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Barndomsminder
fra Løgstør i 30'erne og 40'erne
Niels Eigil Jensen

Skrevet
for at give mine nærmeste et indblik i min opvækst og 
de vilkår jeg voksede op under. 
   Både Annes interesse for slægtsforskning og min 
halvbror Jørgens bog om vores far og hans slægtninge 
har inspireret mig og været en god hjælp.
   Og så har det helt bestemt også været en god måde at 
genopleve sin barndom på!

Nedskrevet lovlig sent desværre, -i år 2006 som 73-årig. 
Meget er glemt, -min barndom var i det forrige århundrede! 

En aalborggenser på weekendbesøg har siddet i 
sin sejlbåd i kanalen neden for badehuset og 
udført denne akvarel, som min mor havde 
hængende i sin stue i mange år
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 Min mor 
Mit liv tog sin begyndelse søndag den 30. juli 1933. Jeg er blevet 
fortalt, at fødslen fandt sted på Løgstør Sygehus. Begrundelsen 
kender jeg ikke. Det var næppe normalt at føde på sygehuset 

dengang. Om det skyldes alderen, -
hun var 36 år, at hun var enlig eller 
der var komplikationer omkring 
fødslen ved jeg ikke. Dåben fandt 
sted i Løgsted Kirke lige uden for 
byen. Min mor ønskede jeg skulle 
hedde Niels, min far Eigil. Resultatet  
blev Niels Eigil.
   Et år før var min mors adresse 
Bredgade 114  i Løgstør. Her boede 
en af hendes veninder, Marie, 
sammen med sin blinde far. Min 

mor boede oven på, hvor der må have 
været en lejlighed eller måske kun et par værelser. Marie blev min 
gudmor og hørte til omgangskredsen i hele min barndom og længe 
efter. Et par år efter min fødsel blev adressen Peder Kræmmers-
gade 5.

Enlig mor
Det har næppe været høj status min mor har haft i Løgstør. Enlig 
mor og hørende til arbejderklassen. De første år var med hårdt 
arbejde på byens slagteri, senere gik hun ud og vaskede for folk. Så 
var hun hjemmehjælper i nogle år om vinteren samtidig med at hun 
passede fjordbadet om sommeren. Det må have været en tilværelse 
hvor hver øre skulle vendes og drejes inden den blev givet ud. Men 
jeg oplevede en god og kærlig barndom. Og opdraget blev jeg. Hun 
kunne være ret så bestemt når det tog hende.
   Min mor havde en stor omgangskreds og der var tæt forbindelse til   
familien i byen.  Byens beskedne størrelse gjorde det let at nå rundt. 
De mange år hvor min mor i sommermånederne var bestyrer af 
fjordbadet var med til at gøre den daglige tilværelse afvekslende for 
os begge. Den yngste foreliggende  udgave 

af mig, fotograferet på Rimmen, 
hvor Anna og Marius boede da 
jeg blev født

Kirstine Marie Jensen 
Født den 25. april 1897 på Tolbøl Mølle i 
Lodbjerg Sogn.
Død den 29. september 1972 i Løgstør.
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Min far 
Der var ikke megen kontakt mellem min mor og min far i min 
barndom. Og der blev heller ikke vekslet mange ord mellem os om 
ham. Min viden begrænsede sig til at han boede i Aalborg og 
arbejdede ved DSB. Jeg spurgte på et tidspunkt om hvorfor hun ikke 
blev gift med ham. Svaret blev en afvisning i form af en besked om at 
det kunne jeg få at vide når jeg blev ældre. Svaret kom aldrig. Men jeg 
spurgte heller ikke igen.
   I alle barndomsårene udviste jeg ikke nogen større interesse for min  
far. Forbindelsen mellem dem har mindst stået på et par år før min 
fødsel. I min mors efterladte papirer har jeg fundet enkelte breve fra 
ham. Et af dem er dateret 1. juni 1932, godt et år før min fødsel. Det 
korte "korrespondancekort" giver ikke mulighed for lange tekster, 
men de få linier tyder på et kærligt forhold.
   Et familiemedlem i Løgstør, Vagner, har fortalt, at ægteskab mellem  
min mor og min far var så tæt på, at der var blevet lyst for dem i 
kirken to gange. Det er ikke lykkedes at få det bekræftet i Kirkebogen.
   Men på det tidspunkt var Oluf imidlertid begyndt at komme 
sammen med en anden kvinde ved navn Agnes. Hun boede også i 
Aalborg. Den 12. august 1933, 14 dage efter min fødsel, blev han gift 
på rådhuset i Aalborg med Agnes. Hun var gravid!
   Ægteskabet med Agnes varede lige til min fars død i 1975, 42 år 
senere. Om den gode mand har været i et dilemma om hvilken kvinde 
han skulle gifte sig med, vides ikke. På den tid giftede man sig med 
den gravide, alt andet var uanstændigt! Problemet for ham var, at 
dem var der to af på samme tid.

Oluf Christensen, Postbox 252, Aalborg 
Det paradoksale i situationen var, at min far i årene derefter forsøgte 
at opretholde forbindelsen til min mor. Interessen lå måske i et ønske 
om at kunne følge med i sin søns opvækst.
Han oprettede en postbox i Aalborg, så han kunne modtage breve fra 
hende uden hans kone blev bekendt med det. Og var han på 

farten (som han ofte var), så skulle posten sendes som Poste Restante 
til den by han var på vej til. I et par breve apellerer han til hende om at 
skrive, det tyder på at interessen fra min mors side har været så som 
så. Men jeg kan i hvert fald ikke mindes nogen sinde at have hørt 
hende tale negativt om min far.
   Nogen kontakt må der imidlertid have været mellem dem i årenes 
løb og min mor pressede på for at jeg skulle træffe ham da jeg flyttede 
til København. Hun så gerne at jeg havde forbindelse til min far.

Oluf Marinus Christensen.
Født den 3. april 1902 i Hjørring.
Død den 5. december 1975 
i Aalborg.
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Min barndoms by 
Det kan være vanskeligt at forestille sig de vilkår man levede under i 
30'erne. Tømmermændene fra 1. verdenskrig havde knap nok lagt sig 
før en økonomisk depression satte ind og førte til, at arbejdsløsheden 
i begyndelsen af 30'erne nåede op på at omfatte mere end hver tredie 
i arbejde. 

   I 1933 så en ny socialreform dagens lys og der blev bl.a. mulighed 
for at opnå arbejdsløshedsunderstøttelse. Denne nye lov må have 
betydet en stor tryghed for de dårligst stillede af byens borgere.
 
Byen, havnen og kanalen blev min barndoms verden
Løgstør var en rigtig god by at vokse op i. Det ligger i byens størrelse, 
som på det tidspunkt  var på under 3.000 indbyggere. Det ligger også 
i et  spændende havnemiljø, i Limfjorden, Frederik den Syvendes 
Kanal og en i det hele taget afvekslende natur, som man kunne være 
ude i på ingen tid.

   Byens beskedne størrelse betød at der aldrig var langt til familie og 
omgangskreds. Det gav tryghed. Det var ellers ikke tryghed der 
prægede 30'erne og 40'erne. Men trods kummerlige tider oplevede 
man ikke vold og tyveri i en grad som man gør nu om dage. 

Løgstør under 2. verdenskrig
Krigen nåede også Løgstør, om end i beskedent omfang. Måske 
oplevede vi den kun på grund af den nærliggende Aggersundbro, der 
blev indviet i 1942. Tyske soldater blev indkvarteret forskellige steder 
i byen. Skolen blev inddraget og vi måtte i en periode gå i skole andre 
steder i byen. Der blev også "indkvarteret" tyske soldater lige i 
nærheden af os i Rådhusgade. Der blev ryddet en lagerhal i 
foderstofforretningen, hvor de indrettede sig på det hårde 
cementgulv. Vi børn var nysgerrige og soldaterne meget interesserede 
i kontakt. De viste os deres udstyr og billeder af kone og børn. Vi 
tjente også lidt lommepenge på at hente ting til dem hos købmanden. 
Værnemageri i det små om man vil.

  En aften under krigen fulgte jeg med (halv)fætter Bent til et møde i 
FDF, da der blev blæst luftalarm. Vi måtte søge i det nærmeste 
beskyttelsesrum sammen med adskillige andre. Mens vi sad der hørte 
vi flere store drøn, antagelig fra Aggersund.
   Min mest dramatiske oplevelse under krigen fandt sted en aften ved 
skumringen. Rygtet gik at tyske fly var nødlandet på isen lige vest for 
byen. Jeg var med i en flok drenge der satte kursen ud over den 
isbelagte Limfjord mod de mørke pletter i horisonten. Vi havde 
fejlvurderet afstanden. Der var flere kilometer ud til stedet, hvor 6-7 
jagerfly stod havareret på den knoldede is. 
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Et fly var tippet på næsen og en død pilot sad fastklemt. Min mor var 
virkelig vred da jeg i mørket kom hjem fra den udflugt.  

   Jeg har senere forstået at de tyske piloter troede de landede i 
lufthavnen i Aalborg fordi den nyopførte Aggersundbro ikke var vist 
på deres kort. Derfor blev den forvekslet med Limfjordsbroen. Og 
vest for den bro ligger Aalborg Lufthavn.

Livets gang i byen
   Trafik var ikke noget man talte om og slet ikke som et problem. Når 
brandalarmen gik i Jernbanegade strøg vi af sted for at få den 
oplevelse med. Mælkemanden kørte fra dør til dør med sin hestevogn.  
Flødeskum måtte man dog hente på mejeriet i en medbragt skål. Om 
vinteren, når sneen dækkede vejene, blev Rådhusgade dagligt 
passeret af kaner med et hestespand foran. Det var landmænd der 
kom fra foderstofforretningen i Skolegade. Det gav af og til en 
køretur, når vi sprang op på mederne og susede af sted hen ad gaden. 
Sneen blev liggende og dannede hurtigt en hård glat skorpe på 
kørebanen.
  Sne var der i det hele taget meget af i de hårde vintre i begyndelsen 
af 40'erne. Jeg husker situationer visse steder med flere meter høje 
snedriver på gaderne. Det gav beskæftigelse til mange arbejdsløse. Og 
på fjorden sled den gamle isbryder Valdemar i det for at holde en 
sejlrende fri.
   På havnen var der altid liv. For den gang var der fisk i Limfjorden og  
dermed også fiskere i Løgstør. Bådene landede fangsten hos Niels 
Kristoffersen i den meget lille havn ved siden af fyret. Forretningen lå 
samme sted. Fiskene lå i en kasse i butikken og slog med halen eller 
også blev de hentet fra et af hyttefadene i havnen ved siden af. 

