
KREJL
LOKALI]ISTORTSK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 9. ARG. NR. I

September 1 989.

I,ir
t'

t.
b

rt-

I I,iDFIOLD:

Konrmentan. .........s.
Skonner't Af Bent llik-
kelserr. .....s.
Vær'diqt trænqende. ........s.

Hos bageren i Blindebomsgade.
Af S. Koster Elrning. ......s. 9

Jeg fandt forleden. .......s.14
Smed Schaltz. ......s..l63

7



KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september _ novernber _
februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer.
Redaktion: N.H.Lindhard.
Ekspedition Bal,tes boghandel, Østerbrogade, 9610 LØgsLør.
Postgiro: L 50 4i 46.
Årsabonnement: Kr. 40.-
rssN 0107-6701 Tryk: Løgstør Bogtrykkeri

Kære læser.

9. årgang begynder som de andre
med at vi skal sætte oplaget i
vejret. Der er kommet mange nye
abonnenter, selv om de t.idiigere
B. årgange kun er tij at få i fo-
tokopi, 09 vi håber, at de ikke
vil bl ive skuffet.

Vi kan også vifte læserne om næ-
sen med muligheden for et særhefte
i dette efterår. Hvad det skal be-
skæftige sig med, vil snart afslø-
res.

FORSIDEBILLEDET viser det eneste kendte fotografi af den tremastede
skonnert "Nina". Skibet.ligger ved kajen udf6r "reder.i-kontå;;i,,tt-
Havnevej, og han alle signalflagene over top. En stor dag.i købmands_
9ylu:!lgtt der har engagåret en fotograf t.ii tejtighed.n. o"igi;ui"ntil billedet findes på Handels- & Søiartsmuseet på Kronborg.

Se artiklen på side 3l



KtLejl- ttah,tetL he,,tne-d øn nq ,senLz,
døn (ån ti,tlzn Løg,støn-,slz,Lbe, Oe.t
elt tnnhe.n at give bzze,twingøn ont

møne ellzn mindne hendtø .tta,Lbe-,

de,n ha.n ha{)t. tAlznAtnLng ti-{- Løg-
AtørL. OQ.t han vane, ttz,Lbe., døn hnn
værLQ,t ejQ-t i Løgttøn, e.[,Len hnn

'søjI-e.t på LØgAtørL.

Blandt de skibe, som allerede
er planlagt til Krejl, kan nævnes
færgen "Aggersund", dampskibet

r coasteren "Gitte Pedersen"
og tankskibet "0rasund", deli .l987

fik hjemsted i LØgstØt, og det ejes
af Rederiet lvlartin H.Simonsen ApS
'i lvli ddel fart. Fami I i en har ti 1 bage
i I 930'erne haft ti 1 knytning ti 1

LøgslØr og Limfjorden.

NYEfGNING

Som første skib i serien er' valgt
den tremastede skonnert "Nina", som

var ejet af Købmand Simonsen i en
kort periode fna .l900 til 1907, da
det blev so'lgt ti1 Hol land. Skibet
blev leveret nybygget fra Gebr. Ver-
stockt værft i itlartenshoek i den
hol I andske del af Fri esl and. llar-
tenshoek, hvor der iøvrigt stadig
bygges skibe, ligger ca. 35 km. fra
kysten, og rejsen ud ti1 havnebYen
Delfzijl skete via den gravede ka-
nal med navnet !!jenchoterdiep.

"llina" van bygget af stål, hvilket
var usædvanligt i 1900, da største-
delen af skibe i den størrelse blev
bygget af træ. Skibet var en stor
skonnert med en lastevne På 260
torrs, hviIket er stort set i rela-

$l( 0ll ll tRI
}lI}I A
af Bent l"li kkel sen.

tion til f.eks. fjordtrafikkens
20-50 tons skibe. "Nina" var tra-
ditionelt rigget med tre master med

seil, tre forsejl og topseil på alle
tre master. Der vali kke installe-
net noget maskineri. På dækket var
der to lastluger, og under dæk var
der aptering til mandskabet i for-
skibet og officererne i agterski-
bet. "Nina"s hovedmål var 92 fod
lang (28.3 m.), br"edden var 22.7
foci (6.75 m.) og dybgangen med last
var 9.2 fod (2.9 m.)

KØBI'IANDSFART.

"llina" var færdigbygget i jul i .l900

-Bi i I brevet er uCstedt 28.iul i I 900-
og blev fra værftet overtaget af
kaptajn Christian Fischer iensen
fra Aggersund. Han var På daværen-
de tidspunkt 34 år, og var kaPtajn
på skibet i de syv år, skibet var
ejet i Løgstør.

