Max Jens Jensen fortæller
Jeg født i gården til Sønderbrogade 37 i 1955.
Jeg har 2 brødre og en søster.
I nummer 35:
Min far arbejdede hos automaleren der lå i bunden af nummer 35, Røde Bro
autolakering hed det vidst. Ejeren hed Sejersen, han boede i Pipkvarteret.
Der lå også smed Hansen i samme gård.
I forhuset boede en familie, far, mor, dreng og pige. Pigen drev/driver en
dametøjsbutik i Kattesund.
I nummer 37:
Her var der jo fiskeforretning i kælderen. Hausturp
hed den første ejer jeg husker, og så var der en
der hed Palmfeldt, som boede i Hatting og den
sidste Leo, som i dag driver den gamle Myrefeldt i
Hestedamsgade.
Der var en hesteslagter der hed Peter Pdersen i
huset helt op ad åen, der blev senere renseri ved en
dame der hed fru Due, hun blev forøvrigt slået ihjel
da hendes bil blev torpederet af et tog ved det
gamle æggepakkeri.
I forhuset boede for øvrigt ejendommens ejer, fru
Hansen, min mormor, sammen med en fisker der
hed Christian Breving, min papmorfar. Christian og
min far fiskede i 50'erne med bundgarn på fjorden
og havde fra 1947 til omkring 1960, Røde Bro's
Fiskerøgeri i gården, jollen med dam, du ser i højre
side af billedet må være deres.
Gården var også holdeplads for Laurits Jensen, han havde
en trækvogn, Strøgets fiskevogn, hvorfra han solgte
røgede fisk på Søndergade i mange år. Forøvrigt lige ud
for Helm's apotek.
To af lejlighederne i gården kom også til at indeholde
Tjerry Hansen's metalvarefabrik, den flyttede senere til
Vestergade.
I 1967 solgte min mormor ejendommen til Else stenhugger, og vil flyttede alle
til en ejendom på Havnen 21.
I nummer 39:
Ejendommen på den anden side af åen, ja der husede den store røde
træbygning en konfektionsfabrik, jeg mener ejeren hed Svenson.
Jeg havde på et tidspunkt både en tante og kusine der arbejdede der.
Den blev ombygget senere og Midtgårds TV og radio flyttede fra kælderen ved
jernbaneoverskæringen og ind i bygningen.
I forhuset holdt frisøren Knud Jepsen til, og der var også en radio-forretning i
1967 husker jeg.

Ovenpå boede i nogle år en mekaniker, midnatsmekanikeren blev han kaldt,
han havde værksted i industrigården mellem Smedegade og Allegade.
Omkring 1959 var her en skomager.
I nummer 41:
Her var der jo elinstallatøren der hed Ejde Vestergård med både butik, lager og
værksted. De havde 2 sønner og en datter.
I forbindelse med den nye vej flyttede de aktiviteterne til Dagnæs.
I nummer 43:
Her var læge Jørgen Nielsby.
De drev klinikken videre efter de privat var flyttet til Husodde.
I nummer 45:
Hjørnet af Sønderbro og Jyllandsgade, lå jo købmand Berg Møller i mange år.
På den anden side af gaden.
I nummer 34:
Var der jo også Knud Larsens vognmandsforretning.
I nummer 32:
Shell service ved Danner Frandsen
Ved parkeringspladsen, der hvor græsplænen er foran Sønderbro kirke:
Her havde fru Bitch den ottekantede bladkiosk og pølsemanden.
Op ad Bygholm Parkvej:
Adventskirken og efter den lå dengang et fritidshjem, forøvrigt drevet af en
kvinde hvis søn hed Nick.
Og så lå den offentlige legeplads jo på hjørnet ved rundelen.