Kortudsnit,
revideret 1943.
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På græsarealerne ved kanalen bødede fiskerne ruser eller tjærede 
garn med røg og stærke tjæredufte til følge. 
   Hele sommeren fra morgen til aften i mange af mine barndomsår 
var jeg med min mor ved fjordbadet. Hun passede badeanstalten, 
åbnede og lukkede, solgte billetter, gjorde rent og solgte i mange år 
også is og slik.  
I det miljø har jeg tilbragt mange gode timer. Og det blev da også til 
en tur på fjorden af og til. Johannes Wæver hed fiskeren som jeg mest  
holdt til hos. Når vi kom i havn fik jeg gerne et par fisk med op i 
badehuset. Det kunne være alt fra ål til skrubber, -også ålekvabber. 
En af de retter min mor fik ud af dem var ålekvabbesuppe. 
   Netop kommet i havn en dag med Johannes for at lande fisk hos 
fiskehandleren måtte jeg en tur i baljen. Johannes fik fat i vingebenet 
på mig og halede mig op. Drivvåd måtte jeg derefter gå den lange vej 
langs havnen til badehuset til en bekymret mor og tørt tøj.
   Hos bødker Andersen fremstillede man smørdritler. Det var et helt 
andet miljø at komme ind i. Lugten var stram hos Birck i ølbryggeriet. 
Her gærede øllet i store, åbne kar. 
Hos bådebygger Poulsen fremstillede man både til roklubberne. Det 
blev han landskendt på. 

   Og sådan havde den lille limfjordsby helt sin egen tilværelse, 
temmelig upåvirket af hvad der foregik ude omkring i verden. Års, 
Nibe og Aalborg var vel en slags konkurrenter. Mest stationsbyen Års,  
der havde vokseværk. Selv om Aalborg ikke var længere væk end et 
par timer med rutebilen, så er det kun få gange jeg har været der i de 
18 år i Løgstør. Skolens årlige sommerudflugt kunne gå så langt væk 
som til Hobro, -med toget.



8

Rådhusgade 7 var uden el og vand, 
-og med lokum gården
Vi levede i min barndom under beskedne boligforhold. I Rådhusgade 
7 boede vi i adskillige år. Det er derfor den bopæl jeg har de fleste 
barndomsminder fra.
   Der var ikke elektricitet. Belysningen blev klaret med 
petroleumslamper der osede når de havde brændt et stykke tid. I 
stuen over bordet hang et pragteksemplar af en lampe, som kunne 
trækkes op og ned. Der var næppe andre i min klasse med et hjem 
hvor der ikke var indlagt elektricitet.    
   I køkkenet hang der en petroleumslampe og maden skulle tilberedes 
på en primus. Der var stengulv i køkkenet og i baggangen. Det var den  
vej man skulle ud i gården for at komme på lokum. Her sad man så 
sommer og vinter uanset vejr og vind. Der var 3 lejligheder i 
ejendommen, der i øvrigt for længst er revet ned. 

   I Rådhusgade delte jeg seng med min mor. Der var stue, 
soveværelse og køkken. Måltiderne måtte indtages i stuen. Jeg husker  
vi engang sad ved det lille spisebord fyldt med alskens madvarer da 
boghandler Støckel, hvor jeg var bydreng, pludseligt bankede på. Der 
var brug for bydrengen uden for normal arbejdstid. Men jeg blev flov 
over at han så den opstilling af mad på bordet og vel sagtens over 
stuen i det hele taget.   
   Naboen i nr. 5 var Line. Hun var pensionist, tunghør, gangbesværet 
og havde hund. Et lille bjæffende gadekryds af ubestemmelig race, 
tyk, korthåret og med gullig pels. Hun var en livsklog kone. Jeg kom 
og gik hos hende hver dag og hun fyldte en del i min tilværelse en 
årrække i Rådhusgade. 
   Ejeren af huset var fiskehandler Niels Kristoffersen, som boede i 
huset ved siden af. Der var også et par lejligheder inde i gården hos 

Her har jeg forsøgt mig med en 
akvarel af Rådhusgade 5-7 efter et 
dårligt avisfoto.
 De 3 midterste vinduer i 
ejendommen udgør vores lejlighed.
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ham. Her boede bl.a. Lars. Pensionist med lang shagpibe i munden 
hele dagen. Han var en gemytlig fyr som var god at få en snak med. 
Livserfaringer og –oplevelser havde han mange af. 
   I nabohuset til den anden side boede malermester Jensen. Han 
havde forretning på adressen i form af et værksted hvor svendene 
kom og gik. Et spændende sted at  komme. 

Konfirmation i Forsamlingshuset
Konfirmationsforberedelserne var jævnt kedelige, men da de foregik i 
skoletiden var det til at leve med. Præsten hed Moustgaard. Han var 
kendt for at have radikale politiske meninger. Det mærkede vi også da  
vi gik til præst. 
   Jeg skulle konfirmeres om efteråret, for da var grøntsagerne billigst.  
Festen var henlagt til forsamlingshuset. Fest på det plan havde vi 
aldrig haft før. Kogekonen var vant til at stå for store middage til 

mange personer. Det var Kathrine Sørensen, en af min mors veninder. 
   Mit gæt er, at vi har været mellem 20 og 30 til festen. Familien fra 
Thy deltog, min onkel og tante, fætter og kusiner. Om der var flere 
tilrejsende har jeg ikke styr på længere. Min far var i hvert fald ikke 
med. Heller ikke menuen husker jeg, men den har sikkert været suppe, 
steg og is.
   Jeg var genstand for stor opmærksomhed hvad gaver angik. Som 
bydreng hos boghandleren var jeg et kendt ansigt i byen. Det smittede 
af. Ikke mindst i form af pengegaver, hvor jeg var en af de 
konfirmander som scorede mest, godt 600 kr!

Ny adresse: Nygade 2, 1. sal.
I stueetagen stod den på sang, guitar og stortromme
De sidste år af min tid i Løgstør boede vi på adressen Nygade 2 på 
1 sal. Her havde Frelsens Hær til huse i stueetagen, hvor der var 
mødelokale og bolig for kaptajnen, lederen af den lokale afdeling.
   Vi havde god kontakt til underboen ligesom min mor var flittig gæst
til møderne. Det hændte da også at jeg måtte med. Om ikke andet, så 
var det næsten som at være der, når møderne blev afviklet.  Lyden  
nåede let oven på til mig. Møderne var præget af sang og musik, -i 
øvrigt iørefaldende melodier. Til fællessangen var der guitar, til tider 
flere, foruden stortromme! 
Lejligheden var mindre end den i Rådhusgade, men den var mere 
tidssvarende med el indlagt. Stue, køkken og soveværelse, mere 
kunne det ikke blive til. Toilettet lå nedenunder og var fælles med 
underboen. Men det var med træk og slip! Opvarmning skete 
med petroleum. Min mor udskiftede selv kakkelovnen, der var til 
koks, med en Ribeovn. Det var ikke gedigen støbegods, som 
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forgængeren, men en pladeovn. Beholderen til petroleum var 
anbragt ude på loftet og en rørledning førte ind til ovnen.
   Et par gange var vi ude for en mindre eksplosion i forbindelse 
med opstart. Det gav et knald og toppen (der var aftagelig), lettede 
et par centimeter.
   Nygade 2 lå nær ved både kirke og missionshus og min mor kom 
af og til begge steder. I missionshuset var der søndagsskole for 
børn, så der kom jeg i en periode jævnligt. Det var også her FDF 
havde til huse. Der var jeg anderledes flittig til at komme!

   Daglig oplevede jeg at min mor gik og sang eller nynnede. 
Dengang tænkte jeg ikke nærmere over det, men mon ikke det var 
et tegn på, at hun var glad og tilfreds med tilværelsen. Hun var 
troende og vi bad Fadervor sammen hver aften inden vi lagde os til 
at sove.
   

Familien i Løgstør
Mine oldeforældre i Lodbjerg fik 13 børn. 
5 af dem slog sig ned i Løgstør
De 5 søskende, der bosatte sig i Løgstør, nævnt i den rækkefølge de 
blev født blandt de 13:

 nr. 2,   GammelPeter, 
 nr. 3,   BettePeter, 
 nr. 6,   Kristine (Bedste), 
 nr. 8,   Klitgaard og 
 nr. 12, Dusine. 

Alle født mellem 1865 og 1880. En anden af de 13, Laurine, nr. 9, født 
i 1876, var min mormor. Hun kom til Vejle, hvor hun levede til sin 
død i slutningen af 40'erne. Jeg mindes at have truffet hende en 
enkelt gang under et besøg i Løgstør, hvor hun tog ophold hos sin 
søster, Bedste, der var mor til Anna (gift med Marius).
   Af de 5 børn som kom til Løgstør, boede 4 stadig i byen da jeg var 
barn og udgjorde en væsentlig del af den forholdsvis store familie som  
vi var i byen. Der var god kontakt mellem dem indbyrdes. Det havde 
vi børn  fornøjelse af. Man kunne altid kigge ind hos Anna og Marius i  
Petersborg, hos Marius bror,Vagner, på Torvet eller hos GammelPeter  
på alderdomshjemmet. Man var altid velkommen og der var tit en god 

Det stod der i Hvem Hvad Hvor 1934 om 
30'ernes Danmark
Det var magre tider for mange i perioden 
mellem 1. og 2. verdenskrig og under 
2. verdenskrig.
  I Hvem Hvad Hvor 1934 kan man læse, 
at arbejdsløsheden i 1933 på landsplan 
var 28,8 %.       
   Statministeren var den navnkundige 
socialdemokrat,Thorvald Stauning,. Han 
sad på posten i 13 år, fra 1929 til sin død i 
1942. 
   Den gennemsnitlige timeløn for 
kvindelige arbejdere var i 1934 mellem 62 
og 116 øre. 
   Af Hvem Hvad Hvor fremgår det også, 
at det kostede 15 øre at sende et brev, 
lokalportoen var 10 øre. Bensin kostede 
30 øre pr. liter. 
   Der var 3,7 mio indbyggere i Danmark. 
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historie at lytte til eller man kunne opleve lidt drilleri de voksne i 
mellem. For det var de faktisk gode til i familien. Deres 
tilstedeværelse var også en stor fordel når man var enebarn hos en 
enlig mor, som ofte måtte være hjemmefra for at tjene til det daglige 
brød.