Skibet blev sat i fart med råvarer
til købmandshandelen i Lø9stør,
som dengang var af en noget anden
karakter end nutidens købmandshand-
ler.
Dengang var en købmandshandel en
stor forretning. der handlede med
mangearte<le varer fra da nindste'
småting til f.eks. kul. llet var
i sidstnævnte fart, "iiina" blev
indsat. Skibet sejlctie i<u.1 hjem
fra England, og har formentlig
haft landbrugsvarer (korn) r,ed
retun-



HAVAR],

Det var p&!n -af kulrejserne, at
"Nina"'.var u\Ce for y'et eneste ha-
vari i Simonsens ejerskab. Skibet
grundstødte i Limfjorden, da det
24. juni 1902 var på rejse fra
Blyth i England tii Løgstør med
en ladning kul. Der skete ingen
stØrre skader på skibet, men ha-
variet er beskrevet ganske omfat-
tende i de arkivalier, som af Si-
monsen familien er afleveret til
Erhvervsarkivet i Arhus. I disse
fremgår det, at "Nina" grundstød-
te 24. juni .l902 

om morgenen, da
skibet krydsede sig vej op gennem
Sa'llingsund. Det tog grunden ved
Sæbygaarci på Salling.
Skibet stod hårdt på grunden, og
forsøg på at trække det af med
varpankre faldt ikke heldigt ud
med faldende vandstand. Senere
samme dag gjorde fiskeriinspekti-
onsdamperen "Havørnen" et aftræk-
ningsforsøg, der kun gav det re-
sultat, at "Nina"s bugsertrosse,
en 9" græstrosse, sprængtes i tre
stykker.

LÆGTRING.

Næste bjergningsforsøg blev arran-
geret senere samme dag. Der blev
sluttet aftale med bugserdampski-
bet "Frem" (ejet af Aalborg Havne-
væsen og ført af kaptajn P.Søren-
sen) og galeasen "Poul & Anna"
ført af kaptajn J.t'leisberg. Gale-
asen skulle for .l20,00 kr. modtage
en del af tririnails ladning, mens
"Frem" for 300,00 kr. skulle slæbe
skonnerten af.

Den kombination lykkedes, og 26.juni kl. 04.00 blev "Nina" bragt
flot. "Frem"bugserede "Nina" helt
ti1 Løgstør, hvor det ankrede og
siden blev lagt ti1 kaj i Kanal-
havnen, "Nina" var under kommando
af kaptajn Chnistian Fischer Jen-
sen, der havde en besætning på fire
personer. De var på den rejse:
Styrmand Emil Andersen, 26 år, mat-
ros Theodor C.F. Nielsen, 23 år,
ungmand Christian Sørensen,19 år,
og kok Ferdinand 0luf L. Adolfsen,
l5 år.

i

$

Bugser- og bjærgningsdanperen "Frem", der var ejet af Aalborg Havnevæsen
Den tog "Nina" af grunden ved Saliings kyst, men ses her i sondagsrollen
som udflugtsdanper på fjorden.



I HAVN.

Vel i havn blev ladningen på 256,5
tons kul losset, og solgt af for-
sikringsseiskabet, som i maritime
sammenhæng hedder assurancen.

Ladningen var vurderet til 3.300
kr., mens skibets værdi blev ansat
til 3.l.000 kr. i havareret stand
mod 32.000 kr. før havariet. "l.iina"
blev 4. juli ,l902 sat på bedding
ved skibsbygger P.Thorsen i LøgstØr,
hvor havnefoged P.Søegaarci og K.P.
Mø1 1er bes igtigede skibet.
Det blev konstateret, at skibet
ikke havde iidt overlast. Faktisk
var der blot blevet ridser" i pla-
derne, mens det bemær'kes i rappor-
ten, at nagl erne var'intakte.
Hele havariet kostede 

.l.073.08 
kr.

som blev fordelt mellem skibets
ejer og dets assurandør. På skibets
regning var bl.a. udgifter ti1
blackwarnish (bundmal ing), børster,
pensler, tjærekoste og 1øn til tre
mand i 8 dage, samt en post på 5.94
kr., der var udgiften til 1B potter
brænclevinl Blandt de Øvrige udgif-

ter var bl.a. 4.50 ti1 Søegaard og
Møller,200.00 kr. ti1 Skibsbygger
P.Thorsen for beddingslej'e 09 35.25
kr. til LøgstØt Havnevæsen for plads-
leje.
Fragtbetalingen for kullasten, der
blev indgået hos Albert Ivers & Co.,
Sunderland, England, var .l.634.80 kr.
SøFORKLAR I NG .

