Bording by i 1940erne.
Minder fra min barndom
ved Søren Sørensen.
Jeg kom til Bording den 1. april 1941.
Jeg gik i skole ved lærer Henriksen og lærer Sørensen 3 dage om
ugen.
Det var en god tid, hvor jeg fik lært meget. Jeg var glad ved at gå i
skole.
Byen var ikke særlig stor dengang. Stort set kun Bredgade.
Foto fra 1933 –
1941.
Billede fra
Bording
foderstofforretni
ng, Bredgade 12.
Personerne er
fra venstre Egon
Vendelboe, Niels
Hessel, Vagn
Pedersen og
Anton Tolstrup.
Foto fra omkring 1940.
billede af
Hjemmebageriet,
Bredgade 38.
Jakob og Anna Pedersen
drev Hjemmebageriet fra
1935 til 1954.

Der var ikke noget, der hed Østervang. Det var landbrug. Det samme
gælder for Toften, Sportsvej, Borgergade, Svinget, Solsortevej og alt
vest for Søndergade. Alt sammen var landbrugsjord.
Alligevel var der meget liv i byen dengang. Der var mange flere
forretninger og virksomheder.
Der var 6 købmænd og en brugsforretning. Der var også 2
slagterbutikker og en fiskemand ligesom der var 2 bagere og et
brødudsalg og et hjemmebageri + 2 kiosker. Der var 2 skomagere og
en træskomand, 2 møbelforretninger og 3 cykelhandlere og 3 smede
virksomheder. Og Bjørnholts isenkramforretning.

Foto fra 1941.
Billede af Emil Laursen med sin kane foran Bording
Foderstofforretning, Bredgade 12 (I dag Den jyske Sparekasse).
Emil Laursen holder tømmerne. De øvrige personer er der ingen
navne på. Vinteren 1941 var usædvanlig kold jf. artiklen.

Foto fra under krigen 1940 – 1945.
Billede af hestevogn på Bredgade foran Møbelhandler Mumms
forretning. Her havde J.C. Andersen senere købmandsforretning (i
dag Fakta).
På hestevognen er Ove Jensen (Kølkjær) chauffør. Han kørte fragt
fra Bording Station i nogle år under krigen. Thomas Maagaard
(smedesøn) er medpassager.
Det var under krigen og alt var rationeret. Det var svært at få
brændsel og der skulle meget til på grund af de hårde vintre i sær i
1941 og 1942 med sne fra før jul og til april måned. Det var meget
koldt. I januar 1942 frøs det ned til 32 grader. Alt frøs til og alt gik i
stå.
Det er lidt minder fra min barndom i Bording. Jeg synes det er
sørgeligt der er så få forretninger tilbage, når man ved at byen er
blevet 5 gange så stor indbyggermæssigt. Byen er jo snart uddød
hvad forretninger angår. Forstå det hvem der kan.
Søren Sørensen, Borgergade 5 E

Foto fra Bording Lokalhistorisk Arkiv.
Ps. Rettelse til billedtekst i
artiklen i sidste måned. Ane og
Anders Bjerg boede ikke i det 3.
hus efter Bjørnholt. Det var
telefoncentralen. Ane og Anders
boede i et hus bag ved
skomageren, det nuværende
blomsterforretning.

Foto fra Bording Stationsby oktober 2012 (E-M M)

