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K/ERE L,TESER

Ved starten pL 24. Argans kan vi konsta-
tere, at abonnementstallet igen er på vej

op, så vi fortsætter ufortrødent, men vi
har endnu ikke nået balancepunktet,
hvor vi kan begynde at tænke på at få
udgifterne dækket, så derfor gentager vi
tilbuddet i sidste nummer fra KREJLS
forlag. Vi kan jo ikke tære på, en kapital,
vi ikke har.

I dette nummer vil vi beskæftige os med
Aggersund, Livø og Løgsrør.
Fra Birgit Albrechtsen er kommet en

beskrivelse af Aggersund under 2.

verdenskrig. Hun har ikke selv skrevet

den, da hun blev født 1945, men hendes

år Herløv Jacobsen, som dengang var
købmand.

En anden beskrivelse er om Aggersborg i
ældre tid, nemlig Jens Lindhards fortsæt-
telse af "solnedgangen" i sidste nummer.
Han leverede også en litteraturliste, som
vi ikke fik plads til, men interesserede

kan rekvirere den fra os.

Besftrivelsen af et lille hus på Livø fra før
"De Kellerske Anstalter" stammer fra
Ole Bang, som har gravet dybt i Livøs
historie.

Villy Harritslev fortsætter sine erin-
dringer fra dengang, da familien drev et
stort oliefirma. Endnu et bidrag til fir-
mahistorien.

FORSIDEBILLEDET er modtaget fra
Birgit Albrechtsen. Det er fra ca. 1950,

og selv om hun kun var fem år, mener

hun, at det forestiller et hold arkæologer,

der var indkvarteret på Aggersund Hotel.
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De skulle afdække vikingeborgen, og
Birgit Albrechtsen er temmelig sikker i
sin formodning, for en af arkæologerne
var mørk, og hun havde aldrig før set et
menneske med en anden hudårve!



AGGERSUND
UNDERKRIGEN

Fra Birgit Albrechtsen, der blea født i Aggersand i 1945, bar KREIL modta-
get de følgende sider og billeder, der er en del afnogle erindringer, der blea
sbreaet af hendes far, Herløa Jacobsen. Ifan aar høbrnønd på den tid, men
blea senere spørehassedirehtør, en post han haade i en løng ånehbe.

Der blev mere liv i byen, da forbere-
delserne til bygningen af Aggersundbro-
en kom i gang. Da ingeniøren blev klar
over, at byen ikke kunne tage den trafik,
der ville komme når broen blev åbnet,
blev det vedtaget at bygge ny vej vest for

bygaden, som skulle tage trafik til broen,
når den blev færdig. Da det ikke var til at

overse, hvad berydning, det ville få for
forretningerne, købte vi et srykke jord af
vognmd. Petersen, vor gode nabo og ven
for ca. 3000 kr.

Resterne af den engelske maskine børes uale.



Der kom mere liv i byen, nu skete der
en masse under bygningen afAggersund-
broen, der kom en masse nye arbejds-
folk, ingeniør m.v., men så kom lrigs-
truslerne.

Hitler truede her og der, og pludselig
en grå morgen i april summede det i den

tågede luft og radioen meddelte at Hitler
havde besat Danmark, og landet skulle
mørklægges fra aften. Ja, vi måtte jo Iære

at leve med det.
Den 20. apÅl 1940 rettede englænder-

ne et bombeangreb på flyvepladsen med
det resultat, at en af maskinerne måtte
nødlande øst for Aggersund.

Mandskabet blev taget til ånge af rys-
kerne, og maskinen blev delvis skilt ad,

for at ryskerne kunne undersØge, om der
var noget, de kunne bruge i Lrigsindus-
trien.

Da maskinen blev fernet blev der del-
vis ro igen.

Arbejdet på broens færdiggørelse gik
planmæssigt, da tyskerne var interesseret

i dens færdiggørelse.

Broen blev indviet den 18. Juni 1942 i
overværelse af Gunnar Larsen, minister
for off. Arbejder, og den tyske værne-
magt, som var rigt repræsenteret.

Efter denne dato begyndte tyskerne at

bygge fæstningsværker omkring Aggers-

und. Der blev også gravet en tankfælde
fra Aggersborg-UIlerup-Krøldrup til
lorden Øst for Aggersund.