Søforklaringen blev ho'ldt ved retten
i LØgstØt 28. iuni, da det blev kon-
stateret, at grundstødningen skyld-
tes, at en kost var forsvundet.
Dermed afsluttede retten sagen, der
ikke fik konsekvenser for kaptajn
Chr. Fischer Jensen. Retten havde
som søkyndi g bi stand i ndkal dt i ods-
oldermand Davidsen og kØbmand, tidl.
styrmand Laurits lt4øller som bisid-
dere.

Efter grundstødningen fortsætter
"liina" i farterne med råvarer, og

i årene frem til salget i .l907 fin-
des der stort set ikke noget ned-
skrevet om skibet.

(!

it

"Pacific" ex "Nina" ses her i hollandsk eje. Det ses, at skrogfarven er
ændret fra hvid til en mørk farve. Skibet har netop lagt sejlene og er
under bugsering indenfor digerne et ukendt sted i Holland.
Foto fra Frits Loomeier, Gronningen.



SA LG ET.

"Nina" blev solgt i august'1907, da
der 26. august blev registreret i
Skibsregistret, at skibet var solgt
til Skibsreder J.G.t4ulder i Gron-
ningen i Holland. Dermed kom ',Nina,,
næsten hjem igen, idet Gronningen
ligger tæt på Martenshoek, hvor det
blev bygget syv år tidi igere. Ski-
bet skiftede til hollandsk flag og
fik navnet "Pacific" i et rederi,
der siden har vokset sig meget stort.
llu1der 'lagde grunden til et rederi,
der idag har ca. 30 mellemstore
køleskibe i søen.

FORLIS.

"Pacific" sejlede uden uheld for
J.G.Mulder, og blev i 1916 solgt
ti1 et nystiftet rederi med navnet
Reederij Pacific i byen l.liddelburg.
Skibet beholdt navnet, men fik kun
kort tid i fart for ciet nye rederi.
Det forl i ste I 5. oktober I 91 6, da
det sank i Nordsøen på rejse fra
llest Hartlepool i England til Chris-
tiania - senere Oslo - med en lad-
ning koks. Besætningen under ledel-
se af kaptajn A. Goumare blev red-
det af den holiandske trawler "An-
na Josina" IJM .169 fra Yimuiden.

Forljset skete på grund af dår1igt
vejr, og i søforklaringen bemærkes
det, at skibets udstyr var dårligt,
ligesom stuvningen af ladningen
var dårlig.

KØBMANDEN.

Den korte periode, da "Nina" vari
købmandsfamiliens eje, var bevægede
år i købmandsgården i Løgstør. Ski-
bet b'lev bygget ti1 købmand Jens
Andreas Fischer Simonsen, der over-
tog forretningen efter sin far,
l4ichael Simonsen. Jens A.Fischer
Simonsen døde i 1903, og hans enke
Johanne Nicoline Simonsen, Født
Dahm, drev forretningen videre ind-
til .l905, Det år blev forretningen
afsat i forpagtning ti1 Carl Lang-
gaard, idet Jens Simonsens søn,
Kai Simonsen ikke var gammei nok
til at være selvstændig forretnings-
mand.

Han var født i 1890 og overtog for-
retningen igen i 1915, da han blev
myndig i sit 25.år. Enken Johanne
l'licoline Simonsen giftede sig i 1905
med skolebestyrer Johan Sigismund
Lavendt. Han bliver også "Nina"s
registrerede reder, som det frerngår
af Skibsregistret, som oplyser, at
vielsesattesten er dateret .l5. juli
1905 i Skelund præstegaard, og si-
den behandlet ved Løgstør købstads
skifteret, der 23. juli 'l906 ud-
steder adkomstattest for enken.

KI LDER :

Sk i bs reg i stret
Erhvervsark i vet.
Journalist Frits Loomeijer, Gronningen.
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oær0igt

Som de,t [jende Løgat i
næhlzøn lzonmen Non's' t
[an.LtiøLzgat {)hr, 7890.

Da Carcellirådinde Marie Frandsine
Nors døde, efterlod hun sig et testa-
mente til oprettelse af et familie-
legat, dateret 2S.november 1885.