Bents farfar var det første 
familiemedlem i byen
   Den første i byen var Bents farfar, Niels Peter, også kaldet 
BettePeter. Han flyttede til Løgstør i slutningen af 1800-tallet. Han 
arbejdede både som landmand og som murerarbejdsmand. Han blev 
gift med Kristine og de fik Marius, Bent og Oves far. De blev også 
forældre til Vagner og Anna Lyng, der begge blev en del af familien i 
byen.
    Niels Peter fik søsteren Dusine som husholderske, da Bents farmor 
døde i 1909. Dusine var også søster til min mormor, Laurine. Som nr.
12 ud af søskendeflokken blev hun døbt Dusine. Hun havde ernæret 
sig som syerske, dels hjemmefra og dels ved at gå rundt til folk og sy.

GammelPeter 
 ”GammelPeter” var bror til Dusine. Han var født i 1865 og opholdt 
sig som ung i Tyskland (sandsynligvis var det i det nuværende 
Sønderjylland). Her var han beskæftiget ved landbruget. Han rejste 
sydpå fordi der var flere penge at tjene der. Under opholdet i 
Tyskland blev han sparket af en hest og fik et eller begge ben 
beskadiget. Han blev invalid og slog sig ned i Løgstør hos Niels Peter 
og Dusine i Ørbæk. 
   Bents far, Marius, var blevet gift med Anna, og da de flyttede fra 
Rimmen ind i Bredgade nr. 92 fulgte GammelPeter med. Han fik et 
værelse i kælderen og boede der nogle år. Han levede sine sidste år på  
alderdomshjemmet i Løgstør. Bent og jeg besøgte ham når vi var 
i byen. Han døde i 1958 93 år gammel af kræft.

Anna og Marius
Anna var et livsstykke, -altid i godt humør
   Anna og Marius boede efter giftermålet på Rimmen. Her blev både 
Bent og Ove født. De flyttede derfra i 1936 eller 1937 til Bredgade 92, 
som Marius lod opføre og selv byggede med på.
   Marius fik job på grusværket i Aggersund formentlig omkring 1940. 
Da grosserer Noes fra Ringkøbingegnen købte værket under krigen, 
fik Marius jobbet som formand for grusværket. Bent og jeg har mange 
minder fra den tid. Marius sad ofte derhjemme efter fyraften og 
passede det for jobbet så nødvendige papirarbejde. Det var nok ikke 

GammelPeter på 
Alderdomshjemmet i 
Løgstør



12

hans stærke side, for han forlangte absolut ro fra vi børn og Anna stod 
ham bi, når de på spisebordet havde lagt dagens papirer frem. 
   Han stoppede i Aggersund i 50’erne, da firmaet Arkil fra Haderslev 
overtog værket. Han var altid beskæftiget, fiskede og leverede 
grønsager fra eget meget store drivhus.  

   Marius fik hjertestop og døde i sin jolle under fiskeri en tidlig 
sommermorgen i 1966. Ove var med i båden. Trods sit handicap 
lykkedes det ham at sejle båden ind til havnen i Løgstør og få hjælp.

Hos Anna og Marius havde jeg mit andet hjem
Jeg har i min barndom opholdt mig meget i Bredgade. Af og til også 
sovet derude. Her var rart at være! Der var en have at lege i og en hel 
del legekammerater foruden Ove og Bent. På en af naboejendommene 
spillede vi således bold i gården. Her lykkedes det mig at knalde en 
rude. Det gav en skideballe af de store. 
   En anden gang fik Marius en aften et læs tørv læsset af på fortovet. 
Det skovlede vi ind gennem kældervinduet. Sved og tørvesmulder 
gjorde at vi til sidst lignede negre. Selv om vi nærmede os midnat gik 
vi de 200 meter ned til strandkanten og fik en dukkert. Brusebad 
kendte vi ikke til.

   
Efter 2. Verdenskrig fik Anna at 
vide, at hun efter sin far havde 
arvet en farm i Canada. Farmen 
blev drevet af familie, som også 
senere købte den. Der fulgte 
pakker derovre fra med tøj og 
mange andre gode ting i de for os 
her hjemme så magre år efter 
krigen. Marius tog på et tidspunkt 
over og så farmen. Det var vi ret 
imponerede over. Han havde 
næppe været ret langt hjemme fra 
nogensinde og talte ikke et ord 
engelsk.
   I modsætning til Marius var 
Anna livlig og meget udadvendt. 
Hun har arbejdet flittigt år ud og 
år ind derhjemme. Foruden 

GammelPeter og Bedste var der Ove at pleje. Han blev efterhånden 
ude af stand til at foretage sig noget selv. 

Christina på besøg hos Anna et af
de sidste år Anna levede. Hun døde i 
1993.
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Bedste hos Anna og Marius
   Bents mormor, Kristine, kaldet Bedste, kom  
til Rimmen i 1932, på samme tid som Bent 
kom til verden. Hun havde indtil da været 
husbestyrerinde for Bents og Niels’ oldefar i 
Lodbjerg i mange år indtil hans død i 
begyndelsen af 20’erne. Hun ernærede sig 
formentlig som syerske i Tolbøl nogle år. 
   Bedste kom til Løgstør og blev plejet resten 
af livet hjemme af Anna og døde omkring 
1963, over 90 år gammel. Jeg husker især en 
enkelt aktivitet vedr. Bedste. Flere gange 
daglig skulle hun have læst op af bibelen. I 
en fin, metalbeslået æske lå der en masse 
skriftsteder på små stykker karton. De blev 
kaldt mannagryn efter bibelen. Vi skulle så 
trække et skriftsted, hvorefter det blev læst 
af hende. 

Ove og Bent
I deres selskab har jeg tilbragt mange gode timer 
 Bent blev født i 1932 og hans bror, Ove, i 1937. Ove havde omgang 
med legekammerater på helt normal vis, men var tilbagestående i 
skolen. Han tog i en periode, -efter Bent havde forladt byen, til 
talepædagog i Aalborg. Anna var også på et tidspunkt i Tyskland, -vist  
nok i Flensborg, hos en klog mand med ham. Til sidst kunne Anna i 
sin høje alder ikke klare at have Ove hjemme længere. Han fik plads 
på Røde Kors Hjemmet i Løgstør, lænket til en kørestol. Ove døde i 
2003.

  

Bedste, Dusine og Laurine på besøg hos Anna og 
Marius. I forgrunden Ove, bagerst i billedet Bent 
og Niels

Bent, Ove og Niels i haven til nr. 92.
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Storebror Bent gik efter sin 
mellemskoleeksamen i 
manufakturhandlerlære hos Rom 
Andersen i Løgstør. Han forlod dog 
senere branchen til fordel for et job hos 
SAS i København.

Vagner
Han var livsklog og  aldrig 
kedelig at besøge
Vagner, der var bror til Anna Lyng og 
Marius, købte hus på Torvet i Løgstør 
og Dusine flyttede ind hos ham som 
husholderske. Hun døde i 1963. Vagner  
var invalidepensionist efter at være 
blevet ramt af tuberkulose som yngre. 
Han hjalp til hos fiskehandler 
Langgaard. Han var straks med da cykler med hjælpemotor (monteret  
på bagagebæreren) kom frem. Med den kom han hurtig rundt i byen. 
Vagner var en begavet og meget vidende mand, der interesserede sig 
meget for det samfund han levede i. Han var interessant at besøge, 

lun og altid med på en spøg. 
   Under et besøg hjemme fra København 
havde jeg taget en flaske 80% Stroh rom 
med  for at lade ham smage den meget 
stærke spiritus. Under besøget kom 
Anton Lyng og Vagner blinkede til mig. 
Der blev fyldt op i glassene og sagt skål. 
Som traditionen bød, skyllede Anton hele 
snapsen ned på en gang. Han 
blev stiv i blikket og hev efter 
vejret, så i hvert fald jeg blev 
meget forskrækket. Det tog sin 
tid før han kom til sig selv igen.  
Typisk for Vagner var det også, 
at det var her jeg fik de første 

drag af en stor cigar. Det blev til en halv time i svimmel 
tilstand på sofaen.
   Vagner endte sine dage på Røde Kors Hjemmet i Løgstør 
engang i 70'erne.

Bent og Niels på cykeltur i 
august 1951, for mit 
vedkommende lige før 
starten hos landinspektør 
Skjelbo. Turen gik ned 
gennem Jylland til 
Fredericia.

Vagners lille ejendom i Torvegade
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Klitgaard 
Kancelliråden, der satte sin arv over styr 
på værtshuset
Kristian Klitgaard Pedersen var nummer 8 i søskendeflokken på 13, 
født i 1874. Han havde en årrække en købmandsforretning i 
Nørresundby, hvor han blev gift og fik en datter der døde som spæd 
og en søn, Svend Aage. Sønnen flyttede som voksen til København. 
Han døde ung. Klitgaard mistede også sin kone. Han kom til Løgstør 
omkring 1930. Her satte han sin formue over styr fra salget af 
købmandsforretningen på byens værtshuse. 
   Han spillede på harmonika og dampede dagen lang på sin lange 
shagpibe. Han må nærmest betegnes som en original. Som Bent 
husker det solgte han på et tidspunkt ugeblade til private. Han var 
godt begavet og meget vidende. Måske derfor blev han i folkemunde 
kaldt kancelliråden. Han var dygtig til at formulere sig og havde en 
flot håndskrift. Han leverede af og til bidrag til Løgstør Avis ligesom 
han i perioder var opkræver for annoncer og abonnementer. Han 
boede på alderdomshjemmet i Løgstør til sin død i begyndelsen af 
60'erne.
   En af de gode historier om Klitgård var at han engang købte en ring 
af Anton Lyng, som skulle være fundet på vej til Lendrup. Den gik 
han med resten af livet. Klitgaard skrev et indslag til Løgstør Avis om 
ringen, hvoraf det fremgik, at den var tabt af kongen, da han indviede 
Fr. VII’ kanal. Ringen blev ved den lejlighed gengivet i avisen. 
Klitgaard røg på en lang merskumspibe. Hver søndag kom han ud til 
Anna og Marius og fik sin varme aftensmad.

