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I hver årgangs novembernummer
skal der være en julekonkur-
rence. Også denne gang. Vi hå-
ber, at den er lidt lettere
end sidste år, hvor der kun kom
een rigtig besvarelse.

Det gæ1der som sædvanligt om atfinde ud af, hvorfra de tre bil_
leder stammer. Det er ikke nØd_vendigt at vide, hvor gamfe de
er, for i fl-ere tilfæIde ved vi
det hel-ter ikke -

trcntø

Forsidebilledet
j u1 ekonkurrence .

de vil dukke op

der har vundet
I0, årgang. God

og de to på bagsiden deltager som nævnt i KRE.ILS
Derfor er de ikke forsynet med forklaringer, og

i næste nummer sammen med afslØringen af, hvem
den formidable præmie: Et gratis abonnement på
f ornø jel-se !

Med melLemrum modtager KREJL
små vittigheder og anekdoter
fra 1æserne. I dette nr. er
der samlet et udvalg, som kan
ses på side 24. Skuiie der være
flere bfandt læserne der ligger
inde med andre gode historiåi,
så er der plads i kommende numre.

@ ofibrntfrot Annoncen er fra Løgstør Avis fgg2.
Avisen havde trykkeri i Hol,ms køb_
mandsgård. Det kan måske være HoLmselv, der flyttede. ( se KREJL, g.
årgang s.54. )

_ l,il ct frogt€ Slgtteg0b! bcrfrc tlt
S0br0 ønffe$ et nrinbrr 61i6, ncrrncre
Do$

Q[. .FoIm, Bøgflsr.
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Herman Bøng :i::::ff"åiå:il::3"x:l::il"-

i Ranum :ir::it:":"'::,::"::,':,:..
Vi var i aarhundredets første
decennium en fil-le litterær
klike paa Ranum Statssemina-
rium, fem herligt unge - og
ungdommelige - gemytter, der
fandt litteraturundervisnin-
gen fængslende nok, hvad de
fcrgangne perioder angik,
men højst utiffredsstillende
over for den aktuelle digt-
ning og de levende digtere.
Vor udmærkede lærer, den me-
get ansete dialektforsker C.
l{.C.Iivolsgaard yndede ikke
"Det moderne Gennernbrud"s
mænd. Han førte os ikke læn-
gere end ti1 J.P.Jacobsen,
IJolger Drachmann og Henrik
Pontoppidan og lagde ikke
skjul paa sin uvilje mod de
aandsretninger, de reDræsen-
terede.
Trods denne holdning nedvir-
kede han tolerant ti1 det
store biblioteks å jourfø-
ring, og naturligvis 1æste
vi glubsk de nye bøger, så
srrart de var indlenmede, dels
ud fra nysgerrig videbegær-
lighed, dels i sund oppositi-
onslyst, rcen især tilskyndet
af en umiddelbar begejstring
for det, vi oplevede samnen
ined digterne.
Vi følte os frernnelige og
frigjorte, og eksklusive i
smag og forstaaelse, naar vi
ved ugentlige "klubaftener"
befæstede hinanden i de af
orngivelserne saa lidet agte-
de fitterære synspunkter,
fæste udvalgte afsnit fra vo-
re yndlingsværker op, disku-
terede os rØde i hovederne,
drak kold chokolade, som en
moder lig pensionatsvær t inde

Ilerman Bang. Vi 1æste roma-
nerne "Tine", "Ludvigsbakke",

, "Ved vejen" og fandt
dem betagende, baade verl de
skæbneforløb, der skildredes'
og ved de indblik' vi fik i
miliøer, der var os aldeles
ukendte.

9

Gi,Pr-Aru
Mest fortabte vi os dog vist
i den elegisk højspændte er-
indringsbog "Det hvide hus".
Mærkeligt nok: vi var jo saa
purunge og fø1te endnu ikke
selv noget af denne bogs smer-
telige tilbage-længse1 mod
barndommens stemninger, for
slet ikke at tale om dens dybe
livs-pessimisme.
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Cm Hernian Bang selv vidste vi
fra aviserne en del-,kendte i
store træk hans livsløb og
lidt om hans indsats ved pres-
se og teater. Om den seksuelle
abnormitet, han led under, vid-
ste vi intet, anede overhove-
det ikke dens art, opvoksede
sorn vi alle var i naturnormale
for hold .