Legatet fik natmet:
"Kancelliraad, Prokurator Otto Henrik
Nors's og Hustru Irhrie !-randsine Nors,
fØdt lvlølfers Familielegat i I-qsLØr."

Legatstifteren, eller rettere otto
Nors, \.rar født i IqstØr som eneste
barn af kØLnand Ove Chr. Nors og
Karen Greisen. Marie Nors var født
i Ribe.

To af de fØrste legatmodtagere. T,v. Julie, t. 1822 og t.h. caroline f. 1819.

ttænge nDe
IføIge fundatsen skufle legatet

tilfalde descendenter (efterkormere)
af legatstifternes forældres søsken-
de. De har åbenbart ikke haft børn
se1v, cg de tre første legatfipdta-
gere er tre døtre af procurator Ole
Nors, Caroline, Julie og Elisabeth"
I 1890 var de 71, 68 og 56 år gamle.

Der står, at hvis en af dem skulle
falde bort, skal- de to andres porti-
oner forøges, StØrrelsen kur,ne win-
ge me1lem 100 og 200 kroner.

Legatstifterne var fl$tet til
Århus, hvor de døde, så der var op-
retteL et næsten enslldende l-egat
i Arhus.



I

Pengene og udbetafingerne skufle
styres af herredsfogeden i Aars-
Sletherred sanrnen med sognepræsten
og et nandligt med]em af sIægten.

For at legatbestFeren, som for-
øvrigt skufle have 50 kr. årligt
for sin ulejlighed, kunne hitte ud
af, hvern der var berettigede, var
der vedlagt en stamtavle ned al"l,e
navnene.

"løvrigt fordres, at Ansøgeren
boer her i Landet, og ikke er dØmt

' for nogen vanærende Handling; imel-
lem flere Ansøgere vi1 Hensynet ti1
Trang være væsentligt. Legatet, hvis
Portioner fra en mindre Sum kunne
forhøies til en større, er i Almin-
delighed livsvarigt, men kan ophøre,
naar vedkommende Nyder ikke 1ængere
kan ansees værdig, eller ved Gifter-
maal, ved at opnaae en Stilling
eller paa anden Maade ophører at være
trængende. "

Det var muligt at nlde godt af
begge legater samtidigt.

Det kan ses af stamtavlen, der er
trykt 1890, at slægten var rigt re-
præsenteret på egnen. Idag kan nav-
net Nors ikke findes i vejviseren.

8

christen og ottomine Nors.

Som det fØrste slaqtsnedfem i ud-
delingskomiteen bfev landinspektør
Christen Fischer Nors, LøgstØr, ud-
va1gt. Han var gift ned en kusine
fra Brøndungård, Ottomine Nors.

Moderens familie var hovedsagelig
fra Ribe-egnen.

Der står også i fundatsen:

"Naar den legatberettigede SIægt er
uddød, tilfalder Capitaien "Cancelli-
raad, Procurator Otto Henrik Nors's
og Hustru lt{arie Frandsine I\lors, fØdt
l'1øllers Legat for værdigt Trængende
i Løgstør", hvis Fundats er Kg1.
stadfæstet den 5. September 1889."

Det vil altså sige et'tredie 1egat,
der også kan søges af "Værdigt træn-
gende" udenfor familien Nors.

l.lu er det blevet opslugt af "Fb]-
leslegat". Ved sanrnenlægningen var
den oprindelige kåpital på 15.000 kr.
svundet ind tif 6.134 kr. c4 65 øre.
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Elindebomspdø

Ma^Uyune^ terL S. Kø d ten EIning
Lnd'sendte i 7955 øn bøthnL-
ve-X'se ad bo,ttndctn,shjenme,t i
BX,Lndøbomagade.

I Cøtte oS Å!,5. nunzø vil
KREJL bnLnge. uddnng a( bø-
/LLtt"Lngen. Fadenøn van ba-
gurnetten Jarut P,i,te.tln j.

Mit barndcrnshjem var selvføIgelig
dcrnineret af bageriet og butikken.
Mod vest bageriet og mod øst spise-
stuen og "den pæne stue". Bageriet
havde en dør ud tiL snøgen, d.v.s.
en gangsti fra Blindebomsgade til
Bredgade langs vor og en genbos
have og gård.

Jeg husker ikke, om lilor havde pi-
ge, men mine brødre har fortaLt mig
om nors forhold til de skiftende
piger. De måtte således stille til
rnønstring hos mor, før de gik til
bal, tog hjem på snå besøg el1er
blot spadserede en tur i byen med
en veninde. En ung pige, der skulle
til bal, blev nægtet dette, fordi
mor ved nrønstringen opdagede, at
hun ingen benklæder havde på.