Anna Lyng
Kreativ og kunstnerisk
Anna Lyng var søster til Marius og Vagner og kusine til Bents mor. 
Hun var gift med Anton og boede mange år i Løgstør. Anton var 
slagteriarbejder, -de havde 2 drenge, Freddy og Erling. Anna var en 
interessant og meget kreativ kvinde som altid var hyggelig at 
besøge. De opnåede at komme i Billedbladet en gang fordi de havde 
mus og kat der levede lykkeligt sammen.

Klitgaard med sin uundværlige pibe.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Løgstør
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Familien i Løgstør samlet hos Anna og Marius 
engang sidst i 50'erne

I skole i Løgstør
Der kom en realeksamen ud af det
6 år i grundskolen og 5 år på overbygningen skulle der til for mig for 
at få en realeksamen. Og der var ikke tale om at gå en klasse om! 
Nogle enkle kvikke hoveder fik lov at rykke op i 1. mellem fra 
5. klasse. Men dem var jeg ikke iblandt.  

Øverst fra venstre: Stinne (min mor), Bent, Anna Lyng, Ove, Anton Lyng, Anna P.,Vagner, Marius,
Nederste række: Erling Lyng, Dusine, Klitgård, Bedste og forrest Freddy Lyng.
Motivet på maleriet i baggrunden er Lodbjerg Kirke. Det er malet af Peder Noes, der var indehaver af grusværket i 
Aggersund, hvor Marius var formand. 
Billedet er taget hos Anna og Marius i Bredgade, sandsynligvis i slutningen af 50'erne
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1940 - 46:   1. klasse - 6. klasse
1946 - 50: 1. mellem - 4. mellem
1950 - 51: Realklasse

Løgstør Borger- og Realskole havde til huse i Østergade. Meget 
bekvemt for mig med bopæl i først Rådhusgade og senere i Nygade. 
   Erindringerne fra min skoletid er desværre sparsomme. Visse lærere 
husker man dog bedre end andre. Skoleinspektøren hed N.E. 
Kolstrup. Ham havde vi til tysk. Særlig populær var han ikke. Jeg tror 
kun jeg fik en på siden af hovedet en eneste gang i hele min skoletid, -
derfor husker jeg den.. Og det var af ham.  Ove Gade derimod var en 
yngre lærer og meget  vellidt. Aage Vittrup var en dygtig, men 
temmelig kras lærer. Johs. Petersen, kaldet Mister, vores engelsk- og 
fysiklærer var nok den mest "originale". Mister husker jeg for en 
mindre venlig udtalelse i forb. med realeksamen i skriftlig engelsk. 
Det lykkedes mig at begå en fejlfri stil der udløste et ug og det var jeg 
den eneste der fik. Det medførte følgende bemærkning fra Mister: 
"Det havde du nu ikke fortjent". Selvfølgelig havde jeg det! Men 
bemærkningen skulle nok ses på baggrund af mine knap så 
imponerende præstationer året igennem.
Jeg mindes fru Thilker som lærer i fransk i realklassen. Fransk var 
man tvunget til hvis man havde mg eller derover i engelsk. Det ramte 
mig. Og det var trælse timer, ikke mindst fordi resten af klassen havde 
fri! Undervisningen begrænsede sig til en enkelt time om ugen. Mine 
erindringer om de timer går mest på at fru Thilker hver gang 

8 drenge og 11 piger var der i denne klasse. Årgang ukendt. Bent ses længst til 
venstre og jeg befinder mig omtrent midt i rækken (hvis nogen skulle være i tvivl).
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medbragte en stang wienerbrød til deling mellem os få elever. 
Delingen klarede hun med en saks. I øvrigt var vi oppe til eksamen i 
fransk i Aalborg. Det blev til et mg- for mit vedkommende. Ikke den 
store præstation, men lidt udbytte har der da været i form af at jeg 
siden ikke har været helt på bar bund hvad den franske udtale angår.
   I vinterhalvåret blev en af ugens gymnastiktimer brugt på den 
offentlige badeanstalt. Her sluttede hver gang badning med en tur 
under den kolde bruser under den senere borgmester Vagn Bro's 
strenge opsyn. Og her hjalp ingen kære mor! Det gjorde der til 
gengæld om sommeren. Da gik gymnastiktimen til fjordbadet, hvor 
min mor passede det grønne badehus. Der var 2 badehuse placeret på 
nedrammede pæle ude ved sejlrenden. Det gule var skolens badehus 
og her lærte jeg at svømme, dykke og tage både den lille og den store 
livredderprøve. 
   Vagn Bro havde den indstilling, at var vandet blot 11 grader skulle vi 
i. Det var lidt af et gys ved så lave temperaturer. Selv min mor som jo 
var på stedet havde ondt af os. Så ondt, at hun de gange hvor 
vandtemperaturen var 11-12 grader skrev 10 på tavlen. Det 
akcepterede Vagn Bro og vi slap for Limfjordens kolde gys. Snyderiet 
kendte kun jeg til!
   Min skolegang blev også påvirket af 2. verdenskrig. På et tidspunkt 
blev en del tyske soldater indkvarteret i byen.  Til formålet blev skolen  
inddraget og vi måtte klassevis flytte undervisningen andre steder 
hen. Min klasse blev undervist på Hotel du Nord. 
   Omme bag skolegården lå der en lille skolekøkkenhave, hvor elever 
havde hver sin lille køkkenhave. Om det var i slutningen af krigen 
eller lige efter husker jeg ikke, men jeg fandt det meste af en pistol 
liggende i min køkkenhave. Måske smidt over muren der omkransede 
skolegården af en tysk soldat. At finde pistolen var både spændende 
og føltes farligt! Jeg tog den med hjem men turde ikke fortælle min 
mor om den, så da jeg viste den til malermesterens søn i Rådhusgade, 
købte han den for 1 kr. og jeg kunne slappe af igen.

Besøg i venskabsbyen Skellefteå
   I 1949 skulle hele 4. mellem på tur til Sverige. Forud havde vi 
opsparet 2 kr. om ugen til en tur til Gøteborg. Gennem foreningen 
Norden fik vi imidlertid tilbudt  et besøg i Løgstørs venskabsby, 
Skellefteå, helt oppe i bunden af den botniske bugt. Så det blev en 
anderledes spændende tur end den oprindeligt planlagte. Det var min 
første udlandsrejse og kun 4 år efter krigen. På et tidspunkt hvor der 
her i landet fortsat var mangel på visse varer og rationeringskort på 
andre. Det blev en oplevelsesrig tur på 10 dage, hvoraf rejsen dog 
slugte en del.
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 Rejsen foregik med tog og vi skulle skifte på stationen i Aalborg. På 
perronen kredsede mine tanker om min far, som jeg aldrig havde set.  
Var han en af de uniformerede vi gik forbi? Jeg vidste han var ansat 
ved DSB og arbejdede på Aalborg Station. Turen gik via Gøteborg og 
videre nordpå. Der var pladsproblemer, så det endte med overnatning  
på gulvet i en godsvogn. 
   I Skellefteå blev vi indkvarteret privat. For mit vedkommende hos 
chefredaktøren for den lokale avis, Skelleftebladet. Det gav nogle 
ekstra oplevelser og ture i omegnen med en journalist, ligesom jeg var  
i cirkus og med til at anmelde forestillingen. Besøget fik da også god 
dækning i bladet. Selvfølgelig også en omtale af den danske skoleelev 
som chefredaktøren havde boende, -med stort foto. Fotografen 
glædede mig med et par eksemplarer, som jeg havde med i tasken på 
hjemturen. De forsvandt undervejs. Dog ikke sporløst, for de dukkede 
op hos et par af klassens piger. Desværre var jeg vist ikke nået til at 
interessere mig for piger 16 år gammel, så det spil billederne gav 
anledning til blev ikke særlig positivt modtaget hos mig.

Realeksamen og hvad så?
   Det var min mors store ønske at jeg skulle blive lærer. Dengang var 
der prestige i jobbet og så var der jo det med det trygge ved en 
offentlig ansættelse. Dertil kom, at 8 km syd for byen lå Ranum 
Seminarium. Her fik man læreruddannelsen og jeg kunne bo hjemme. 
Men lærergerningen havde ikke min interesse.
   Gennem mit job som bydreng kom jeg på byens toldkontor. Et job i 
toldvæsenet fristede mere end en læreruddannelse og jeg fik gennem 
toldforvalteren sendt en ansøgning til København. Et år senere kom 
der brev om at jeg kunne begynde som toldelev. Men da var løbet 
kørt.

Fra skolens årsskrift
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    For knægtens interesser gik samtidig i en anden retning. Tegning 
var noget han befandt sig godt med, så hvorfor ikke se sig om efter 
noget der havde med den interesse at gøre.
   Muligheden viste sig at være inden for rækkevidde. En henvendelse 
til landinspektør Skjelbo i Østergade gav resultat. Jeg kunne begynde 
på kontoret til den første og lære at tegne landkort og matrikelkort og 
senere komme med på opmåling i marken. Ikke nogen 
lærlingeuddannelse, men alligevel. Det var spændende for første gang  
at have job og så noget med tegning! Men nogen egentlig fremtid 
syntes der ikke at være i det.

