram" køleanlæg,pris 21.500 kr.

pris 8000 kr.
Ved møde d.24.sept. 1955 opsagde
besfyreren gennem 29 hr, M. Rasmussen, sin stilling til fratrædelse senest 1.
januar 1956.Den 1 2. oktober 1955 vedtoges det at opslå bestyrerstillingen i
"Mælkeritidende" med ansøgningsfrist
29. oktober.
Onsdag d. 9. nov. blev alle lO3 ansøgninger gennemgået. Senere blev 8 ansØ-

gere besøgt for nærmere samtale. Og

p
rl

rq

.ai

I

.'.tf

't'':,
94
.\r*1956 indkøbtes 2 rustfri c,stekar med rØrer
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29. oktober

Yedtog

man, at hele Brøndumturen skulde underkastes
dydægekontrol med hen-

blik på at kunne levere
konsummælk. Dette honoreres med 50 ørc pr.
100 kg. sødmælk.

Den samlede mælkemængde Yar øget, og der
var kommet 17 leverandører mere, så udgiften
til mælkekørsel steg 3000
kr. til i alt ca.80.000 kr.
2. juli 1958 blev aftroldt
møde med bestyreren,
Affertsholt Niels'en, hvor

I
I

det blev foreholdt ham, at
hans uligevægtige optræden på mejeriet ikke vile

blive tålt. Den enkelte
andelshaver måtte komme og gå på eget meieri.
Affertsholt tiltrådte dette
med sin underskrift.
23.7 . 1958 blev købt en

smørpakkemaskine, og
dermed var drittelsmørrets tid forbi i Brøndum.
Man skrev aftale med

Hakon Larsen, LØgstør,
om forhandling af mejeriprodukter i Løgstør, og

en lignende aftale med
Anders Zimmer,Tolstrup,
om salg i landkommunerne.

23. nov.1958 blev bestyrelsen pilagt at undersøge alle forhold om et

forslag

til bygning af nyt

og større ostelager.
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4. august 1959 blev mælketurene for første gang
udliciteret, så spandene kunne hentes på ejendommene, hvis tilkørselsforholdene var

i orden.

Ved generalforsamlingen, 24. oktober 1959, redegjorde formanden for foreløbige overslag vedrørende bygningen af nyt ostelager. Pris ca. 150.000 kr.
Ved den efterfølgende afstemning stemte 31 for
bygning, 62 imod.
Året efter, 12. november 196O, blev ostelagerbyggeriet igen taget op, og en afstemning med 18 nej
og 45 ja-stemmer phlagde bestyrelsen at arbejde
videre med sagen.
Ved næste generalforsamling redegjorde arkitekt
Eskildsen for proiektet, der ville koste ca. 160.000

I
J

I

I

kr. Efter grundig diskussion tog man en
afstemning, som viste 4L for og 58
imod bygning af ostelager.
15.maj 1961 vedtog man i mangel af
lagerplads til de mange oste, man producerede, også at inddrage den nuværende garage til ostelager og anskaffe
eflt.fjægeJ]xge til bilerne.
Flere andelshavere fodangte igen
byggeri af ostelager på generalforsamlingens dagsorden. Efter grundig diskussion blev byggeriet vedtaget med
49 stemmer for og 30 imod. Bestyrelsen blev bemyndiget tI
optage nød-

var meget fraværende og tog derfor ringe del i arbejdet på mejeriet. Bestyre-

ren lovede ændring

til

bestyrelsens til-

fredshed.

I.2.1966 forelå skriftlig opsigelse fra
bestyrer Affertsholt Nielsen, med fratrædelse 1. august 1966.Den samlede
bestyrelse modtog opsigelsen.

^t
vendige lån.
Og den 2.2.L962 blev murer Per Zimmer og tømrer Jens Grønning, begge
Tolstrup,
til at udføre byggeriet
^rrt^get
for 153.000
kr. Bernhard Christensens
maskinfabrik,Aarhus, leverer, installerer
og flytter alle maskiner for 20.000 kr.
Den 1.3.1962 blev matrikelnummer
6u og 6v købt af Johannes Jacobsen,
BrBndum, som byggegrund. Pris 10.000
kr. Og efter 4 års snak kunne byggeriet
gil i gang.
I sommeren l962blev der bygget, og
da byggeriet var færdigt, holdt man en
mejeririgtig aften, hvor man fik forevist
mejeriet og der serveredes smagsprøver af mejeriets produkter.

I
I

17.12. 1963 købtes ny ostepresser.
Pris 26.000 kr., og 6.4.1965 købtes et
olieffr til svær olie. Pris 11.000 kr. plus
omsætningsafgift.

11.5. 1965 købte man af firmaet
Paasch, Silkeborg 3 stk. rustfri tanke
med pumpe\tør og udmålingsapparate4alt opstillet. Pris 85.967 kr.
2O.5. 1965 drøftede bestyrelsen arbejdsforholdene pil mejeriet med
bestyrer Affertsholt. Man mente, han

1966 bleu Vøltber Hønsen mejeribesQtrer
Brøndum og uar det til sammenlægningen

i
i

1979.