Almindeligvis kaldtes tjeneste-
pigerne den gang ved deres husbonds
navn, f.eks. Johanne Piselhøj, skønl
hun var dØbt Johanne Thyrrestrup.

Min sØster var hjemme scrn hjælp
i hus og butik så1ænge far endnu
havde bageriet, hvilket han afhæn-
dede f918 til nin broder.

vi var i min tid 6 hjenrne, far,
mor, min sØster, en broder, der
forberedte sig til }ærergerningen,
en broder der var naler og jeg. De
andre var fIøJeL fra reden, vi var
II brn ialt, tre døde som helt snå,
nen far, der var en lun jlzder sagde
ofte: "Mange murde gør torune fade".
Og mor sukkede ligeså ofte:"Skulfe
nnn ikke sin mave fylde, da kunne
man sin bag forgylde."

Mor og far var hinanden meget
hengirme; nerr det gav sig næsten
aldrig synlige udsl-ag. Jeg mindes
således kun at have set far og nor
kysse hinarden et par enkelte ganget
nen ingen af os søskende var i
tvivl om, at de holdt oprigtigt af
hinanden og altid trak på sanne
harrnel.

Fars arbejde 1å jo mest om natten.
Arbejdet var hårdt, uden maskiner
og teknik af nogen art. FØrst efter
1906 fik far en rugbrødsnaskine.

BrØdet var færdig nrellern kl. 6

e 7, e aflerede før min nor og
søster kom op, inødte de første kun-
der, tjenestepigerne, efter morgen-
brød, der da kun bestod af rundstyk-
ker og horn (2 Øre pr. stk.) og
wienerbrød, kaldet 5 øres kager
(kanrne, tudser, sIøjfer og snegle).
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Blindebomsgade mod Østerbrogade ca.

I lØbet af natten fik far et par
ko6per kaffe, som regel- md en srnps
i - det var jo fØr Rode blev minis-
ter -.

Fars arbejdstid var sådan: Han
begl'ndte kI. 2-3 og IØrdag aften
kl. 0. om søndagen var nnn færdig
i bageriet ved 10 tiden, de ardre
dage ved 12 tiden. Så sov far til
kl. 18 og gik gerne i seng igen ved
23 tiden. On Iørdagen kom far dog
ikke i seng, før han @yndte på
arbejdet. l4or og far fulgtes altid
i seng om aftenen, mor med penge-
kassen under den ene arm, og den
blev anbragt ved mors hovedgærde.

Der blev bagt hver nat året rundtt
kun natten efter juleaften havde
nan fri i bngeriet. Butikken holdtes
åben tif kI. 22.

x1 630 kom mor ned fra sovekanrne-
ret og gjorde sit toil-ette. Det
foregik ved vasken i køkkerret, hvor
hun sad på en stol og havde et lil-

1900. T.v. med kringlen ses bageriet.

1e spejl foran sig. Min søster kom
kort efter. Hun havde sit sovested
i "den bitte stuerr. Hun gjorde sit
toilette som mor. Efter middagen
sov mor altid en lille middagssøvn,
og derefter gjorde både nor og min
søster det store toilette efter tur
ved køkkenvasken, og trak så err 1æ-
nere kjole på. Om min rnors og sØs-
ters påkIædning tnr jeg kun en svag
erindring. Mor havde chemise, ben-
klæder og uldklokke, som var ret
svære 09 hjemnestrikkede i en strik-
ning, der altid senere nindede mig
on riffelgangerre i et rekylgevær.

Morgerrrnaden var kaffe med rug- og
fransfbrød kl. 530 for os, der-skul-
Ie møde på arhrejde kl. 6. Dette må1-
ti<] ordnede vi sefv. KI. I til 830
var der frokost. Her spiste vi sarn-
Iet, men altid i køkkenet; Def ser-
veredes srnurt rugbrØd; kaffe rtred
franskbrød eller fermet nrorgenQrød
fra dagen før. Middagen var k1.i12,
og cgså dette måltid samlede os'
a11e, men i spisestuen.

ffi

ffi
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Spisestuen 1å nod øst med virdu-
et, et 3 fags virdue, nnd syd med
blonster, Kala, Mlzrte, Fuchsia og
Clivia. Bordet var rundt, og vi
havde faste pladser.