En annonce i Aalborg Stifttidende vendte op og ned
 på det hele!
   Jeg havde vist ikke mange arbejdsdage bag mig, da en annonce i 
Aalborg Stifttidende fængede. Man søgte topografelever til Geodætisk 
Institut.
   Til min mors fortrydelse rekvirerede jeg nærmere oplysninger. Med 
dem fulgte en tegneopgave, hvor man skulle vise prøver på 
tegnefærdigheder og vise om man havde sans for detaljer.
   Jeg sad ved stuebordet derhjemme og nussede med pen og tush, 
sendte resultatet ind og min santen om ikke prøven blev bestået. 
Jeg var ansat som elev og kunne begynde den 1. september. En 
måneds tid senere!
   Min mor gjorde sig alverdens bekymringer. Året var 1951 og hun var 
54. Den 18 år gamle søn var ved at forlade sin mor!
   Problemerne tårnede sig op, økonomi, et sted at bo o.s.v. Min mor 
fik mig overtalt til at søge udsættelse et par måneder. Og det fik jeg. 
Den 1. november steg jeg på Københavnerbussen i Løgstør og vinkede 
farvel til en mor med tårer i øjnene. Ud for Bredgade 92 stod Anna og 
vinkede. Den afrejse må følelsesmæssigt have ligge på linje med 
amerikafarernes i sin tid.
   7-8 timer senere holdt bussen på Hans Knudsens Plads i 
København. Her stod en af min klassekammerater, Bente, og ventede. 
Hun var også begyndt på Geodætisk Institut, men som korttegner og 
var begyndt 2 måneder tidligere. Til min store skuffelse sendte hun 
mig blot videre med en anden bus til Hvidkildevej, hvor et værelse 
ventede.
   Derhjemme havde vi købt Politiken nogle gange for at finde et 
værelse. Min mor holdt bestemt på værelset på Hvidkildevej. Det viste 
sig nemlig ved en telefonsamtale, at lejlighedens indehaver var en 
fraskilt præstefrue med et par mindre børn. Det borgede for en vis 
tryghed, for man vidste jo aldrig hvad man kunne komme ud for 
derovre.
  Der begyndte min nye tilværelse i et værelse på 4. sal med kakkelovn  
og koks i kælderen. Men det er en hel anden historie.
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Efter skoletid
Smedens Jørgen
I Rådhusgade var min bedste legekammerat Jørgen. Han boede 3 
huse længere ned mod havnen og var et år eller to yngre. Det var 
smed Ernst'es søn. Smeden var både stor og stærk, så ham stod 
der respekt om hos os børn. Over for hvor vi boede lå der en 
tømmerhandel med store, sorttjærede haller fyldt med træ. Der var 
adgang forbudt, men det skete da engang imellem at vi så et snit til at 
liste rundt derinde.
   Man legede på gaden dengang. Trafikken var beskeden, så både 
fortov og gade kunne indgå. Fælgen til et cykelhjul var et populært 
legetøj.  Med en kæp nede i bunden af fælgen styrede man ganske 
godt når farten var sat. 
   Snurretoppen var også på mode ind imellem. Man gik til drejeren og  
fik den fræset ud mens man ventede. En kæp blev forsynet med en 
lang snor og dermed var mange timers fornøjelse klar. 
   Små kulørte lerkugler var en populær leg på fortovet. Kuglerne blev 
købt i "50-øres bazaren"og der blev spillet om dem. Kunne man 
ramme en pyramide sat op af 4 kugler havde man vundet de 4 kugler. 
Ellers var kuglen tabt. I en mere avanceret leg med kuglerne stillede 
man en skotøjsæske uden låg på hovedet. 3 huller i forskellig størrelse 
i siden var målet som skulle rammes for at få gevinst. 
   Der var også adgang til at spille bordtennis efter skoletid. Det kunne 
jeg rigtig godt lide og jeg ønskede mig som de andre en bat med 
gummidupper i stedet for det bare træ. Men den var dyr og min mor 
var ikke meget for at bruge penge på den, det tærede på den slunkne 
husholdningspung. Hun forbarmede sig over mig da tårerne fik 
overtaget og pengene blev bevilget.
   Megen fritid er også tilbragt i Petersborg hos Bent og Ove. Her var 
der andre legekammerater til stede. En af dem var Bent Carl, tømrer 
Jonathan Petersens søn. Han gik en klasse over os, var vel klassens 
dygtigste elev og fik en uddannelse som læge. Mens han studerede i 
København delte han og jeg en overgang værelse sammen i 
Keplersgade på Amager.

Der var ingen korrekturlæsning 
på den staffering
Min første cykel fik jeg i da vi boede i Rådhusgade. Den var gul og 3-
hjulet. Den næste kom til adskillige år senere. Den var brugt, købt hos 
Kjeld Norre i Bredgade, nabo til Anna og Marius. På hans værksted 
kom Bent og jeg en del og jeg husker hvordan jeg kunne følge med i 
"restaureringen" af cyklen. Kjeld Norre var lidt af en kunstnertype og 
han stafferede noget så flot "Niels Ejgil" på stangen. Stavefejlen 
nænnede jeg ikke at fortælle ham. Men det ærgrede mig!
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12 år gammel var jeg nået dertil, hvor min mor fandt det rimeligt, om 
jeg var med til at financiere vores tilværelse, så jeg blev bydreng.

 Bydreng i 6 år hos en boghandler
I min mors omgangskreds var familien Anæus Sørensen, hvis søn 
Kristian var bydreng hos boghandler Støckel i Skolegade. Han var ved 
at være færdig med skolen og skulle finde en afløser. Han spurgte om 
jeg var interesseret. Det var jeg og han forelagde mit kandidatur for 
boghandleren, der indkaldte mig til en samtale. 
   Således fik jeg min første arbejdsplads. Den beholdt jeg lige ind til et 
par måneder før realeksamen 6 år senere. 
   Jobbet indebar et par timers arbejde dagligt efter skoletid. Det var 
ikke ligefrem fysisk hårdt at bestride, selv om papir i større mængder 
er tungt. Der skulle pakkes ud og sættes på plads og bringes varer ud 
til både private og erhvervslivet. Nye bøger til skolen kunne godt være 
træls at skulle ud med. Der var en 2-hjulet trækvogn til rådighed. Ikke 
boghandlerens egen. Hos naboen, købmand Simonsen, som vi delte 
gård med, lånte man gerne sin trækvogn ud, når blot man huskede at 
spørge først. Så det gjorde jeg omtrent hver gang.

Smuglæsning   
   Tirsdag og fredag udkom ugebladene. Og boghandleren havde en 
række abonnenter, som sad og ventede på bladene med deres 
romantiske noveller, tegneserier m.v. Tegneserierne interesserede da 
også bydrengen, så undervejs på ruten med bladene blev der lagt en 
pause ind, enten hjemme i Rådhusgade eller i Bredgade hos Anna og 
Marius. Her kunne Ove og Bent være med, for der var jo eksemplarer 
nok i tasken. En af modtagerne boede et par huse fra Anna og Marius. 
Hun sad ofte i gadespejlet og kunne følge min rute. Det var derfor 
ikke alt for smart at holde læsepause i nr. 92 inden hun fik sit blad. 
Det fik hun rettet op på! 
   Et af de rigtig gode steder at aflevere ugebladet var hos fru 
Kjeldgaard. Bladet skulle lægges på afsatsen oven for trappen. På 
stedet lå der hver gang rigtig gode drikkepenge og ventede.

Ibsens keramik og Camilla med pibe
Blandt de mange forskellige varer at pakke ud var der også keramik. 
Noget der var rigtig godt salg i hed Ibsens keramik. Det var figurer, 
vaser, askebægre o.l., holdt i brunlige toner. Vognmanden afleverede 
det i store trækasser ude på fortovet. Her lå keramikken løs vægt i 
træuld. Tabsprocenten var på et akceptabelt niveau. Og skete der et 
uheld under transporten ind på hylderne, tog Svend Støckel det 
vældig pænt. Det var straks værre når fruen var i butikken. Så blev der  
kostet med både Svend og bydrengen. De var storrygere begge to. Han  
røg cigarer dagen lang. Camilla røg pibe. Og piben fyldte hun med 
hans skodder af cigarer.
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   Hun havde nu også sine gode sider! Hjemme i privaten oplevede jeg 
for første gang hvordan melon smagte. Og apropos smagsoplevelser, 
så var det hos en af kunderne jeg første gang smagte ægte chokolade. 
Kunden var fru Reuter, hvis mand var musiker, malede og solgte 
akvareller.
   Ind imellem var der søndagsarbejde. Bl.a. konfirmationssøndagene 
2 gange om året. Der var til gengæld også gode drikkepenge at hente.

Støckels misser
Ude i butikkens baggang stod  der altid et par skåle med kattemad. 
Det var faktisk naboen, købmand Simonsens katte. De holdt til på 
hans store lager af købmandsvarer i en sidebygning. Men de var på 
pension hos os. Det var måske en fordel for købmandens varelager? 
   Hver eftermiddag blev jeg sendt ned til Niels Kristoffersens 
fiskehandel for at hente fisk til kattene. Hvis der ingen gratis 
fiskehoveder var at få, skulle jeg købe fisk til de kære katte. Og når de 
ikke indfandt sig til spisetid (de havde ind imellem lidt svært ved at 
hitte rede i lukketiderne) blev jeg sendt over på lageret for at finde 
dem. Så jeg har mjavet mig frem til dem utallige gange.
   Til gengæld må jeg sige at de kære kræ kvitterede for min 
hjælpsomhed ved at forære mig en tegnebog til min konfirmation. 
"Med hilsen fra Støckels misser" stod der på det medfølgende kort.

  
Moderne tider
Den tekniske revolution var allerede i gang i min tid som bydreng. 
Når der ingen budærinder var at udføre, stod jeg og hang ved disken 
og kunne følge med i salget. Her oplevede jeg premieren på 
kuglepennen, fyldepennens afløser. Der var problemer til at begynde 
med. Den pasta af blæk, som skulle passere kuglen, havde ofte svært 
ved at vente på papiret og fandt i stedet vej til jakkelommer og ikke 
mindst til hænderne og alle andre steder hvor den ikke havde noget at  
gøre. Det gav en masse utilfredse kunder. Når kuglepennen var tom 
( og det skete hurtigt for visse eksemplarers vedkommende) skulle 
den indsendes for opfyldning. 