Man indrykkede annonce

i "Mælkeri-

tidende", og modtog 4) ansggntngel
hvoraf 10 blev besøgt 1.3.1966 skrev

man kontrakt med Valther Bråd
Hansen, der var mejeribestyrer på
Kvanløse mejeri ved Holbæk. Han og

hans kone, Gudrun tog så over som
bestyrerpar den

1.

august 1966.

Jacob Larsen (sluttes)
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af N.H. Lindhard
bar gennem årene bøft et
utal af købmandsforretninger De
er efterbånden suundet ind til 6n,
og nu ser det ud til at HP's bjørne
mister den sidste. Det bleu så til
"kun" 185 år på pladsen. Men det

LØgstØr

bleu en ret broget bistorie.

De to brødres grund lå delvis bag ved
bomhuset, så de nåede ikke helt ud til
hjørnet. For at komme ind i butikken
måtte man bag om bomhuset. Det var

først

i

1891, da bomhuset blev revet

ned, at man så huset rigtigt. Den trekantede have ved siden af bomhuset
havde dækket for bygningen.

Den 7. oktober 1818 fik handelsbetjent
Thomas Lund anvist en byggegrund på
hjørnet af @sterbrogade og Nibe landevej, (i dag Bredgade). Han kom fraLalborg, men havde tilknytning til egnen.
Hans far, som også hedThomas Lund,

i Kornum fua 1799 - 1831.
Hans far igen hed for øvrigt også
Thomas. Det ser ud til, at slægtens ældste søn har heddet Thomas igennem
fem generationer tilbage til1655.
Den Thomas, vi har at gøre med, blev
født ca. 1796, og konfirmeret i Kornum
Zl.april1811. Han var da 15 år. Præsten
stod nok også bag købet af grunden i
LØgstØr, og muligvis også da broderen
Frederik, der var et år yngre, fik anvist
en nabogrund,30 august 181!.
LØgstør havde haft omtfent samme
var præst

størrelse og indbyggertal fra 1600-tallet

til det fgrste bykort, vi kendeq fra
ca. 1818. @sterbrogade eksisterede
og

ikke,men nu begyndte mana:t bebygge
gadehjørnerne til sidegaderne. Lund

ved Nibe landevej, Claudi nord for
Blindebomsgade og Lykke syd for. Det
skete nogenlunde samtidigt.
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Thomas og Frederik drev forretning-

en sammen, indtil Thomas trak sig tilbage fra den daglige drift. Det skete før
1834, muligvis ved faderens flltning i

1831, for Thomas blev gårdejer i
Kornum og blandt andet også sogneforstander.
Han havde giftet sig med Juliane Marie Claudi, og de fik 26. juli 1844 en
søn, som fik det lange navn Julius Johannes Ove Claudi Lund. En af fadderne Yar Frederik Lund.

Julius oyertog forretningen efter
Frederik, som muligvis ikke havde sønner. Vi ved ikke præcis, hvornår det
skete, men det må have været omkring
1870.

Han blev kun 35 in, og døde IL
november l879.Han havde dog nået at
producere et sæt fvillinger i l874,hvoraf den ene hed Julius og den anden
Thomas.

Omkring 1865 optræder der også en
datter. Hun er nok datter af Frederik
Lund, regner vi med. Hun kendes kun
for et par tegninger, som er den ældste
antydning af købmandsgården.

Billedet, som er tegnet af købmand Lunds datter, uiser udsigten fra købmandsgårdens gauluindue op mod krydset. Den nærmeste lrygning er bombuset, og bagued ligger bager Petersens
bageri, Helt til højre ses Palle Møller Lunøes bus, og ude i baggrunden ses bakkegården.Tbgnet
ca.1865.

så længe,

for året efter, 13. november

1880, giftede hun sig med skipperJens

Christensen Salvesen, som overtog
butikken samtidigt.

Julius Claudi Lund
Julius var blevet gift den 26. juli 1872
med Eline Catrine Baun, som nu sad tilbage med de fem-årige fvillinger i 1879
og en købmandsbutik. Det varede ikke

Jens

C.

Saluesen
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Købmandsgården efter at bombuset er reuet ned 1891.

Nu hed firmaet altså Lund-Salvesen.
Thomas blev købmandslæding, og fortsatte til l9o4,hvor han blev kompagnon, efter at moderen, Eline Catrine var

død 19O2. Så hed firmaet J.C. Salvesen
& Søn, selv om hanvar stedsøn.

l9I4

døde J.C. Salvesen.Hanvar født

samme år som sin kone, men blev altså
68 fu.Ogdermed varThomas Lund eneindehaver.
Da forretningen var 100 år gammel,
fandt købmanden ud af, at huset træng-

te til en kraftig modernisering, og så
byggede han et helt nyt hus, som står
den dag i dag. Det var altså i 1919. Huset
blev bygget af murermester Beltoft.
Han drev forretningen indtil sin "bratte

og uventede" død 22. maj l)J2, som

Den sidste Tbomas Lund
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LøgstørAvis skrev. Han eftedod hustruen Inga og datteren Elin. Begravelsen
var den 27.LøgstørAvis skrev bl.a. "Kirkerummet, der fuldstændig fyldtes af
følget, var smykket med sørgefloq
tændte lys og grønne planter og desuden af de talrige pragtfulde kranse, der
dækkede den hvide kiste samt hele
midtergangen".