Det var en side af hans væsen,
der for de indviede omgav hans
person med uhygge, men aldrig
blev aabent omtalt af dem, der
kendte den; tiden var mere blu-
færdig over for disse omraader,
end den er nu.
Derimod havde vi hørt adskill.ig
forargelse over hans ekscentri-
ske paafund med udfordrende
paaklædning, rned storforbrug af
parfumer, ned mani for kvinde-
snykker - og andet uvæsen. l.{en
al-t saadant fandt vi interes-
sant, fordi det var afvigende,
og fordi vi tilbad ham som dig-
ter og opfattede hanr sorn et ge-
ni, hvem ethvert brud paa a1-
mindelig væremaade naatte til-
Iade s .

Havde vi forøvrigL ikke selv
for at betone vort eksklusive
aandspræg tillagt os visse op-
førsles-forner og en srnule yd-
re drappering, aIt efter de
smaat tilmaalte mul-igheder,
nen dog nok til en let under-
stregning I

Det var i de aar, den store
digter og mærkelige person
blev navnkundig fandet over
for sin op1æsningskunst. Den
skuffelse, han havde oplevet
paa scenen, søgte han oprejs-
ning for paa tribunen, og han
sejrede stort.

Den egenart, der kom ham paa
tværs som skuespiller, blev et
vægtigt aktiv for ham som op-
1æser; hans succes naaede e-
norme dimensioner, og paa sine
turneer kom han videnom, op-
traadte i teater- og koncert-
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sal-e, i foreningslokaler og
forsamlingshuse, i elegante
omgivelser og primitive ram-
mer, for kræsent publikum og
almindelige tilhørere.
Overalt efterlod han det dybe-
ste indtryk; i enhver henseen-
de var han absolut forskellig
fra det sædvanlige, og hans
eminente kunst greb alle, u-
anset forventninger og uvil-
kaarlige reaktioner.
Som fremsiger af digtning og
som tolker af skikkelser og
stemninger var han magtfuld
som faa - om man i det hele
taget kan nævne nogen, der
har været ham jævnbyrdig.

,*t*1 ".iH:',:i:,y::Åy #igyr:
I Drorrm

Det var tidligt paa aaret 1905,
man ventede den berønte mand
Li1 LøgsLØr, hvor han skull-e
optræde i llotel du llords saI.
Initiativet var taget af Haand-
værker- og Borgerforeningen.
Den litterære klike i Ranum
fattede da den dristige beslut-
ning at opfordre ham til et
besøg paa seminariet. Vi fik
med lidt besvær lærerkollegi-
ets tilladelse, dog ned det



forbehold, at vi selv maatte
"1øl:e risikoen", idet semina-
rier, ikke ville staa som arran-
gør. Med LøgsLØr-for eningens
forlnand som mellemfed fik vi
den aftale med digteren, at
han vilfe komme og Iæse op hos
os on eftermiddagen før afLe-
nen paa Hotel du liord. Hono-
rar: 75 kr.
Beløbet rystede os. Foredrags-
holdere og andre 1igestillede,
som gæstede seninariet, holdt
sig almindeligvis under de 50,
og hvordan skulle vi, daarligt
beslaaede med kongens mønt,
klare de 75, hvis det slog fejl
med tilslutningen, hvad man
godt kunne befrygte.

Flf ter alvorlige overvejelser
slog vi i overmod tiI og be-
gyndte forbereclelserne ti1 den
store begivenheC.

Han havde forlangt en tribune
med et bord og en lænestol
og desuden et værelse at op-
holde sig i under pausen.
Tribunen og møblerne kunne vi
jo nok præstere; "skarnl-erne"
ti1 gymnastik kunne nogenlun-
de betryggende bære de lange
bordplader, der brugtes ved
festlige anledninger, men som
solistværeIse kunne vi ikke
byde ham andet end det bagved-
liggende omklædningsrum med
styrtebads-anI4g, et sted u-
den antydning af hygge. Hvad
ville en saa forfinet kunst-
ner sige ti1 saa sløje "be-
kvemme1igheder " ?

Et andet problem meldte sig:
Hvern skulle modtage ham? In-
gen af os havde mod til at
være "vært", og invitere ham
ind paa et seninaristværelse
forekom os umuligt. Hvordan
skulle vi "underholde" ham i
ventetiden? Skulle der ikke
bydes ham et eller andet?