Mandskabet kom fra Kbh. med toget
trl Løgstør og derefter i lastbil til
Aggersund, hvor gaden var helt sort af
mennesker. Nogle var uden strømper på.

De så ikke godt ud, de blev alle inviteret
til omegnens landmænd, de var ikke alle

Tøn hfa lden b liu e r grøu e t.



Vejsperring.

glade for disse, en del var både luset og
beskidt, men husly fik alle.

Det tog lang tid med at grave tankfæl-
den omkring Aggersund. Mange land-
mænd tjente en skilling med deres heste

ved at køre jord væk. ...
Soldater lavede minefelter nord for byen
mellem Aggersund og mejeriet. Der blev
også bygget vejspærring, en stor bom,
som kørte på et stort hjul, og så var vi
lukket inde bag minefeltet.
Der blev også bygget en tipvognsbane fra
Klim strand til Aggersund havn til trans-
port afgrus til flyvepladsen v/ Aalborg.

Sommetider blev der lavet sabotage på
banen, så vognene væltede, så var
Gestapo ude for at finde synderne, og
det kunne jo koste livet, hvis de blev fun-
det.

Handelsmæssigt havde vi lidt at gØre

med. Alt var jo næsten på kort, eller
rationeret på en eller anden måde. Det
var ikke let at drive forretning, det værste

var vel nok tobaksvarer.
Yi var før krigen blevet medlem af ind-

købskæden Hoki, de var ellers gode til at
skaffe varer. Tændstikker manglede vi
snart aldrig, vi havde også en del blad-
handel, som gik som varmt brØd.
Udsolgt hver uge

Den bedste salgsdag vi havde, var nok
den dag broen blev indviet. Vi havde

rejst et salgstelt på fortovet foran forret-
ningen, hvor vi havde anbragt det, som
vi kunne sælge i fri handel.
Min kone og den unge pige besryrede

boden, de havde en god dag, nok den
bedste vi havde nogensinde over 2
tusinde. Der var en storm uden lige, de

var helt sorte i hovederne begge to, men
en god dag var det.



SOLNEDGAI.IG
Skj oldborgstenen, Tømmerby kirke

og andre pejlemærker i Løgstør og omegn

Aggersborg og Aggersborg kirke.

af Jens Lindbard (fortsat)

Kirhen ued Agersborg
På Lirnfiordens nordside, stik ouerfor

Løg*ør, hnejser Aggersborg hirhe, ensom

og ynhg uid.en orn. Den består af et
romønsh hor og shib øfgrønitkuødre, et
sengotish uesttåm øf hampesten og tegl og

et lille aåbenhusfra 1884. I døydre lig-
ner hirhen så mange andre jyske granit-
huøderhirher, rnen Agersborgs historie
og hirhens placering tæt nord for den

store uihingeborg rejser sarlige problemer.

Grabe og Roesdøhl 1977.

Sådan lyder indledningen til beretningen
om udgravningerne i Aggersborg kirke i
1976. Da arkæologerne overvejende
koncentrerede sig om selve kirkebyg-
ningen og dennes nærmeste omgivelser
og drog deres konklusioner ud fra det,
kan langdistanceundersøgelser af kirken,
vikingeborgen og deres placeringer un-
der dt give andre mulige koblinger mel-
lem de to bygningsværker end de rent
kirkelige. I stedet for at være en religiøs
bygning omgivet af en begravelsesplads

åbner der sig muligheder for, at kirken er

en videreførelse af enkelte af vikingebor-
gens formåI, og endda muligvis indgår i
en stØrre frsisk sammenhæng med nabo-
kirkerne.
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Et luftfoto viser, at både Aggersborg
kirkes og vikingeborgens akser er drejede
lidt i forhold til den rewisende øst-vest-
retning, og de to anlægs akser er næsten

parallelle. Denne orientering er næppe

nogen tilfældighed. Dels blev det åstslå-
et ved udgravningen i Aggersborg kirke,
at der under ydermurene findes et ældre

og delvist ubrugt fundament, som netop
er anlagt Øst-vest, og dels er begge vikin-
geborgene Fyrkat og Tielleborg drejede i
næsten samme vinkel som Aggersborg.
(Tlelleborg dog i modsat retning).

