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Sådan så der ud! 2 John Erik Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Tag med på endnu en bytur i Aalborg i en
svunden tid. Vi besøger Slotsgade, Bredegade, Nørregade, Søndergade, Klokkestøbergade med dens

vandgyde, Jernbanegade, Østerbro med ´en lille en´ på Café Børsen eller på Bazar Caféen, idylliske Roldgyde
og desuden mange andre gyder og gader, som ikke er mere. Efter en tur i Peder Barkes Gade og op af Niels

Ebbesensgade slapper vi lidt af på Folkebiblioteket i samme gade. Vi spiser en gang hakkebøf på
Folkekøkkenet til 60 øre, og besøger bagefter butikker i Reberbansgade. Når vi er i vestbyen, ser vi udsigten
fra Vor Frelser Kirke, der er lige så betagende, som den vi skal se fra Vor Fru Kirke. Vi kigger på, da stadion
blev bygget på Haraldslund, og besøger Saxogade og arresten i Kong Hans Gade uden dog at være ´kunder´.
Det ugentlige varmebad foretages i Rantzausgade eller i Løkkegade, og i weekenden bader vi ved ´Kridten´.
Lørdag aften tager vi en svingom ved Hesteskoen eller på Enighedslund, efter at have grinet af Gøg & Gokke

i ´biffen´ ved siden af. Udenfor byen nyder vi Sohngaardsholm Slot efter besøget Aalborghus Slot. En
afstikker til Blokhus bliver der også tid til, hvor der er ´rav i Karens Hytte´. Fabriksbesøg er altid spændende,
så vi har en aftale med ´Rørdal´, ´Spritten´, værftet og elværket i Doktorens Gyde, ligesom vi ser på liv på
Kvægtorvet ... og meget meget mere. Når denne tur er forbi, har vi næsten 300 fotografier og et enkelt Einar

Gross-maleri på nethinden fra Aalborg i gamle dage.
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