Hilsen fra Hunden og Katten
Vi havde indbrud en nat i butikken. Hvad der blev stjålet husker jeg 
ikke længere. Men det betød oprydning næste dag. Men det der gav 
anledning til det meste af dramaet var, at indbruddet skete i en 
periode under krigen, hvor tyskerne havde sat det danske politi ud af 
spillet.
   Tyvene havde efterladt en seddel med ordene "Hilsen fra Hunden og  
Katten" Om det var sporet der førte til anholdelse er nok tvivlsomt, 
men anholdt blev de og låst inde i en garage. Det var en af de 
spændende dage at være bydreng, sådan at kunne gå rundt inde på 
gerningsstedet!
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   Når det blev til hele 6 år på jobbet er det uden tvivl fordi det var et 
godt sted at være og i et miljø hvor jeg befandt mig godt. Lysten til at 
fortsætte i den branche var da også til stede, men fremtidsudsigterne 
var vist ikke så attraktive.

FDF'er i 10 år
I mine år som FDF'er i Løgstør  var det familien Bove-Nielsen der var 
de lokale ildsjæle. Den ældste, Gunnar, var kredsfører, deruover var 
hans to brødre, Svend Erik og Olav også meget aktive. De gule 
spejdere var ikke repræsenteret i byen. 
   Det er ikke meget jeg husker fra min FDF-tid. Højdepunktet blev en 
post som patruljefører for Ørnepatruljen. Et stolt navn, som vi da 
også levede op til  iflg. Løgstør Avis ved en enkelt gang at vinde en 
natøvelse i omegnen af Ranum. 
   FDF Løgstør havde en hytte i Skørbæk, der ligger syd for 
Sebbersund. Hytten hed Egeborg. Her har jeg været i sommerlejr og 
været med i alle de herlige oplevelser der følger med. Ikke 
mindst en uhyggelig natøvelse har sat sine varige indtryk.
   Katten af tønden var en anden tilbagevendende begivenhed som 
gjorde indtryk. Måske var det fordi den foregik i laden på en gård 
uden for byen. Vi måtte gå begge veje og der var kakao i stuehuset 
bagefter.
     Familien Bove-Nielsen var med på noderne når det gjaldt det 
tekniske. De var blandt de første der havde anskaffet sig en 
båndoptager og den spillede hovedrollen i en række møder rundt 
omkring i oplandet. Med en mikrofon i hånden gik en interviewer 
rundt i salen og talte med nogle af de tilstedeværende. Efterfølgende 
blev båndet spillet til stor fornøjelse for alle.
   Den helt nye teknik var baseret på en tynd metaltråd, som var rullet 
op på en spole. Af og til sprang båndet og det  medførte kaotiske 
tilstande som man vist skal være lystfisker for at kunne forstå.
   Der var dog også anden form for underholdning, bl.a. blev der 
sunget en del og FDF's fane blev ført ind. 
   Den 4. maj 1945 havde FDF Løgstør inviteret byens borgere til 
underholdning på Hotel du Nord.
Midt på aftenen blev arrangementet afbrudt og kredsfører Gunnar 
Bove-Nielsen trådte frem på scenen. Han havde en vigtig meddelelse, 
nemlig at tyskerne i Danmark havde kapituleret. De mange 
mennesker brød ud i jubel og festen måtte afslutte. Folk måtte 
simpelthen ud på gaden eller hjem for at give udtryk for deres glæde.

   

Hos fotografen i FDF-uniform
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Fjordbadet
På varme sommerdage i min barndom var der fyldt med badegæster 
langs kanalen. De fyldte hele strækningen mellem den lille gangbro 
over kanalen og Kanalhuset.
   IsPoul kørte frem og tilbage med sin vogn og solgte is.  Der blev 
badet, både langs strandkanten, hvor man kunne bunde og ude ved 
den gravede sejlrende, hvor vipper var sat op.

I omkring en snes år passede min mor Fjordbadet
Hver sommer i en stor del af min barndom er tilbragt her ved 
Kanalen. Her stod min mor for den daglige drift, åbnede og lukkede 
hver dag, gjorde rent, solgte billetter og kort. Senere hørte der også en  
slikkiosk til. 
   Der var ikke tilknyttet nogen form for hjælp eller afløsning, så 
arbejdsdagen var fra 8 morgen til 8 aften. For en meget ringe 
betaling! 
   Som jeg husker det var foretagenet en selvejende institution, som 
må have haft svært ved at få det til at løbe rundt. Indtægterne fra salg 
af billetter og kort har næppe kunnet dække drift og vedligeholdelse. 
   

Det grønne badehus
De første mange år i min tid var badehuset anbragt på pæle ude i 
fjorden op til den gravede sejlrende, så man kunne foretage udspring 
fra vipper. Badehuset måtte tages ned om efteråret og opføres igen 
om foråret. Isen i Limfjorden og efterårsstorme gjorde det 
nødvendigt. 
   I Lokalhistorisk Arkiv i Løgstør finder man den oplysning, at da 

Forfatteren Tom Kristensen om 
badesteder i Løgstør
I sin erindringsbog "Åbenhjertige 
fortielser" fra 1966 kan man bl.a. læse 
følgende om byen, hvor han har tilbragt 
mange somre:

"Der er to badesteder ved Løgstør. Det 
ene ligger mod vest ved Frederik den 
Syvendes Kanal og er egentlig det 
smukkeste med udsigten over Løgstør 
Bredning til Livø og Hanherred i det 
fjerne nordvest, hvor bredning og himmel 
går i eet, med svævende luftspejlinger, et 
par træer eller et hus med en strimmel 
luft under sig.
 Men man skulle betale entré til 
badeanstalten her, og jeg kom her først 
senere, da jeg som student trænede mig 
op til at svømme over den mørkeblå og 
stride strøm, hvad der da også lykkedes, 
skønt det blev en triumf, der både 
kvalmede og sved, for aldrig har jeg følt 
så mange gopler glide ned langs min 
nøgne krop som klumper af gelé, og så 
var det oven i købet af dem med  røde, 
brændende trevlefrynser".

Det eneste billede jeg har kunnet opspore 
af badehusene.Forrest det grønne.
Helt i baggrunden ses det der var skolens 
gule badehus. Begge blev nedtaget hvert 
år når sæsonen var forbi.
Lokalhistorisk Arkiv har bidraget med 
billedet.
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Løgstør Badeanstalt i 1902 ville lægge 2 badehuse i fjorden ud for 
kanalen, skulle sagen forelægges Vandbygningsvæsenet i København.
   Frem til 1949 var der stadig 2 badehuse. Foruden "det grønne" som 
min mor passede var der "det gule", som var skolens og hvor vi fik 
vor svømmeundervisning. Det lå øst for det grønne og var mindre. 
Det bestod af 2 omklædningsrum, en gangbro og en vippe.
   Det grønne badehus bestod af 10 omklædningsrum, 5 til damer og 5  
til herrer. Desuden både 1,5 og 3 meter vipper. Derudover hørte der 
et meget lille hus til,beliggende langs molen der førte ud til det 
grønne. Herfra solgte min mor, "BadeStinne", billetter og kort. Her 
opholdt hun sig på ganske få kvadratmeter det meste af sin lange 
arbejdsdag. Der var en lille niche som køkkenplads, en sofa, en stol 
og et bord. Når vejret tillod det, -i gråvejr eller dårligt vejr, blev der 
tid til en lille lur eller et smut op i byen.
 Nærmeste naboer var beboelsen i kanalhuset, det der nu om dage er 
Limfjordsmuseet. Her boede Petra Skrum, der af og til kom og 
besøgte os. Hun havde et par døtre, Eva og Betty, og det gav for mig 
lejlighed til kontakt med jævnaldrende. Det var der nu i det hele taget  
rig lejlighed til. Dels var kanalen og stranden et spændende sted for 
børn at lege og bade og dels lå der sommeren igennem mange 
lystbåde, især fra Ålborg. De lå fortøjet langs kanalen ud for 
badehuset. Det var i mange tilfælde familier med børn og mange af 
dem vendte tilbage år efter år. Jeg husker især en båd med familien 
Lassen fra Ålborg. Der var Gunnar om bord og vi var faste 
legekammerater hvert år når familiens båd lå fortøjet i Kanalen. 
Ålborgenserne var i det hele taget i flertal. Ofte kom de blot på et 
weekendbesøg.
    Blandt de der næsten daglig besøgte min mor var også et par 
veninder: Marie Væver, der var enke og Margrethe Larsen, gift 
med urmager Harald Larsen. De boede begge i Fischersgade ikke 
langt fra kanalen.
   I 1949 gjorde en kraftig storm ende på de to badehuse ude i fjorden.  
Intet kunne bruges igen. I stedet opførte man omklædningsrum på 
land suppleret med en gangbro ud til det dybe vand. 

 
Billetter og sæsonkort
I nogle  papirer efter min mor har jeg fundet  notater over salget af 
billetter og kort for en periode i 50'erne på 8 år. Et gennemsnit for 
denne periode viste et årligt salg af badebilletter på 1182 (á 25 øre) og 
af diverse sæsonkort på 66. I gennemsnit var badet åbent 115 dage 
hver sommer.
  I notaterne for året 1960 har jeg opgjort min mors indkomst fra 
Fjordbadet. Der var åbent i 118 dage fra 30. maj til 24. september. 
Lønnen pr. dag var 10 kr. Dertil er udbetalt 30 timers overarbejde á 2 
kr. samt et ikke noteret beløb for den årlige hovedrengøring. Til 

Her står min mor i damernes afdeling. 
Broen i baggrunden  fører fra 
herreafdelingen inde ved siden af ud til 
en vippe. Vippen var placeret på 
kanten af den gravede rende i 
Limfjorden. Så her kunne man springe 
på hovedet. Her ved omklædnings-
rummene kunne man bunde ved 
normal vandstand. Billedet er taget i 
sommeren 1940.
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sammenligning var timelønnen for kvindelige industriarbejdere  
3,97 kr i 1960 iflg. Hvem Hvad Hvor.
 I de senere år var der knyttet salg af kioskvarer til i form af is og 
slik. Overskuddet herfra kunne hun så vidt jeg husker selv beholde.
   Jeg er sikker på at min mor har befundet sig rigtig godt i jobbet og 
nydt den sociale kontakt til  mange mennesker hver dag. Hun kan 
bestemt ikke have gjort det for lønnens skyld. Det var tilmed 
et meget bundet job, 12 timer daglig. Var vejret dårligt lukkede hun 
før, var det godt holdt hun åben længere. Når hun havde behov for 
indkøb, blev det gjort i stille stunder. Fridage var der ingen af. 
Sygedage heller ikke.