Ilaar det kom til- stykket, tur-
de vi i virkeligheden slet ik-
ke nærme os ham. Saadan var
en ellers nok saa frejdig ung-
dom den gang, stillet over
for eksceptionelle situatio-
ner I TiI a1t held og stor be-
frielse l-østes spørgsmaalet,
da en forstaaende lærer viste
det moralske mod at paatage
sig modtagef ses-ceremonierne.
Digteren ankom i god tid i
lukket landauer og blev stil-
ful-dt modtaget hos lærer Ryge,
nød - som vi siden erfarede -
et glas vin og en smaakage,
men afslog en cigar og bad om
lov til at tænde en cigaret.
Vi havde sat entreen til en
krone og opholdt os i salen
Iænge før tiden, spændte på
tilstrømningen.
Spændingen udIøstes i behage-
1ig letteIse, efterhaanden som
bænkene befolkedes, og i en
sand stolthed, da aIle sidde-
pladser var optaget, og de
sidst ankonne maatte staa.
vore ængstelige forventninger
var storslaaet gjort til skan-
rne. Vi havde pengene "hjemme",
som man ville sige i dag.

Der var stille i salen, da
alle var paa plads og døren
lukket. Sindene var stemte
ti1 den oplevelse, det maatte
blive blot at se den meget
omtalte mand, hvis ry som
kunstner var lige saa afgjort
som hans personlige rygte var
tvivlsomt.
Vi noterede os med en vis ho-
veren, at det samlede lærer-
korps med fruer havde indfun-
det sig til sædvanligt sæde
på de forreste rækker - man
havde overvundet aIIe betæn-
keligheder og allerede derved
sluttet op om os. Vi var ikke
saa lidt kæphøje og puffede
tit hinanden i fælles velvære.



sem.færer P.N.Ryge.

Da vor ven Ryge dukkede oP
bag tribunen og gik hen ti1
fruen, der havde sikret ham
en plads, forstod vi, at dig-
teren nu var førL ind ad bag-
døren ti1 det kummerlige on-
k1ædningsrum. Stilheden blev
nu mere end total.
Et øjeblik efter aabnede han
hurtigt døren ti1 saIen, knal-
dede den i bag sig og sPrang
op paa det let gYngende tri-
bunegulv. Det var ikke skik
at modtage nogen med bifald,
men vi havde bestenrt at brYde
reglen, og forsamlingen slut-
tede sig lidt tØvende ti1, saa
det bl-ev en sømmelig hilsen.
Ilan var elegant kl-ædt, som vi
kendte det fra billeder. Vi
slugte med betagelse hele Per-
sonen. Kjole og hvidt' skin-
nende laksko, blinkende guld-
armbaand orn haandleddet, en
mægtig hvid blornst i oPslaget.

Den gennemfurede ansigtshud
var rnulatbrun, hænderne lige-
saa og med lange, levende fing-
re. Ilan bøjede sig fornemt un-
der bifaldet, lagde et par bØ-
ger paa bordet og satte sig
skødesløst i stoleri. Øjnene
var halvt lukkede, sIørede i
blikket, udtrykket lidt for-
pint.

l{ed sin r':ærkelige, ligesom
overanstrengte stemme indle-
dede han med at haabe, at af-
le kunne høre harn, ogsaa l-ængst
tilbage i salen, og rneddelte,
at han vil-1e llsr'ge" Dannevir-
kenatten af "Tine".
Det er urnuligt at karakteri-
sere hans gengivelse af dette
mesterstykke, ogsaa umuligt at
skildre den sindsbevægelse,
man selv blev hensat i, og sor.r
tilsyneladende omspændte a1le
tilhørere.
A1dri9 havde vi hørt noget,
der kunne tjene til sammenlig-
ning, FIan havde bogen i haan-
den, men brugte den ikke. I
særligt dramatiske udbrud
slængte han den fra sig paa
bordet, greb den senere, som
var den ham uundværIig. Snart
sad han i stolen, roligt for-
tællende, snart for han op til
ekstatiske replikskifter, pla-
cerede personerne forskelligt
paa gulvet, snart dæmpede han
stemmen tiI hviskegrænsen,
snart råabte han rungende til
organets yderkant, snart gen-
nenrystede snerten han, snart
brød latteren ud, kynisk e1ler
mild.
Ikke en eneste stemningsskaben-
de mulighed gik tabt. Vi op-
levede aldeles uden afkortning
a1t, hvad der skete hin dystre
nat, vi saa det hele finde
sted, vi kon aIle personerne
ganske nær. Da henimod sl-utnin-
gen en af dem kaster et papir
fra sig med haan, rev han et
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blad ud af bogen og slyngede
det ud i salen, saa et gys gik
gennen os aIIe. Dette var alvor.
Der gik lange sekunder, før til-
hørerne fattede sig, og bifaldet
brød Iøs, dennegang frigjort fra
ethvert forbehold.