Ti1 middag sad far med rlggen til
buffeten. Så korn nror og vi andre
derefter. On aftenen sad ntor på
fars plads med brød, srør og pålæg
hos sig. rngen snurte se1v, kun
nor, der delt. ud. lllan kunne for-
lange et st!, 'ned ru11epøIse og
få stukket et ud med E)egepø1se.
Mor alene bestemte.

l4or lavede alt på1,æ9 selv; kun
sp€lte- og cervelatpølse bfev købt.
Jeg var en stor drerg, før den før-
ste viktualiehandel dukkede op i
byen, og den forsvandt snart igen.

Ti1 aften fik vi te, far dog ger-
ne et par snapse, altid "Fortuna'l
fra Hobro. Middagen bestod af 2
retter nnd, al-tid først skenad -
kærnømlksuppe, risengrØd, byggrd,
\ÆelIirlg, øIl:ebrød.. .o.1. Dessert
kerdtes ikke ti1 middag. Efternaden

var gerne: Skidne æg' frikadeller'
bf , fisk, enkelte gange steg...
alnindetige retter. Kødzutrpe' gule
ærter og grønkålssuppe fik vi ret
hlppigt.

Eftermiddagskaffe fik vi kI. 15,
altid med sigtebrød til. Erdelig
aftenskaffe ved 2I-22 tiden. Dette
var fars store måItid. Hertil altid
det kaffebrød, der ikke var solgt.
Far kunne sætte et bjerg af wiener-
brød til livs, rens han rpd sine
4-5 kopper kaffe til, og sluttelig
en pibe tobak, Obels Nicot Melange,
eller en cigar.

r spisestuen hang kun eet bille-
de, et til1æg til alrmnakken "Dan-
nark": Sørdag eftermiddag i en
dansk præstegård. Erdvidere hang
der et antikt spejl i stuens ene
hjørne.

Iøkkenet var med kcrnfur, indtil
vi fik gas indlagt i I9O2. Der var
vardhane over vasken, rnen fØrst fra
året 1909, da jeg kunne installere
den. FØr den tid hentedes vandet i
bageriet.
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Bagermester Janus Piselhøj og hustru, Julie, f. 
^asted. 

Ca. 1906.



IqsLør fik vandværk 1898, og da
fik vi forlnentlig vandhanen i bage-
riet. Der var en hylde urder køkken-
bordet ti1 køkkeninventar. Et for-
tneng, syet af min søster, var truk-
ket for. En tallerkenrække fandtes
også.

Spisekanuneret var uden vinduer og
1ys. Her opbevarede mor saltkar,
brødmaskine, rnel, gryn, snør, fedt,
ost og kaffe. En kødnaskine fik mor
først omkring 1905. Jeg kan huske,
at ntor hakkede kød på hakkebrædt
ned hakkekniv.

Den [Ene stue - vi sagde a]-drig
dagligstuen - blev kun brugt, når
vi havde gæster, og her var nøbfe-
nentet et ovalt bord, sofa, 3-4 sto-
le betrukket med rØdt p1yds. Hvil-
ken stilart det var, ved jeg ikke,
rnen benene mindede mig on benene på
en gravhund. Desuden en sekretær og
et sø1vtØjsskab - chiffoniere - af
nahogny, hvad også bord, sofa og
stolene var af. En noderne, nen
klodset lænestol, en såkaldt slad-
reskamle og et roderne egbord.

Her var fl-ere billeder på ræggene,
jeg husker: Bordedanmen ved Hefl-e-
bæk. Ovenpå sekretæren stod 2 snuk-
ke, c. 25 cm. høje porcelaenwaser
fra B og G., nalet af min kusine,
nalerirden fru Emna Kongsbø11, med
blomsternrctiver, der vist var hen-
des strieciale på fabrikken. På ræg-
gene bang også nogle platter, son
også var nral-et af Emrra.. Her var
gulvt4pe over det meste af gulvet,
der el-lers var nalet gråt, medens
gulvet i spisestuen var ferniseret,
efter at rrnn var ophørt med at strØ
sand på gulvene, hvilket skete om-
kring århundredskiftet.

I\4or havde anbragt et. gadespejl ved
det ene vindue, hvor også lænestolen
var anbragt. Stuen havde Lo, 2 fags
virduer. Her var også anbragt potte-
planter qom i spisestuen samt enkef-
te fotografier i ramner og endelig
-en grøn1ig flacon red lugtesalt i.

Var der gæster, sad danerne i den
pene stue og syede og snakkede. Jeg
så aldrig danerne spille kort. I

12

spisestuen sad herrerne, og der gik
det føs med esnakker e11er mis' et
spil der vist også kafdtes firekort.