Både Aggersborg og Aggersborg kirke
peger omtrent på det sted på kimingen,
som tangerer solens Øverste rand, når
solen står op ved jævndøgn. Det vil sige

henover Aggersund og Nørrekærs enge,

der lå lavere i vikingetiden. Fra
Thelleborg sigtes hen over sammenløbet
mellem Tirdeå og Vårby Å og ud over Sto-



rebælt mod solnedgangen ved jævndøgn, og fra Fyrkat sigtes i en mere øswendt retning
hen over et bakket område syd for Hobro. Da solen kommer senere til syne over bak-
ken, kan det forklare den målte vinkelforskel pi ca. 4 grader.

De rewisende kompasretninger for de fire længdeakser er:

Aggersborg 083 Solopgang ved jævndøgn

Aggersborg kirke 082 Solopgang ved jævndøgn

Fyrkat 087 Solopgang ved jævndøgn

Tielleborg 279 (= - 081) Solnedgang ved jævndøgn

Retningerne passer godt overens med
den dominerende retning mellem de
romanske stenkirker i hele området
omkring den vestlige Limfiord. Som for-
klaret i det forrige nummer af Krejl, så er

retningen fra Sejerslev på Mors til
Løgsted 084. Noget tilsvarende gælder

for et meget stort antal sigtelinjer mellem
andre kirker spredt over et stort landom-
råde. Endelig viser retningerne kirkerne
imellem at være meget mere ensartede

end orienteringen af kirkeskibenes læng-
dealser.

Aggersborg, Lild, Løgsted og Tøm-
merby kirker hører, sammen med enkel-
te andre kirker i Vester Hanherred, til det
mindretal af kirker, hvor orienteringen af
kirkeskibets akse er nord for Øst. Langt
de fleste kirkeskibe ligger mere tilfældigt
orienterede og oftest med en retning syd

for øst.

Dette er der givet flere forklaringer på.

En er, at magnetkompasset skulle være

indført i Europa tidligere end normalt
antaget, og senere skulle være brugt til
åstlæggelse af kirkens retning.

De retvisende verdenshjørner har
siden olddden kunnet bestemmes med
stor nøjagtighed ved astronomiske meto-

der og uden brug af avancerede instru-
menter. Derfor er det næppe sandsynligt,
at kirkernes bygmestre i slutningen af
vikingetiden eller i den tidlige nordiske
middelalder har bestemt kirkebygninger-
nes lidt tilfældige orientering efter et
magnetkompas.

Det er mere nærliggende, at retningen
ikke spiller nogen nævneværdig rolle,
hvis der findes en østligere kirke, som
man kan sigte efter i dagene omkring
jævndøgn - at kirkeskibets orientering
afhænger af lokale forhold som manglen-
de udsyn på grund af bakker - eller at
man skal kikke "bagud" mod solned-
gangen pi jævndøgnsdagen i stedet for
mod et fiktivt punkt i østlig retning.

Den silreste metode til bestemmelse
afde vigtigste tidspunkter i årets gang er

iagttagelse af solopgangen ogleller sol-
nedgangen ved jævndøgn, hvor retning-
en til kimingspassagen ændres synligt fra
dag til dag.

De to jævndØgn indrammer perioden
for udendørsarbejde og sejlads, og sikrer
fællesskabets optimale udnyttelse af
markarbejde og sejlads. Den præcise åst-
læggelse af tidspunkterne har derfor
berydning for samfundets overlevelse.



Agersborg hirhes fundament (tegnet sort). Det ligger ouen på et aldre fa ca. I100 (tegnet gråt)

Kirkeskibets retning skal i givet åld
minde præst, degn og/eller den lærde del
af menigheden om den korrekte retning
mod jævndøgnets solopgang.

Samlet giver beskrivelsen et bud på,

hvorfor Aggersborg kirke er drejet på
fundamentet, hvorfor vikingeborgenes
gader ikke ligger rewisende nord- syd og
øst - vest (og Løgstørs byvåben derfor er

lidt fejlvisende på dette punkt), samt
hvordan man i et samfund uden ned-
skrevet kalender alligevel korrekt kan
holde rede på årstidernes skiften.

