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Goliath, siger vi Sankt Hans Gade i Aalborg. Han har ikke gjort gaden berømt, men folk, der husker ham,
husker også hans baggrund. Opvæksten i en lille gade, der dengang var beboet hovedsageligt af fattigfolk.
Det var kendetegnet for de små gader med en stærk kultur af sammenhold og kvik slagfærdighed både i

munden og på næven. Også utugt her og der. Carl Lorentzen var blandt de mange, der brød ud af dette miljø
og blev en særdeles kendt borger i Aalborg og langs hele Limfjorden som ejer og medejer af Aalborg Havns
eneråde bugserflåde, de største af fartøjerne udbygget og forstærket i den grad, at de fra 1959 og adskillige år

frem udførte statens isbrydningstjeneste på fjorden. Det var en hård opgave i efterkrigstidens isvintre.
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