Gandrup fortæl ler, at dette nr.
oq et par andre gjorde et meget
stærl(t i ndtryl< på derrr a I I e, og
Cen I i tterære l<l i ke forsøgte at
efterligne l-ierman Bang ved at
ryge cigaretter og deklarnere på
sanme måde. Det var et samtal e-
emne i lange tider,
Rusen dæmpede noget ned, da
eksamenslæsningens nere nØg-
terne atrnosfære tog overtaget.
I\4en langt frem i aarene ved-
bl-ev kfikens medlenmer, naar
de nu og da rnødtes igen, at
dvæIe ved denne episode og
enes on, at den var en af
vor ungdoms største oplevel-
ser, vort livs mest betydnings-
fulde møde med den store kunst,
fordi det Iar første gang.

op1æsningen var i gymnastiksal-en

også tidI. undervisning smini-
ster 14. Partling har nævnt
begivenheden i sine erindrin-
ger. Fan nævner de samme ting
som Gandrup, men skriver 09-
så, at en del havde sikret
sig billet til oPlæsningen
i LøgsLØr, inden de fandt På
at invitere }lerman Bang ti1
Ranun. 

.

"Vi hyldede harn begejstret,
og han sluttede oPlæsningen
med at udtrYkke sin g1æde
over, at han var komr,ret til
Ranun.

Orn aftenen gik vi saa de 8 km til
LqsLør for at Løre hnnt igen. Der
var ikke udsolgt, og publikum var
rEæpe saa l1dhør sorn i Panun."

Skufle l-æserne fØle trang til at
få en fornenrnelse af Herrnan Bangs
publikun i Ranum, så kik i r?-cJL
5. årgang side 5.



sid,e til spøg
Rebslåger Dalby i Løgstør havde
mange rotter i sin reberbane. Der-
for gik han på apoteket for at få
noget stryknin til at slå dern ihjel.
Har De en recept, spurgte apoteke-
ren. Nej.

Så kan De ikke få stryknin. Vi ved
jo ikke, om De tænker på at tage
.livet af Dem selv!
Nogen tid efter sendte aPotekeren
sin karl til DalbY efter en flag-
line.
Har du en recept?, sPurgte DalbY.
Det havde karlen ikke.
så kan du ikke få flag.Iinen. Vi kan
jo risikere, at apotekeren vi.I bru-
ge den til at tage lj.vet af sig!

Guldsmed Præstmark var alle
dage i pengetrang.
En sommerdag står sadelmager
l.IØller i sin gadedør - det
var den dag Ulstrup marked -
og ser Præstmark nærme sig,
og er ikke et øjeblik i tvivl
om dennes ærinde.
Samtalen var kun kort, og lød
sådan:
Præstmark: Nå, du er ikke til
Ulstrup marked?
MØ1ler: Nej, Præstmark, til
dig at sige, jeg ejer ikke
kongens møntl

o

Fanden og bJæsten gik samnen gen-
nem Østerbrogade.

Da de koln til erden af gaden, sag-
de fanden: 'Vent lige her, mens
jeg snutter ind i sparekassen."

Det lovede b1æsten. men fanden kcrn
ikke ud igen. Nogle siger, at tnn
stadig er derirde. Andre mener, at
han snuttede ud af en bagdør, mens
blæsten ventede.

Og det er grunden til, at rnan a1-
tid kan firde blæsten lige i oneg-
nen af spa.rekassenl

I

l

Skipper Lars Simonsen hentede
med sin pæreskude hvert år
frugt På vores "slrdhavsøer"
og solgte l-asten i' LØgsLøt
havn. og han tjente gode Pen-
ge. Når en så sPurgte ham:
Hvordan med fortjenesten På
frugten iår? Iød svaret hvert
år: Til dig at sige, iår er
det skidt, men sidste år da
var det godt.

Nu har der igen været komnu-
nevalg, og det afføder altid
nogle morsomrne bemærkninger.
Ved et tidligere valg var der
en konservativ kandidat, (nav-
net tifbageholdes af redak-
tionen), der skrev L Løgstør
Avis: "I en situation som
denne gælder det om at have
ryggen mod muren for at hol-
de skindet på næsent"

1

I
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ltos bagereni
@
@

I

of 5øren

l\øsLer ELrning

fortsat.

Bageriet bestod af tre run, det
stØrste af disse, bagerilokalet,
vendte rod nord og var udstlret
med to 2 fags vinduer. Her var
bagerovnen, foran hvilken fandtes
en snal askegrav.