Da retningen til den opgående sol ved
jævndøgn både set igennem vikingebor-
genes portåbninger og langs et mindretal
af de romanske kirkers skibe falder fint
sammen med sigteretningen mellem et
stort antal kirker, er der til en vis grad
tale om et sammenhængende net af ter-
rainmarkører, som dlsammen silrer sam-
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fundets årstidsbestemmelse. Hvor åst-
læggelsen af de præcise tidspunkter for
sommer- og vintersolhverv mere har
psykologisk og religiøs betydning, har
bestemmelse n af jævndøgnets indtræffbn
betydning for det mere praktiske arbej-
de.

Selvom vikingernes borge kun opnåe-
de kort levetid og mest havde militær
betydning, var der alligevel behov for
korrekt kontrol med tidspunkterne for
årstidernes skiften. Tilsvarende har de
romanske stenkirker, ud over deres kirke-
lig funktion, tilsyneladende haft et prak-
tisk formål bestemt ved deres fysiske pla-
cering.

Dette sidste kræver dog en nærmere
analyse over et meget større landområde,
før det kan åstslås med rimelig sikker-
hed.

Jens Lindhard



''EN LILLE HISTORIE, OM ET LILLE HUS,

Af Ole Bang

Den 25. januar 1874 overtog kammer-
herre Adolph Rudolph \Øilhelm von
Oppen-Schilden Livø.

Prisen var 30.000 rigsdaler og af
Bjørnsholms ejer købte han arvefæsteaf-

giften for 14.268 rigsdaler og 75 skilling.
Øens gfud var omkring 1873 ned-

brændt efter et lynnedslag. I stedet for at

genopføre gården på brandtomten
besluttede Oppen-Schilden at bygge en

helt ny gård.
Han valgte at opføre den nye firlæng-

ede gård ca 500 meter længere mod syd.

Avlsbygningerne blev opført af kampe-
sten, medens der blev brugt gule mur-
sten til det nye stuehus.

PÅ LTVØ''

Liuø cø. 1910. Iforgrunden gømmel lergrau. I bagrundenfrø uenstre: øulsgården, mashin-

huset med dampshorsten og maskinindlæg til dampmejeri, stuehuset. I midten ses tøget af
en bygning som muliguis rummede øens bøgehus og bryggers. Liuø kro har i dag til huse her.

Langst til højre øens isuærh, som senere under "Keller" bleu indrettet til "Detføste hus", også

haldet cellebygningen. Med øndre ord Liuøs fangsel, huor opsætsige ølumner hunne homrne

til aJhøling, indtil de uør kommet på bedre tanker. Nu om stunder er der indrettet toiletter

i bygningen.



Byggeriet stod på 1874-75. De selv

samme bygninger danner den dag i dag
ramme om driften af det økologiske
landbrug phLivø Avlsgård, som Skov- og
Natursryrelsen forvalter.

Umiddelbart vest for stuehuset ligger
der et lille hus, som har voldt kvaler at
placere såvel på det tidsmæssige som på
det funktionsmæssige plan. Herom skal

denne lille historie handle.
Huset kaldes nu "Tidemandsminde"

og rummer to kroværelser, som udlejes til
turister. Odin Tidemand, som huset er
opkaldt efter, var inspektør ph Livø for
"De Kellerske Anstalter" i tidsrummet
1946 - 1951. Huset er, ligesom stuehu-
set, opført i gule mursten; Men ved at
tage murværket i nærmere øjesyn, træder
en rydelig nuanceforskel mellem de to
bygningers mursten frem.

Der er en varmere rødIig gIød i de

sten, stuehuset er opført af. Den kolde
bleggule farve, som er fremtrædende i
"Tidemandsminde"s murværk, kan gen-
findes i de mursten, vi kender, hvori nav-
net "Livø" er præget.

Spørgsmålet er så: "Hvornår er
"Tidemandsminde" opført, og er der
brugt mursten fremstillet piLivø til byg-
geriet?"

Den første inspektør (1911-1915) på
"De Kellerske Anstalter" piLivø, Harald
Leth, skriver i l9l4 artiklen: "Lidt om
Livø" til årbogen "Fra Himmerland og
Kjær Herred".

I denne artikel nævner Leth, at
Oppen-Schilden i 1889 byggede ma-
skinhus med dampskorsten og maski-
nindlæg til dampmejeri umiddelbart vest

for stuehuset.