De små motorbåde fra især Ålborg vendte 
tilbage hver sommer og gav liv til kanalen. 
I baggrunden familien Petra Schrums 
bolig, Kanalhuset, hvor Limfjordsmuseet nu 
har til huse.

Kunder i slikbutikken.
 Bygningen med omklædningsrum, 
toiletter m.m. afløste det grønne 
badehus, som hver sommer blev 
opført ude i fjorden. I gavlen var 
der opholdsrum og butik med salg 
af kort, billetter og slik. Det var 
Rønbjerg Is der blev solgt, leveret 
gennem depotet Løgstør Mejeri
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Familien i Thy
I Randrup syd for Vestervig boede i min barndom min tante og onkel, 
Agnes og Peter. Anne har i sin slægtsforskning fundet frem til at ikke 
mindre end 5 generationer i familien har haft ejendom på det samme 
matrikelnummer. Peter var min mors halvbror, for mig onkel Peter. 

Badehuset på land, som afløste 
det grønne ude i fjorden. 
 Som det fremgår af billedet 
herunder blev der langt at gå fra 
omklædnings-rummene på land 
til man nåede ud til vipperne og 
det dybe vand.



29

Han var gift med Agnes fra nabogården og de havde 3 børn, fætter 
Jørgen og kusinerne Lis og Jytte.
    Peter var familiemæssigt den nærmeste mandlige slægtning til mig. 
Han stod for mig som et rigtigt mandfolk. Stor og stærk og med 
markante holdninger og meninger, præget af en hård tilværelse som 
husmand. 
   Peter drev et landbrug med heste, grise, køer men ingen får. Her 
kom jeg på besøg hvert år i en periode i 1940'erne og 50'erne sammen 
med min mor. Det var dengang et landbrug med heste som trækkraft 
og i høsten var det med selvbinder og neg på marken. Senere blev de 
store, stærke heste erstattet af en lille grå Ferguson traktor. Og de 

dekorative neg på marken i høsten blev erstattet 
af maskinstationens larmende og støvende 
mejetærsker. 
   Stald og lade var direkte forbundet med 
stuehuset, så man kunne gå direkte fra bryggerset 
ud i stalden. Her stod adskillige køer langs 
staldens ene side. Langs den anden var der svin 
og kalve. Mellem stalden og laden var der en stald 
med 2 store heste. Et hjørne af laden var 
omdannet til hønsehus. Der var mange høns som 
så rigeligt forsynede familien med æg. Af og til 
måtte en af dem lade livet for at havne i 
kødgryden hos Agnes. Hovedet røg hver gang af 
på huggeblokken ude i gården.
  
 

Ejendommen få km syd for Vestervig 
hvor min tante og onkel boede i min 
barndom og som har været i familiens 
ejendom i 5 generationer

Fætter Jørgen på høstarbejde med ikke 
mindre end 3 heste spændt for
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I disse omgivelser var min mor og jeg på besøg hvert år til jul og 
nytår. For en "bydreng" som mig var det en helt anden verden at 
komme til. 
I stuehuset regerede Agnes. Mest i det store køkken, hvor et stort, sort 
støbejernskomfur i de første år tog en hel del plads op. Hun deltog 
aldrig i bedriften i øvrigt. 
Aktiviteter i lade og stald var 
spændende for mig. En af de 
begivenheder jeg husker bedst var 
da en kalv skulle komme til verden  
selve julenat og jeg fik lov til at 
tage vagten sammen med fætter 
Jørgen. En tur på hestevogn med 
korn til møllen i Vestervig var altid 
en god oplevelse.
   Juleaften var hvert år præget af 
at vi var 4 børn og 3 voksne, 
tilstrækkelig til at nå rundt om 
juletræet. Visse traditioner blev 
holdt i hævd. Bl.a. måtte vi alle 
pænt opholde os i køkkenet mens 
min onkel pyntede træet. 
   Jeg mindes også løjerne nytårsaften, hvor vi i den mørke aften drog 
på togt til naboejendomme for at begå lidt drilleri med hvad vi kunne 
få fat i uden at blive afsløret, sådan som traditionen var dengang.
   I Vestervig aflagde vi hvert år besøg hos Lisse og Johannes. Lisse 
var kusine til min mor. Endnu et familiebesøg kunne det blive til. Det 
var hos smeden i Vang, som var gift med min mors kusine Anna.
   I en periode var Peter aktiv i foreningen Landbrugernes Sammen-
slutning,  en protestbevægelse, oprettet i 1933, hvor mange 
landmænd havde en stor gældsbyrde og mange gik på tvangsauktion
   Desværre døde min onkel i 1977. Som min morfar af en 
hjertesygdom. Min tante, Agnes, blev boende på ejendommen indtil 
sygdom førte til ophold på et plejehjem.

Famileiidyl i haven
Fra venstre kusine Lis, onkel Peter, 
tante Agnes, kusine Jytte og fætter 
Jørgen
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Familien i Vejle
Min mormor, Laurine, der var nr. 9 i flokken af børn efter mine 
oldeforældre, slog sig ikke ned som 5 af hendes søskende gjorde i 
Løgstør.  Det blev Vejle i stedet –af ukendte årsager. Det var langt 
væk dengang, så det kunne være interesant at kende baggrunden. I en  
alder af 21 år havde hun født  min mor, der blev tilbage 
hos bedsteforældrene.
   Laurine er født i 1876 i Gøttrup Have vest for 
Fjerritslev.  I 1887 forlod familien Hanherred og flyttede 
til SydThy. Her blev faderen husmand og møller i 
Tolbøl, Lodbjerg Sogn. 
   I 1890'erne tjente  hun på samme kro som min morfar,  
Niels. Hun blev gravid med ham og min mor kom til 
verden i 1897. Efter sigende var Laurine ikke fin nok til 
at blive gift ind i møllerfamilien fra Lodbjerg, så det blev  
ikke til noget. I stedet kom hun til Vejleegnen og blev 
her gift med Jens Hansen, der stammede fra Amnitsbøl 
Skovgård, en af de større gårde på egnen.
   Laurine blev boende i Vejle til sin død i 1947. I Vejle 
fik Laurine og Jens 5 børn sammen. En af dem var Vera, 
som jeg sammen med min mor har besøgt flere gange. I 
sit ægteskab fik Vera en søn, Knud. som når dette 
skrives (2006) stadig bor på Vejleegnen. Anne og jeg har 
besøgt Knud og han har bidraget til nogle af disse linier.
  Laurine og Jens boede de sidste år sammen i Vejle på Gl. Jellingvej 
23. Den lille beskedne ejendom findes stadig. Jens døde i 1936, men 
Laurine blev boende på stedet til sin død.

 De 5 børn i Vejle

I min barndom blev forbindelsen til familien holdt ved lige gennem 
breve. Det med at rejse over så stor en afstand som Løgstør – Vejle 
skete ikke hvert år. Men det forekom da og jeg husker således et besøg 
af Laurine i Løgstør, hvor hun overnattede hos Anna og Marius i 
Bredgade. Sammen med min mor har jeg også været i Vejle efter 
Laurines død. Her var det datteren Vera og hendes mand, Kristian 
Kjærsgaard, vi besøgte.
   Jens og Laurines øvrige børn var Karl, Agnes Maren og Jens.

Min mormor, Laurine, som ung
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Min oldemor
Min oldemor indgår ikke i mine barndomserindringer på anden måde 
end at jeg blev mindet om hendes eksistens når jeg var på besøg hos 
Anna og Marius. Hendes levnedsbeskrivelse, som kan læses herunder,  
gjorde indtryk på mig og har været medvirkende årsag både til disse 
sider om min barndom og til en interesse for Annes forskning i min 
slægt.

Kirsten Marie fik 13 børn
Hun blev født i Hvidbjerg på Thyholm i 1839 og blev gift 23 år 
gammel. I løbet af de efterfølgende 19 år blev hun mor til 13 børn. 
Nr. 9 i flokken blev min mormor. Kirsten Marie døde 56 år gammel. 
   I forbindelse med hendes død blev der skrevet et minde over hende, 
som i mange år hang i stuen hos Anna og Marius i Løgstør. Kirsten 
Marie var nemlig ikke alene min mors mormor, hun var også Anna's 
mormor. Det budskab, som mindet indeholdt, beskrev en kvinde, der 
"med megen omhu og kjærlighed opdrog sin store Børneflok" og for 
hvem "solen ikke altid skinnede mild og blid". Sine sidste 8 år 
tilbragte hun i Lodbjerg, alt mens hendes helbred langsomt 
svækkedes. 

 Minde
 over

Kirsten Marie Pedersen
født den 30. august 1839 i Barslev, Hvidbjerg Sogn,

død den 30. maj 1895 i Tolbøl, Lodbjerg Sogn.