Ovnen var brærdefyret. brærds-
1et var granaffald' købt i hele
jernbanevognladninger fra Rold
skov sanærk i Arden; og en lil1e
del kul. Her i bageriet fardtes et
langt bord ved vinduerne' en stor
kasse med mel i og 1åg over og to
sæt stikke, der brugtes til at an-
bringe plader i, både før og efter
bagningen. Redskabet' far brugte
ti1 at ætte brøcl i ovnen med og
til at "bage udr', kaldes en skodde.

i *.r ovnen var der et stort' men
I lavt rur, vi kaldte rwrmet for"Lør-
I reovnen". Her havde byens karetna-
I g., lov til at anbringe hjulnav,

eger og ardet til tørring, og det
benlzttede karetnageren i rigeligt
mål. Jeg erindrer karetrmgerne
Car1sen, Odgård og Petersen.

Et mindre rum kaldtes bagerstuent
her var et bord Jangs væggen nod
vest, et tangt æltetrug ned 1å9,
og en grubekedel af kobber. Den
gang foregik æltningen med hård-
kraft - i fars læretid i Mariager
æ1tede nan nted føclderne - og det
var et meget hårdt arbejde.

Elindebornsgade
I bageriet blev det finere brød

til: n6rgenbrød, kaffebrød cg snå-
kager, medens rug, sigte og fransk-
brød blev lavet i bagerstuen. Gru-
bekedlen blev brugt til at frern-
skaffe danp ti1 raskning af dejgen.

I melkamret, hvortil tre trin
førte cp, fordi kælderen fandtes
underneden, fardtes lageret af
nandler, grør. sukat, rosiner o.s.v.
t"Iel havde far sjældent på lager,
idet den hardlerde kon med det res-
ten dagligt.

I det ene hjørne af bageriet stod
en fiprter af granit, c.60 cm. høj
og 30 crn. i kvadrat og noget q>ids
cpad. Fordybningen var c. 20 cm. i
diarEter og 15 on. dldc. Den blev
afskaffet og endte sine dage i ha-
ven, da rnarcipannasse kunne købest
nen her har far knust nBnge Pund
nandler.

Baderærelse fandtes ikke. Ibr
vaskede- sig clagligt efter arbejdet'
stående i askegraven foran omen;
og vi drenge blev tver lørdag aften
vasket over hele krcPPen af ror'
medens vi sad elter stod På køkken-
bordet. Bagefter fik vi rent under-
tøj på.
I nrarge år lnvde mor ikke noget vas-
kehus. Jeg burde kunne huske, hvor-
ledes mor vaskede, men kan ikke.
Derinrrd kan jeg erirdre, at min bro-
der på en trillebør kørte vaskebal-
jer med npasket tøj, de snå I00 m.
ud til den kcnrnunale vandpost i an-
hslet, 09 her foregik skylningen.
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Fra bageriet i
ca . 1922 .

I)a mor onkring 1902 fik vaskehus,
blev der indrettet spandkloset i
vaskehusets slderde, og op mod nord-
erden et "fiskebord", tnror nror fIåe-
de og rensede den fisk, vi skulle
nlde til middag.

Vaskehuset var udstFet med indblg-
get grubekedel- til brændsel, en vas-
kebænk og bord. Vaskehuset blev og-
så anvendt scrn cyklestald.
f gården var trukket 3 snore af c.
3 nrn. galvaniseret tråd, og de var
statiorEre. Vridennskine har nror al-
drig ejet, a1t blev vredet med ten-
derne af mor og vor vaskekone, der
af en el1er anden grund haldtes "Bryn
Stine".
Vi havde en jævn stor gårdq>1ads,
hnror ovnbrændet var stablet oF, og
der fandtes også nøddingen, der ret
jannlig blev tønt; der var altid
1åg over nøddirgen. Pissoir fik vi
først senere. Sådanne mindre ærinder
besørges i rendestenen eller i haven.

Itrave havde vi også, den var ret stor
med flere blcrrunetræer, stikkelsbær og
ribsbuske. Far lod den Lrver forår
grave af vor havefilEtnd gennem nEnge
år, Jens Vognsen fra \bsborg.

Denne var en stor børneven, far til
2I børn med sarmre kone; og cplnvs-
nand ti1 et mrndheld, der ofte cite-
redes i familien: fngen kan fra sin

B1 indebomsgade

skæbne fly. Vi aviede kun kartofler.
dog hnvde nor et mindre stykke i ha-
vens ene hjørne nred mors yndlings-
blcxnst levkøjer og stedfipderblomster.
l.Iår kartofl-erne var gravet cF, Lnvde
vi drenge haven til- tunleplads.
Fra køkkenvaskens afløb langs går-
den, srøgen og forsiden af huset
Iøb en rendesten' der blev fejet
hver lørdag. Der var lågt brædt o-
ver rendestenen to steder, nemlig
ved butiksdøren og ved $løgen.