"Tidemandsminde" ligger ganske vist
umiddelbart vest for stuehuset.. Men der
er ingen dampskorsten at skue. Oppen-
Schilden havde opbygget en kreaturbe-
sætning på 80 malkekøer, så der har
været god brug for et mejeri. I dag findes
der intet mejeri på øen. Kvægbestanden
på vore dages Livø er af racen Angus
Aberdeen. Det er en ren kødkvægrace,
hvor kalvene sørger for, at køerne bliver
malket.

Under et besøg hos Claes Jacobsen,
som velvilligt havde stillet sin store sam-
ling af gamle postkort fra Løgsrør og
omegn til rådighed for et nærmere efter-
syn, dukkede der pludseligt et for løs-

ningen af "Tidemandsmysteriet" spæn-

dende postkort op.
Postkortet viser Livø Avlsgård fotogra-

feret fra en af teglværkets lergrave. Lige
foran stuehuset ses et lille hus med
dampskorsten, så nutidens
"Tidemandsminde" er fortidens maskin-
hus med dampskorsten og maskinindlæg
til dampmejeri.

Kan det så også passe, at huset er opført
af mursten produceret piLivø?

Oppen-Schilden lod omlring 1875
opføre et moderne teglværk pi øen.

Spanggaard skriver i sin lille bog fra
1963: "LIYØ dens historie korte træk"
citat:

"Teglværket producerede en masse sten,

men man kunne ikke komme af med
dem. I 1884 stod 2 millioner færdig til
udskibning, og teglværket holdt op med
at brænde.
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Tidernandsminde fotograferet en augustdag i 2004. Gaulen øf aulsgården ses til uenstre og

stuehuset til højre i billedet. Tilgroning med traer hør umuligjort, at fotograf.et fa 2004

hunne optøges på nøjagtig samme position, som fotogrøfen place- rede sig, da han ahtiuere-

dr sit hameras udløser ornhring 1910.

Det kan således meget vel tænkes, og er

med overvejende sandsynlighed tilfældet,
at en del af denne overskuds-
produktion af mursten har fundet
anvendelse inden for Øens egne byggeak-

tiviteter.
Et er dog givet. "Tidemandsminde" er

ikke opført af mursten, hvori navnet
"Livø" er præget. Disse sten hører en

anden ejer og senere dd til.
Afslutningsvis skal det for god ordens

skyld og til understøttelse af denne

påstand nævnes, at ingen afdisse sten er

dukket frem af husets mure under repa-

rationsarbejde.
Ole Bang.

KREJLs redahtør slnes nu ihke, øt læseren

shøl snyda for et billede afen "Liuø+ten",

sorn Ole Bang også har leueret.



Af Vilb Harritsleu

I begyndelsen af 1950-erne købte vi
(min bror, år og jeg) en igangværende
børsteåbrik beliggende på Viborgvej,
som indehavedes af Rønne Larsen og
Arthur Dam.

Disse havde i flere år fremstillet gade-

koste, der blev tilberedt af revlingeris
plukket på heden. Et materiale, som i
krigsårene var en erstatning for piasava,

som bestod af bastfibre fra forskellige
palmer og særligt egnede til gadekoste og
karskrubber.

Vi udvidede fabrikationen til også at
fremstille kalkkoste, pensler, neglebør-
ster, støvekoste og specielle børster til
landbruget.

Materialet, som overvejende var heste-

hår, blev opkøbt hos landmændene og
videresolgt til os af vidt forskellige men-
nesker, der betragtede denne handel som
en "nebengeschåft".

Da prisen på 1 kg. hestehår (haler)

nemt kunne løbe op i 20-30 kr., alt
afhængigt af kvalitet og længde, skulle vi
dog dt være opmærksomme på vore
opkøb, da bl.a. en cykelkæde nemt kun-
ne "snige" sig ind mellem hårene i sæk-

ken og derved forøgevægten.
Ligeledes var det tit en plage for land-

manden, når han kom ud i stalden eller
engen, og se sine heste skamferet - halen
var simpelthen klippet afl
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Med tiden havde vi oparbejdet en gan-
ske god produktion med en medarbej-
derstand på 6 damer og to mænd, hvor-
af damerne ved hjælp af kobbertråd og
håndkraft trak hårene ned i de dertil
borede huller i de forskellige børster.