Hun var født den 30. Aug. 1839 og opdraget hos sine forældre, gårdmand 
Peder Nielsen og hustru Kirstine Nielsdatter, -først i Hvidbjerg, derefter i 
Serup, Odby Sogn på Thyholm. 
   I hendes tidlige ungdom kom hun ud blandt fremmede, hvor hun så godt 
som få forstod at vinde sine omgivelsers agtelse og venskab. Hendes ærlige, 
gode og ligefremmede væsen, som troligt har fulgt hende gennem hele livet, 
gjorde hende såvel dengang som senere elsket og afholdt. Ikke alene hos sine 
nære pårørende, men også hos dem, der i kortere eller længere tid har lært 
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hende at kende, vil hendes minde sent eller aldrig blive lemt, og mindst 
hendes børn og hendes mand vil kunne glemme alt det gode, al den stræben 
ogkæmpen for hvad der var ret og uret, der altid var hos hende. I denne 
henes færden blandt fremmede førte den Gud, hvis veje er uransagelige, 
hende langt bort fra fædrehjemme, bort fra slægt og venner 
til Gjøttup Sogn i Han Herred. 
Her fik hun sig snart en ny vennekreds og her lærte hun 
daværende ungkarl, Chr. Pedersen at kende, med hvem hun 
indgik ægteskab den 7. september 1862 og blev moder til 13 
børn, 7 sønner og 6 døtre, hvoraf de to allerede døde i den 
unge alder. 
   I Gjøttrup Sogn har hun sammen med sin ægtefælle virket 
i omtrent hendes halve levetid; her har hun med megen 
omhu og kjærlighed opdraget sin store børneflok, og her har 
hun delt glædens og sorgens skål med sin mand og sine 
børn, og heller ikke for hende har solen altid skinnet mild og 
blid; hun har så godt som de leste haft modgang og 
bekymringer for sine mange kjære; men hun var sin mand en 
god, tro og hengiven hustru, sine børns kjærlige og 
opofrende moder, der med stadig omhu vågede over deres 
handel og vandel, altid søgte og forstod med gode ord og 
gode eksempler at lede dem på rette veje, hvorfor hun vil 
med virkelig god grund tilvisse blive savnet og erindret af 
disse som en god og kjærlig moder, der aldrig lader sig 
erstatte (og aldrig af erindringen lader sig udslette). 
   I de 8 år hun tilbragte her i Lodbjerg, svækkedes hendes 
helbred betydelig. År efter år tiltog hende legemlige lidelser, 
så de tilsidst næsten betog hende hendes førlighed og det 
stod klart for hende, at hendes livs dage vare talte og måtte være nær, hvad 
der også slog til. 
   Efter knap 3 ugers hårdt sygeleje indgik hun til den evige hvile den 30. maj 
1895, 56 år gammel, for der at arve det evige liv, der ved den almægtige 
Gud måtte være berdt for hende og for der at tage imod hendes efterlevende 
mand og børn, når den tid og stund kommer, da de atter skulle samles med 
hende der, hvor der er evig fred og glæde.

 Min halvfætter Bent mener at det er  
Kristian Klitgaard som har skrevet 
mindet over min oldemor
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Efterskrift:

Kontakt til min far og min bror 
som voksen

Første møde med min far
Det var i hele min barndom min mors ønske, at jeg skulle have 
kontakt til min far, så hun var årsag til mit første møde med ham. Jeg 
var da 18 år gammel og var flyttet til København. Forud for mødet 
havde han sendt mig et par breve, som jeg ikke havde besvaret. Jeg 
havde den samme følelse som i hele min barndom, at han havde 
svigtet min mor, for jeg vidste jo, at han boede i Aalborg og giftede sig  
med en anden kvinde 14 dage efter min fødsel. Mødet med ham kom i 
stand på hjørnet af Frederiksberg Allé og Pile Allé. Hvor længe mødet 
varede husker jeg ikke og den fysiske kontakt den dag førte da heller 
ikke til noget større samkvem derefter. Årsagen ligger uden tvivl hos 
mig.
   Vi fik en hilsen fra ham til vores bryllup og senere hen i livet har 
Anne og jeg besøgt ham og hans kone Agnes i Aalborg flere 
gange. Den ene gang havde vi Bo med, et par år gammel. Under 
besøget dukkede en gæst op ved navn Ditte. Det viste sig at være 
endnu et barn af min far, født 9 år før mig.

På sporet af min halvbror Jørgen
I ungdomsårene har jeg mange gange ønsket jeg havde en 
storesøster. Vokset op som enebarn har der været situationer 
hvor en søster eller bror ville have været rart at kunne dele sorger 
og glæder med. Der var bare ingen søster eller bror. Og dog. I 
mange år har jeg været bekendt med at der var en halvbror og at 
han vist nok befandt sig i Nordsjælland og var ingeniør. 
   Trods talrige opfordringer fra Anne, der i mange år har drevet 
slægtsforskning, var det først i sommeren 2002 jeg fik lyst til at 
søge efter min bror. Dagen før vi tog fra Aabenraa for at holde en 
uges ferie i København sagde jeg til Anne, at skulle det være, så var 
det vist nu.
    For en slægtsforsker er det ikke noget at komme med på så sent 
et tidspunkt. På den anden side var det næsten for spændende en 
chance at lade gå fra sig, så Anne stod på hovedet for at finde de 
nødvendige data frem. Alt hvad vi vidste var, at han hed Jørgen 
Christensen og at han engang i 60'erne var bosiddende i 
Nordsjælland.
   Vi satte kursen nord på en tidlig morgen og landede i Helsingør, 
hvor vi forestillede os de største chancer var for at finde ham. På Jørgen på besøg i Aabenraa i 2004
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Folkeregistret blev vi venligt modtaget, men de beklagede, at 40 år 
gamle data kunne komputeren ikke klare og henviste os til 
landsarkivet på Jagtvej i København, hvortil deres arkiver for længst 
var afleveret.  
   Vi var i gang med vor egen udgave af tv-serien "Sporløs"!
Nu var vi jo kendt med de mange kildemuligheder der ligger i 
slægtsforskning og nu var vi jo kommet til Nordsjælland. Så vi valgte i  
stedet at gå på byens bibliotek, hvor vi fik adgang til en lille læsestue,  
fyldt med gamle, lokale vejvisere. Godt vi var 2 om opgaven og godt at 
vejviserne var opdelt, så man dels kunne søge alfabetisk på efternavn 
og dels på adresse. På den måde tabte vi ikke sporet, for den Jørgen 
Christensen vi forfulgte  flyttede ind imellem til ny adresse.Vi nåede 
frem til nyeste udgave af vejviseren, som opgav en adresse i 
Espergærde. Nu havde jeg jo sagt A, så selv om modet hos mig var ved 
at glippe da vi var nået så vidt, var der ingen vej uden om. Vi fandt 
adressen på kortet, købte en pølse undervejs, for vi havde helt glemt 
at holde frokostpause og satte kusen mod Espergærde.Og der fandt vi 
ham! Og vi fik en hjertelig modtagelse af ham og hans kone, Bende.

"Min far var altid på farten"
Gennem Jørgens bog, "Æblets fald fra stammen"*, har jeg samlet 
nedenstående brogede billede af min far, Oluf.
   Han blev født i 1902 i Hjørring. Forældrene var Ida og Otto Peter 
Christensen. Jørgen skriver, "at han havde mange drømme om livet 
og fremtiden og at det langt fra var dem alle, der gik i opfyldelse. Han 
fik et turbulent liv, der kun hang rigtigt sammen på grund af de 
kvinder, han var knyttet til. Og dem var der heldigvis nogle stykker af" 
I 1933 blev han gift med en af dem, Agnes, der havde en systue. 
   I en periode var han daglejer på gårde rundt om i Jylland. Han tog 
arbejde ved entreprenører der lavede veje eller byggede jenbaner. Her  
blev han også politisk interesseret og blev bekendt med de 
organiserede fagforeninger. I 1920 blev han medlem i 
Landarbejderforbundet. Derved afskar han sig fra arbejde på 
mange godser, idet han som organiseret blev afvist eller fyret når 
det blev godsejeren bekendt. Han var ikke tilfreds med 
socialdemokratiets kamp for de svage i samfundet, så en 
overgang var han medlem af kommunistpartiet.  Da Aksel Larsen  
i 1959 dannede SF meldte han sig ind der og her blev han stående 
som medlem lige til sin død.
   I sin periode som landarbejder flyttede han fra gård til gård og 
var nogle gange i selskab med forfatteren Nis Petersen på 
landevejen. 
   I 1932 fik Oluf hyre som letmatros på S/S Limfjorden, der 
sejlede på ruten København – Limfjorden. Det gav ham mulighed 

S/S Limfjorden
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for at se min mor, idet båden lagde ind i Løgstør når der var 
passagerer eller fragt dertil. Fra Vagner ved jeg, at han som en 
sikkerhed for at båden ville lægge til kaj i Løgstør, sendte en pakke 
med gamle sko til min mor. Det sikrede at han fik en halv times 
ophold, hvor de kunne snakke sammen.
   I 1939 fik han job som ekstraarbejder ved statsbanerne på Aalborg 
Station. Dermed var det slut med den omflakkende tilværelse han i 
adskillige år havde praktiseret. I 1945 fik han skrevet en anbefaling af 
sin foresatte godsekspeditør.  Heri beskrives han som en ualmindelig 
pålidelig mand, meget interesseret i sit arbejde, altid villig, høflig og 
flink og imødekommende overfor kunderne.
   Ved siden af arbejdet på statsbanerne gik Oluf og puslede med lidt 
forretning af forskellig art. Af Jørgens bog fremgår det, at han en 
overgang forsøgte sig med salg af et vaskemiddel (det var dengang 
sæbe var på rationeringsmærker), på et andet tidspunkt producerede 
han tegnestifter (der var en mangelvare). Det lykkedes ham også i 
sommeren 1946 at få et lokalt depot for mineralvandsfabrikken 
Nicolauskilde i Århus. Det kunne klares p.g.a. aften- og nattevagter 
hos statsbanerne. Hos staldforpagter Clausen lejede han Lotte på 
timebasis. Lotte var en gammel fredsommelig hest med tilhørende 
ladvogn. Vinteren 46-47 med streng frost satte imidlertid en stopper 
for den forretning. Lageret af sodavand i kælderen blev ramt af 
frosten, så kapslerne sprang på hundredvis af flasker. Der måtte en 
afdragsordning til for at afvikle bryggeriets tilgodehavende.
   I 1964 havde Oluf været ansat ved Statsbanerne i 25 år. Året efter 
tvang helbredet ham til at holde op, 63 år gammel. Han døde i 1975 af 
en hjertesygdom, 73 år gammel. Min mor døde i 1972 i en alder af 75. 
På det tidspunkt boede Anne og jeg med vore 3 børn, Bo, Lars og 
Christina i Vojens.
   Blandt hendes efterladte papirer fandt jeg enkelte breve fra min far. 
Derudover efterlod hun til min store overraskelse en bankbog med et 
tilstrækkeligt stort beløb til, at vi kunne klare udbetalingen til et hus 
på Knapløkke i Aabenraa året efter.

*) Jørgen Christensen: Æblets fald fra stammen.
     Forlaget Attika, 2004. ISBN 87-7528-537-1

   