Traktementet var kaffe til afle'
senere dessert tif damerne og rom-
punser til mandfolkene. Far kØbte
altid Theilnanns "Antifler Rhum".

Sel-skaberne var aftid en cplevel-
se for mig, der da fik 1ov at være
cppe en tirne længere, det vil sige
ril k]. 20-21.

Jeg kan sål-edes huske en aften,
hvor stenhugger Danielsen ikke hav-
de sin myndige kone rned, og således
kunne undlade at reagere, når nndam
Danielsens røst ved 23 tiden Iød:
Far, nu er jeg færdig. Denne aften
viftede Daniel-sen med gadedørsnøg-
1en og jublede:

Jeg kender nange ægtenænd,
derønskede: Blot jeg havde den.

Nogle af bØrnene: Siddende fra v.
Chr. Elming. Niels Elming, Vita
Piselhøj. og stående Mourits.
Alle drengene tog navnet E1nin9.
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I den "bitte stue" yar af røbler
kun en ret bred seng og et egetræs
chatol, som jeg nu ejer, desuden
et mindre bord, og i det ene hjør-
ne en almi.ndelig forhængsgarderobe.
Stuen var ikke stor. Her havde min
søster sit sovested, og orn dagen
var det her, vi drenge måtte lege
og tunle, når vejret forbød 1eg ude.

På loftet var fars og ntors sove-
\Æerel-se. Her var kun to a1m. senge
med fjedermadrasserf en tangnndras,
underdyne, skråpude, overdyne og
hovedpude, underlagen, dlmebetræk
og hovedpudebetræk, et rnindre bord
hvorpå et rækkeur og et stearinlys
i stage var anbragt, en stol og på
\æggen nogle knager ti1 anbringelse
af beklædnirgsgenstande og endelig
min seng. Her sov jeg, til jeg var
10-11 år. Værelset havde et seks-
rudet alm. tagvindue.

HØjt ti1 hest artiklens forfatter
KØster Elning sanmen med broderen
Jens Chr.

I loftets vestre ende var et \æe-
relse med en bred seng og en snaf
hjernelavet køje. Her var ikke andre
nøbler, idet der sinpelthen ikke
var plads.

Ude på loftet stod en neget bred
og l-ang Canape med en nadras af
ha1m, der ofte bfev fornyet. Her
har, da der var nange børn hjenune,
sovet op til 4 drenge.

Sengelinned var der i aIle senge,
og det blev .skiftet ofte, da mor
var meget proper.

Når drengene, der 1å i den store
Canape, ret tidlig kom i seng, no-
rede de sig med at gætte gadegåder'
før søttnen tog dem. Gadegåderne
gik ud på, at en f.eks. spurgte:
Der bor en mand i Torvegader hans
rnrm begynder med M og hans pro-
fession ned S. Svar: SadeLnager
MøIler.

I(ælderen, der vendte mod vest,
og var anbragt under melstuen i
bageriet, var ualmindelig Sod.
Tenperaturen var næsten konstant
hele året, c.8-10 grader. Her oIF
bevarede mor nndvarer, der kunne
fordærves.

Mor havde eengarg - sormnetider
to - om året slpige, der nødte
k1.8 med egen synaskine og fik for
en lang arbejdsdag fØden og et par
kroner. Der blev syet til mor og
rnin søster og os drerge. Jeg kan
huske 3 sypiger, Cecilie, Nikoli-
ne og Anine, der senere blev min
wigerinde. Serrere bfev sypigerne
erstattet af systue, og det heft
store skete, da nanufakturhardler
Aistrup oprettede en systue, men
det var kun for de kunder, der
kunne betale.

)mhn.Lng I. decenben 1887 htLnno
man LaAz i "Løg,støn AviÅ,,, at 6r
gen Janu, Pi,se,(.hø j hnn aabne.*_ p-t
bage-n-L i Løg6tø)1.

Dzt høtten vi nene ttm i na,ste ntt.
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xEG FANDT,ry#
FORI,EDEN

Her står: Extract

"Af dend mig fra det KongJ-. Danske
Cancellie tif sendte llotif ications
Liste paa de fra Aalborg Stift ind-
komne og i Hans Kongl. Ilby.s Con-
seif udi Maji tuaaned 1767 foretag-
ne Ansøgninger, hvorpa.a irgen an-
den Resol-ution vorder given.