Efterhånden specialiserede vi os i kalk-
koste til murer- og terazzofaget, og en

udvidelse til også at markedsføre alt slags

værkrøj til mureråget førte os to brødre
rundt i hele Danmark med salg for øje. -
Vi var åktisk nogle af de første firmaet
som på denne måde opsøgte kunderne.

Efter nogle års forløb måtte vi afskedi-
ge damerne, grunden var den simple, at
trækningen af de forskellige børster var
blevet for gammeldags, og vi helligede os

herefter kun kalkkosten og murerværk-
tøjet.

Købte grund til benzinstation
I mellemtiden købte vi en grund af land-
mand Søren Hansen, ligeledes på
Viborgvej, men længere ned mod byen.
Det var vores agt at bygge en to-etagers
ejendom, og i samarbejde med BP-
Oliekompagniet at opføre en benzinsta-
tion på grunden foran.

Og i 1956 solgte vi så den første ben-
zin, efter at have afhændet den gamle
børsteåbriks bygninger.

Benzinsalget gik så nogenlunde, men



der hørte også en del gratis service til sal-

get, idet mange af kunderne forventede

vores "pligt" at kontrollere vand- og olie-
stand, lufttryk på dækkene samt rcngø-

relse af for- og bagrude. --Beklageligvis
for kunderne er denne service for længst

ophørt.
Vort samarbejde med BP skulle senere

vise sig at blive mere omfangsrigt, idet

prognoser viste et større og stØrre for-
brug af fyringsgasolie til opvarmning.

Dette førte derfor i 1960 til oprettelse

af et BP Olie-Depot og ledet af M.
Harritslev og SØnner, Løgstør, og som de

første år havde til huse i føromtalte ejen-

doms kælder.

Depotet havde til opgave at levere

olieprodukter til villa- og landbrugsmar-
kedet i viste område:

Olien, det være sig frringsgasolie, motor-
diesel, petroleum og årvet benzin, blev

fragtet til depotet i tankbiler fra Aalborg
og aflæsset i store jordtanke, som var pla-

ceret i en grund nu tilhørende BP og lig-
gende op til vor e.iendom.

Her blev også opført en smøreoliebyg-

ning samme sted, hvor vor påfyldning
åndt sted.

Vi startede med en 4000 ltr. Bedford
tankbil, med hvilken vi skulle forsyne

BP's hidtidige kunder i området, som

beløb sig til ca. 150.000 ltr.
Og på lager havde vi bl.a. oliekaminer

samt brændere, der blev installeret i kak-
kelovne og med vægtanke til petroleum.
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oa lcvcrucc rf olic o3 lyr-grttolcum. cllcr Dc fyrcr

3uacld4r o3 nu ectcr rt rlifrc ril oodcæ olic'
fyrirf. vi lcvcær Dcn olicfyr. oliolrnio cllcr olic-
brodrt - og tudlrtioocn lrt vi opl lleæ lot l)eo.
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Men prognoserne om oliens store
udvikling kom til at holde stik og oven-
nævnte fyring med petroleum blev for
besværligt, så det gav grobund for over-
gang til frringsolie med fuldautomatisk
højtryksfi'r
For blot 5 år siden var oliefrring med
disse forbeholdt et fåtal, mens man nu, i
1960'erne, årligt i Danmark,25000
hjem skiftede over til moderne oliefr-
ring.

Samtidigt begyndte man at udlåne
jordtanke (landbrugsanlæg) til landman-
den mod en overenskomst med denne på
l0 år. Det var som regel 1500 ltr. tanke
og derfor en besparelse for kunden, idet
prisen på 1000 ltr. var billigere end i 200
Itr. Tiomler.

For vort vedkommende fik vi overens-
komst med over 600 landbrugsanlæg i
området. Mange af disse var i begyn-

delsen beregnet til årvet benzin, og for
at få en godkendelse til nedgravning afet
sådant anlæg forlangtes en tegning over
placeringen på gården, idet denne skulle
være 100 meter fra bygninger.