Rendestenen løb sanunen med gadens
andre renCestene i en stenkiste,
der gik t\ærs over gaden og var
forsynet med solidt rendestensbrædt
af jern. Stenkisten mundede ud i
grøften, der tilsidst forwandt i
fjorden.
Butikken havde to butiksruder, tvor
rnan udstillede bakker og fade med
fristende brød. Der var diske med

rarmorpJade. Pengeskuffen var under
disken og kunne ikke Iåses. Den blev
tølt hver aften. Urder disken fard-
tes 2 hylder med rug- sigte og fransk-
brød samt I0 og 20 øres kavringer.
Ir,er cpbevaredes også inclpaknings-
peipiret.
To skuffer med tvebakker cptog rEes-
ten en trediedel af pladsen under
disken. Et udstillingsskab bag dis-
ken havde ingen skuffer' kun hylder
rned rlåser med snåkager i, og på de
to nederste hylder rugbrød.
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I butikkens ene hjørne fandtes en
stikke til plader med kaffebrøds-
kranse, stærgerr sandkager, soda-
kager, biscuitkager iulekager og
vandkringle. På w4gen ved stikken
Lrang poser til det finere brød. T

skabet bag disken fandtes På en af
hylderne en tnnkeløs koP ti1 snå-
mønt, så man ikke skulle åbne skuf-
fen hvergang et barn kom for at
købe en 2 øres kage - også kaldet
jødekage.

Det trmrdte nor måtte give igen På
en guld I0 eller 20 kt., en sådan
nønl blev altid pakket ind i papir'
d3 den jo kunne forveksles med en
2 øre.
\@gene i butj-kken var beklædt med
flødefarvet vasketapet, medens hu-
sets ardre run havde alm. tapet på
væggene. Dog var \Æggene i køkken
og i den bitte stue kalkede.

Der var en rurd kakkelovn i den pæ-
ne stue, den blev holdt meget blank.
I qgisestuen var der en firkantet
kakkelcnzn, også sortpudset og med
kcgerum. Ibr var altid en kedel
vand anbragl. Ii.gerne til kogerurn-
met blev om vinteren, når der var
sne og is, brugt til at tørre dren-
genes strøfiper; nor holdt meget
strengt på, at vi ikke nåtte gå med
våde strønrper. Brtrds1et blev kaldt
cirders, n€n var nærrnest som trækuI;
det bl-ev saml-et af far ved gennern
hele året at sigte affaldet fra ba-
gerovnen. Ardre værelser bavde ikke
opvarrnningsnuligheder, bortset fra
den bitte stue, trvis ene \/æg stødte
op til bagerorrnen.

Den daglige dont var arbejde og
atter arbejde. Fbr og nror gik me-
get sjæl-dent tur samnen, og kun crn
søndagen. Far derinrcd gik resten
daglig en lang qndseretur og gerne
ud langs kanalen.

Aftenerne hjenrne nirdes jeg stadig
son neget hlggelige. Far læste avi-
sen, nxcr lappede og stcppede, min
søster s\€ale eller broderede. K1.21
vankede der kaffe. Vi drenge for-
drev aftenen nred en @. Vi kunne
være samnen med ardre unge orn afte-
nen, mest om sornmeren, men jeg var
altid hjerrne til aftenskaffen.
X1. 23 gik vi til ro.
Det var meget alrnirdeligt, at folk
kor.r nred dejg, de selv tnvde )agt,
for at far sku1Ie bage det. Det kun-
ne \ære sigtebrød eller julekage.
Op til julen Iånte kunderne plader
og kom ned dem fyldt nred snåkager,
far så skul-l-e bage. Det var før
gasovnenes tid.
Disse snåkager blev altid bagt cn
aftenen, når far havde sovet. Jeg
husker kun ganske få gange, far måt-
te stege stege i ovnen. Vi havde et
udsalg i den vestlige de1 af byen,
og her måtte vi drenge bringe brød
ud, inden vi kI. 8 nødte i skolen.

Søndag rnorgen tidligt "gik vi r,ed
kurven", hvilket vil sige, at vi
bragte forudbestilt brød ud til
kunderne. Pengene var gerne anbragt
på en tallerken i vaskehuset, og
herpå blev så det ønskede brød an-
bragt, og kunden blev aldrig \ækket.

Der bages ud.



l4it udbytte var 22, det kunne på en
søndag blive en 5-6 øre, men det
var penge, jeg dengang regnede med.