Nybygningen 1919 med familien foran. På ta.get murernxester Beltoft.

De næste ar er uklare. Forretningen
blev muligvis videreført af enken, Inga
Lund, men så har hun ikke klaret det
godt. Noget kunne tyde på en tvangsauktion, for 16. november 1938 blev forretningen overtaget ifølge fogedudlægs
skøde af købmand H.P Nielsen (1883 l94l).Inga Lund døde i 1939, og dermed var Lund-familien ude af billedet.
Til gengæld kom en ny familie til at

sætte sit præg ph udviklingen. HP's
enke, Ane Kirstine fortsatte trl l945,og
sønnen Viggo Nielsen, der havde været
forretningsfører, overtog forretningen.
Han blev kun 39 år gammel og døde i
1953. Enken, Ellen Dagny Nielsen, fortsatte med skiftende bestyrere,først 1953

- 60 med

forretningsfører J. Balle Da-

- 71 medJohn Nielsen.
1971 blev udbygningerne købt af

nielsen, og 1960

kommunen og fevet ned. 1. september
I77I blev den yngste søn, Jens Ejner
Nielsen, købmand. Den Øgede konkurrence bevirkede, at butikken blev tilsluttet, først Oceka, siden Super-lkæden. På grund af sygdom aftrændede
han forretningen 11. december 1995
og døde 4.maj 1997.

Forretningen blev fortsat af Poul Erik
Sørensen. Han

gik ind i

Spar-kæden,

men det hed stadig HP-s hjørne, trods

skiftende naYne siden 1938:

H.P.

Nielsen, HP Nielsen /v. Viggo Nielsen,
HPs kolonial v. Jens E. Nielsen, HPs
Oceka marked, Super 1, Spar købmanden og Kwik Spar.
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ALLEEN DER IORSVA]VDT
Af N.H.Lindbard

Lokalhistorisk arkiv har i mange hr haft
et postkort, hvor der stod; Løgstør. Alleen tilAnlæget.

Foruden tfæerne ses nogle huse i
baggrunden. De vaq troede vi, i Rådhus-

gade, men ved et næfmere eftersyn
viste de sig at ligge i Blindebomsgade..
Det var husene fraTværgade, (Fogedgade), og hen til Arbejdernes Forsamlingsbygning.
Postkortet kan dateres til 1919,o9 det
var spændende at fit opklaret, hvor alleen løb. Der var jo både asfalt og gadelygter, så det måtte kunne ses på et
ældre bykort.
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Men bykortene viser ingen vækster,
kun faste genstande, så der var ingen
hjælp at hente.

Vi spurgte flere ældre Løgstørborgere, der var født i byen, og de kunne
sagtens huske, at de som børn havde
samlet kastanjer om efteråret i en kastanjealle, og også nogenlunde, hvor det
YAr.

De blev sendt ud med en kopi af kortet i hånden for at finde husene i den
vinkel, men det kunne ikke lade sig
gwe nøjagtigt, fordi De Gamles Hjem
var bygget i mellemtiden og spærrede
for udsynet.

Der kom først skred i sagen, da en
besøgende på arkivet kikkede på kortet. Han var åbenbart en bedre botaniker end vi andre, for han sagde straks,
at træerne til venstre for gaden ikke var
kastanjer, men bøge. Så kunne vi alle
se, at kastanjealleen vår

til højre

for

Men hvem havde så fundet på at
anbringe en alle langs en gade, med
mindre gaden var nyere end alleen. Det

stykke gade, man kunne se, var åbenbart Blindebomsgades forlængelse.
Anlægsvej gik, indtil alderdomshjem-

mets bygning, kun få huse ned fra
og hed Michaelsvej.

vejen.

Jernbanegade

Så der må være forsr.rrndet noget af
alleen, da gaden blev brudt igennem
Men hvad med resten?
Der findes et luftfoto af området fra
1956, altså. fire år efter Bøgely's bygning. Her kan man ane alleens fodøb,
selv om træerne er blevet noget tykkere. For øvrigt viser billedet, at man er
ved at lægge de første fjernvarmeledninger ned.

Bøgene i sydsiden er væk, bortset fra
"Dommerens bøg", som har ovedevet
til i dag.Træerne på den anden side af
Gaden er nyere, bortset fra to gamle
kastanjer ved hjørnet af Anlægsvej. De

,

må være de sidste rester af alleen.
I dag har de fået selskab af bindingsværkshuset fra byjubilæet, og de klæder

hinanden.
N.H.

Lindbard
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