Med tiden forsvandt dog de små ben-
zintraktorer til fordel for større enheder,
og disse brugte som brændstof motordi-
esel, og havde landmanden et nogenlun-
de stort forbrug, kunne der bevilges en

elektrisk pumpe.
Men som sagt fyringsolien til opvarm-

ning var i rivende udvikling, og med
dette også en stor konkurrence blandt
depoterne, som i de fleste tilfælde kom
kunderne tilgode.

Og eet af de goder for kunden og i
sandhed også for leverandøren var en til-
melding til automatisk oliepåfyldning.

Det vil sige, at vedkommende depot
regnede ud ved hjælp af et udendørs



maksimum- og minimums-termometer,
et skønnet årligt forbrug, samt et nøgle-

tal at kunne beregne næste olielevering.

Men det kunne også have sin ulempe

f. eks. ved en kommende prisstigning, så

ville mange af kunderne have deres tank
fyldt op, desuagtet at de nogle dage eller

uger i forvejen var fyldt grundet grad-

dagssystemet.

1970'erne blev kulminationen på olie-
fyring, hvor bl.a. Varme-Unitkedel vandt
stort indpas hos kunderne. - Et komplet
varmeanlæg gemt i et nydeligt kabinet på

størrelse med et køleskab, og alt samlet i
dette med oliefyr, cirkulationspumpe,
shunwentil samt varmwandsbeholder.
Kunderne havde kun eet problem - de

skulle vælge farven på dette "køleskab".

Den rivende udvikling kan bedst beskri-

ves for vort vedkommende ved at

sammenligne bilparken dengang og nu
(1970'erne).

Vi begyndte med en 4000 ltr. tankbil,
og endte med 3 stk. 10.000 ltr. samt ser-

vicebil.
Og hvad angår kapaciteten på behold-

ningen af olie, startedes med 50.000 ltr-
tanke og endte med det dobbelte.
Endvidere varede det ca. 8 minutter at

fylde 1000 ltr. på tankbilen - nu under 2
min.

En landbrugskampagne i 1975 for 24
depoter i Jylland og omhandlende salg af
samtlige BP-produkter indenfor selska-

bet blev BP Løgstør Depot vinder på

point og effektivitet.
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Sværere at holde omsætning på
oliefrring.
Efterhånden begyndte besværlighederne
for oliebranchen dog at melde sig.
Mange alternativer til denne bredte sig.

Og i en frygt for grundvandsforurening
var der allerede indført en lov, i hvilken
tanke nedgravet inden april 1970 enten
skulle graves op eller blændes afsenest 20
år efter nedgravningen. En ny godkendt
tank måtte så placeres et andet sted.

Computer blev indført på BP Års
Depot, og dette kunne godt give et fing-
erpeg om en kommende nedlæggelse af
voft depot.

I skyggen af en sådan situation valgte
min bror at sØge over i en anden beskæf-

tigelse, og i slutningen af 1977 købte han

et nedlagt landbrug på Lendrupvej, og
byggede det om til Motel og senere ud-
byggede det med taxaforretning.

Da vores far døde i 1964 var jeg nu
ene om depotet.

Lukningen af Løgstør Depot trak dog
ud til 1/1. 1983, men jeg kunne glæde
mig over at være blandt de å, der var i
stand til at bevare omsætningen.

Efter lukningen blev jeg ansat som
sælger i BP-området: Aalborg - Hobro/
Års - Thisted (herunder Mors). Senere

solgte BP sin forretning til Kuwait
Petroleum, men beholdt smøreoliesalget.

Jeg fortsatte som sælger i det nye selskab

til ophør 3Il8I99l.

I et tilbageblik som depotindehaver min-
des jeg en tildragelse, vi to brødre var
blevet udsat for:

Det drejede sig om en landmand ved
Sebbersund, som vi besøgte for at få ham
som kunde.

I et længere "foredrag" i hvilket vi for-
talte ham om den store fordel ved at låne
et 1500 ltr. landbrugsanlæg, og derved
spare kørsel til købmand eller brugs,
bedyrede vi, at nu var tiden inde til
underskrift på en overenskomst med
ham.

Til dette svarede han pludselig:
"Jamen A hår da ingen traktor, - men to
dejlige heste. -

Vil I for resten int købe nogle hesthår?"

Depotindehøuer M. Harrits leu
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