5. F1 1190. Cancellieraad Christen
Speitzer og Hustru af Aggersborg-
gaard crn confirnation paa deres
oprettede Stamhuus. -
Conseilet den 14 Maji. Forbliver
ved loven.

llans Kongl. I'Iay. vil Al-lernaadigst
at Stiftamtrnanden over Aalborg
Stift HØlædle og Velbaarne Hr.
Geheyme Conferensraad fver Baron
af Holck, for Supplicanterne Be-
kjerdtgiør hvad paa deres Ansøg-
ninger er Resol-veret; Hvorefter
De kunde viide sig Allerunderda-
nigst at rette. Cancelliet på
Gottorp, den l-7.de Junii 1767."

Det der gav Aggersborggård sine
hartkorn, var ikke udelukkende går-
de. Et sted i oprernsningen bliver
det nævnt, at Kristen Sahl betaler
for fiskerettigheder.
Han betaler "af l/3-deel af Sill
Varpestedet for Aggersborggaards
Vaader som bruges fra Medio l4artii
til 11. Junii aarlig. Fra den ll.
Junii og ud paa Sommeren bruges af
Kristen Sahl den Vaad ti1 graae
Fisk, som drages i Land Paa Ag-
gersborggaards Grund, deraf betales
til hvert Aars ll. I'laji førend de
begynder at fiske. "

Nån vi Ladut lrUton i,tlzz be.ne,t-
wLngett, eLt cie,t ,son nege,L zn nu-
Lldig al2.Udh-Lng a( ganX-e dctge,.

Møn dån vi [at i e,t dotzwnznt
dna, de-ngan-7, ha-n de.t. givø (on-
nemmølsen o"d, at. vane- midt i
bzgiv enltede,n-nz.

Det haMhonn, som navnes i
dotzunente.t, va,n øn vandinåLe.rt
[on jondent udbqttz, og itztze
e,t m,åI don ,stønnelsøn.

Aggersborggårci blev det meste af,l700-tallet ejet af slægten Speit-
zer. lTlB-53 var det den første
Mads Speitzer, og fra 1753 var ciet
Christen ltiadsen Speitzer og Anna
llargrethe Lund.

Familien var ikke adelig, men
ville al ligevel gerne have oprettet
gården ti1 et såkaldt "Stamhus".
Det ville betyde, at gården ikke
kunne deles, men sku11e gå i arv
til den ældste søn. Stamhuse var
normalt forbeholdt adelige. De
skulle være på mindst 400 tønder
hartkorn.

Chr. Speitzer indsendte 1767 en
ansøgning om oprettelse af stamhus.
Den var bilagt en fortegnelse over
de gårcie, der hørte under Aggers-
borggårci, og det beløb sig sammen-
lagt til 465 tdr. hartkorn.

Ansøgningen blev behandlet i Det
kg1 . danske Kancel I i og amtmandens
protokol i Aa'lbor"ghus Amt dnfører
1 maj l767: "Extract af I'iotifica-
tions Listen fra Cancel I iet".
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Det var de fiskerettigheder, der
i Mads Speitzers tid afstedkom fle-
re retssager.

l2.oktober .l768 blev stamhusopret-
telsen tinglyst ved Landsretten i
Viborg, og en skrivelse sendt til
kongen. Den blev aldrig besvaret.

I mel lemtiden var Christen Speit-
zer død (Z.naj 1767), og ved skiftet
efter ham, hvor hans enke blev sid-
dende på gården, var der ingen der
protesterede mod stamhuset.

Det gjorde de imidlertid, da en-
ken Anna Margrethe var død i 1777,
og i\4ads Spei tzer vi l1e overtage
stamhuset som ældste søn.

En side af amtets protokol.

De krævede oprettelsen omstØdt
med henvisning til, at Speitzer ikke
var adelig, og at den aldrig var
blevet confirnleret af kongen.

Sagen gik ti1 højesteret, som gav
arvingerne medhold mod l1ads, som
derefter var tvunget til at købe
sine søskende ud.

Den nye ejer gjorde sig hurtigt
upopulær. (se bl.a" KREJL, 1. år9.
side 5l . ). Aggersborg blev ikke
stamhus.
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Det øverste billede viser smedemester H.S.Schaltz i færd med at sko
en hest. Smeden havde værksted og bolig på hjørnet af Bredgade og
Fogedgade. (Dengang hed den Tværgade.) Vi ved ikke, hvor garnmelt
billedet er, men hverken smeden eller hesten ser helt unge ud"
Schaltz var født i .]852

Det nederste billede viser tilsyneladende smedene i fær'd med at sætte
ring på et vognhjul omme bagved.
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