Fars bageri hørte ikke ti1 de store.
En alrn. god dag var sal-get På 50-
60 kr.
tlor forestod den daglige ledelse af
butikken, oS tog sig iøvrigt af dag-
ens rTenge praktiske gøre'ruiI. Iuor hav-
de, tvad hun kaldte "nre1lemhandel"'
med flere håndværkere og handlende,
skonager, slagter, skrædder q køb-
mand. I@erne blev vel så o6gjort
kvartafwis elfer halvårlig, men

penge fulgte aldrig' man konstate-
rede kun, at vi LPs skrædderen hav-
de 20 kr. tilgode.
Så kunne en få et par benklæder' han
lange havde savnet' og sådan med de
andre mellemhandlende. Kcrn så ikke
og fortæl, at nyere tiders statsnffid
har opfundet clearing.
Snør fik vi gennen nange år fra vor
srørnand i Llæsknrg. Fian fik sa brød
som betaling. Jeg kan erdnu se ham

for mig, når han kom gående med

snørret i et blåternet tørklæde af
størrelse og stof scm et neget stort
lomnetørkLaede. Jeg tror ikke' grør-
ret var "lurnærket". l4argarine var
mor en modstander af, scrn af alt nyt.
ilun ville såIedes,rheller ikke straks
have instatleret vand og gas, og i
nrange år - helt cP til 1912 - holdt
hun på petroleumslanPen i stuer og
i køkken. Skulle vi en nrørk aften ud
i vaskehus el1er på klosettet' kunne
vi få et lys i stage med.

I fiEnge år havde vi brønd i gården'
vi kaldte den kjelden' og den blev
først kastet til, da en af mine brød-
re faldt i den og rrær druknet.

Derefter hentede vi vand hos naboer
eller ved bybrønden i anlæget nær ved,
indtil byen fik vandcerk.

Jeg kan huske tvilken begivenhed det
rrakLe i farnilien, da rnin ældste bro-
der købte sig en cYket. Jeg er så
ganmel. at jeS kan huske, at ølbrlg-
ler tver tvtikkelsens sØnner kørte på

velocipede. Hercm en fil1e historie:
Min onkel arbejclede på den tid ttos
garver lløIIer, og en formiddag stod
mester og wend og talte sanrnen, da
en velæipede kcrn farende forbi gar-
veriet. Mesteren udbrød da: Uha, hvad
var det? Det var nok et varsel.

Rn fødselsdag var en stor dag. Man
blev vækket ved, at far riødte qe
og gav en fanfare med en grlzdeske
På et grlz<lelåg, og så var stemnin-
gen straks angivet. Dagens eneste
gaver - de gik igen hvert år - var
1 Øre, et tyndt stykke sardkage,
der var fars speciale, og et par
sækkebård med bl1p1onbe ved. Og sa
var m;m fuldstændig fri for pJ-ig-
ter af nogen art og rnåtte få sin
livret til midtlag.

De crntalte bllplonber sarnlede vi og
gneltede til klinkesten, der var på
stØrrelse rned en 2 kx. q c. 10 rrn
tyk. Der blev spillet meget klink,
altid om griffelstumper.

28

Brødet vendes



Af andre lege kan jeg rmrne: Bold
i hue; de spitlerdes huer blev an-
bragt op ad et plankerrærk eller en
mur. Fra en pa.ssende afstand gjaldt
det så on at trille bolden i en hue,
derefter fllgtede man for ikke at
blive rannt af bolden, der blev kas-
tet af huens ejernand. Den, der
blev rarnt af bolden skutl-e have sin
hue nederst, og kaste næste bold.
Vi legede også ned drager, altid
selvlavede, som regel sekskantede.
Prente var også en yndet leg: nnn
skulle inden for en bestemt bydel
genrre sig i gårde, haver, udhuse
eIler lofter, en el1er lo skulle
så søge at finde de gente og narke-
re "tilfangetagelsen" ved at råbe:
En, to, tre krciner for peter, eller
lvad den fangne nu hed.

Vi drenge foranstaltede vældige
bråvallaslag rrellem byens to kvar-
terer, Østerbo og Vesterbo. Hoved-
gaden var grænsen. En sådan kanq>
kunne rrære ret livlig. Den blev
udkanpet dels på rwverne, dels med
pinde, grene etc., men aldrig ned
sten eller andet kasteskyts. Efter
en sådan kanp var vi drenge lige
gode venner.

On sonuneren skete det, at naboer,
venner og bekendte, slog sig sam-
men og lejede en charabarc, og så
kørte rnan til vår skov, Lunden el-
ler Svinklørz. Mad ti] hele dagen
havde rnan med, ren vand ti1 kaffen
og ål- kunne købes hos en skovløber,
og her kunne den nedbragte nad og-
så varmes.

Sterningen var god og 9em1t1ig. Vi
havde gerne C'okke med, han sirillede
harnronika, og så gik dansen. Først
da jeg blev voksen, forstod jeg,
hvorfor rændene, der på udturen sad
\tlerst, på hjemturen var anbragt
inderst mod agestolen.
Jeg mirdes også, at nogle familier
en sØndag efm. drog ud til Fr.VII.s
kanal-s vestende nedbringende kafile
oq tilbehØr. Marchen ud og hjem var
til tonerne af Søren Kjældgaards
orkester. Det skete engang' at en
af deltagerne \rar så "cverkørt", at
han ikke kunne gå de 2-3 km. hjem.
I,.{an måtte efterlade ham og to andre
som vagter. En vognnand blev sendt
ud efter den "cnzerkørte", men kus-
ken fandt tre "overkørte", der måtte
ages hjem.
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llvotfor heddu del sfidun ?

[s/,rlrogade

For en de1 år siden var der en jour-
nafist fra SjæIland med farnilie i
Iqstør der skrev, at byen tnvde
fået storbydrønnne, når vi både hav-
de fået Østerbrogade og iiøLnager-
gade efter købenlnvnsk forbillede.
!!ed hens)m til Købnagergade kunne
jeg ikke modsige ham, ren Østerbro-
gade tnvde trozd i byen siden år 1800.

Østerbrogade hed oprindelig
Østerbro. Den er en af de yng-
ste gader i den gamle bydel.
l'Iavnet dukker op omkring 1800'
og dækker strækningen fra Sko-
legade, (den nuværende .I-{Øbma-
gergade), til'Torvegade.
Torvegade hed forøvrigt Ves-
terbro, og begge navnene koro
af, at de fra hver sin side
fØrte hen til- en bro.
Broen, ja det er måske en fl-ot
betegnelse for den Spang, som
fodgængerne kunne benytte, for
de kørende måtte køre lige over
bækken, som krydsede gaden lige
syd for Torvegade. (Mere om
bækken i IiREJL, 2.årg. s.14 i
artiklen orn Skoleengen. )

i brandforsikr ingsvurderingen
1818 optræder kun en enkelt e-
jendom i Osterbrogade, nernlig
Anders Lunøes købmandsgård,
der til gengæld var den højest
vurderede i byen. Den er be-
skrevet i 6. årg. side 39.

Det af den nuværende gader der
Iigger sYd for bækken' hørte
tit-sønaårgade, der drejede on
hjørnet til- den nuværende"
Fischersgade. Her var ogsa
meget få huse.

I{ovedgaden hed stadig Fjordgade,
og flsterbrogade kom Iangt nede
i rækken, rnen fra ca' 1820 kom
der gang i byggeriet På gaden.

Det var en del'forretninger og
købmandsgårde, som f. eks. På
hjørnerne af Rlindebornsgade'
nemlig Lykkes gård mod nord
og Claudis mod sYd. også hjør-
net ved l.libe Landevej (Bred-
qade) f ik sin købr,iandsgård ca.
1820, nemlig Th. Lunds, hvor
der jo stadig er købrrrand.

lln ny brandvurdering i 1838
kunne fortæIle, at antallet af
ejendonme i bYen var steget fra
88 i 1818 til l-40' deraf var en
del i Østerbrogade.
Det var ved den tid (1839) ' at
manufakturhandler Pouf Bach fik
sit hus i Fjordgade ødelagt af
en stornflod, og i stedet for
at reparere huset byggede et
nyt i Østerbrogade over for
Blindebomsgade.
caden steg også i betydning,
nen var stadig så sumpet om
vinteren, at mange foretrak
ruten ad Vestergade og tilba-
ge langs skrænten, når de
skulle syd på.



omkring 1870 kan vi se på kor-
tet, at kun ca. halvdefen af
gaden var bebygget, og det
kon til at vare helt til 1901
inden det sidste hul i hus-
rækken blev fyldt ud. Det var
det hus, der nu rummer butik-
ken "Lotte".
På det tidspunkt havde gaden
erobret førerstillingen i by-
en, og det til-trak naturlig-
vis forretninger, der for en
dels vedkonmende havde været
i Fjordgade og Skolegade.
En af grundene var også, at
skibsfartens betydning tog
af, men handelen ned oplandet
blev større.

FlN
-

Siden da har gaden befæstet
sin stilling son den førende
handelsgade med udløbere i
nabogaderne. Husene er blevet
ombygget og forstørret, og
det har ikke hver gang været
en forskønnelse af gaden, hvis
det skal siges høfIigt.
I den seneste tid ser det dog
ud ti1, at de forretningsdri-
vende er ved at fii øjnene op
for, at også det udvendige er
værd at pynte op.
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