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Hvorfor skal tidsskriftet hedde 

"Krejltl? 

For det f0rste fordi vi synes, 

det er et godt og mundret navn, 

og for det andet fordi L0gst0r har 

arbejdet sig op ved at krejle, alt 

sa handle uden at have lov til det. 

Indtil 1857 var al handel for be

holdt k0bst~erne, hvad L0gst0r 

f0rst blev ar 1900. 

Tidsskriftet er t~nkt som et uh0jti 

deligt skrift med lokalhistoriske em

ner fra L0gst0r kommune eller det gam

le Slet Herred. KREJL vil dog ikke 

f01e sig bundet af kommunegr~nserne, 

hvis emnet i0vrigt har lokal tilknyt

ning. 

Det er ikke meningen at konkurrere 

med turistbrochurerne, der tager sig 

af de"oplagte" emner, som Vitsk01, 

Aggersborg, Liv0, Fr.d.7.s kanal m.m., 

men besk~ftige sig med mindre kendte, 

men derfor ikke mindre s~ndende ting 

og begivenheder i omradet. BI.a. viI 

vi gerne lade flere fa gl~e af de 

mange sager, der gennem 20 Ar er 

samlet sammen til "Lokalhistorisk 

arkiv for L0gst0r kor.unune". 

Bidrag udefra, der falder ind under 

KREJLs omrade, modtages meget gerne, 

enten det er ideer, f~rdige artikler 

eller kommentarer (hurrarab eller 

protester). Da red. er bedst orien

teret i L0gst0r by, viI bidrag fra 

den 0vrige del af kommunen v~re af 

s~rlig v~rdi. 

Ingen kan regne med honorar, (heller 

ikke red.) Et evt. overskud vil blive 

brugt til forbedring af tidsskriftet. 

Hermed anbefales KREJL til l~sernes 


velvilje. 


Uden den viI tidsskriftet ikke fa nogen 


lang levet id. 


Forsidebilledet er fra et postkort, afsendt som julehilsen 19.12.1905, 

fremstillet af Carl Fr.St0ckels boghandel i L0gst0r. Det har titlen: 

Landevej ved Ranum. Bygningen foran til h0jre kan ligne kroens 

rejsestald, og sa skulle huset foran til venstre v~re en smedie. 

Kan nogen give n~rmere oplysninger? 
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L0gst0regnen. ge.nnem 

8000 &r 


KREJL viI gerne prffisentere I~serne 

for det omrade , som tidsskriftet vil 

beskffiftige sig med. 

Egnen omkri ng L0gs t0r har v~

ret beboet siden den ~ldre sten

alder for ca . 8000 ar siden . 

Den ~ldste bos~ttelse fandtes 

langs kysten pa de gamle skr~n

ter, fordi det omrade , som det 

gamle L0gst0r ligger pa , var en 

del af s tenalderhavet . 

Pa str~kningen fra Aggersund 

til Lendrup har der lig g et ca. 

50 grav h0je , hvoraf der ku n er 

de tre To ftbjergh0je tilbag e . 

K0kkenm0ddinger er bl.a. f U.n 

det ved S0nder Aggersund og ve d 

Bj0rnsholm a. Bronzealde r e ns hu 

se v ar bygget af lettere materi 

a l er p . g.a . det varmere klima , 

og har efterladt f~rre spor , men 

de r er udgrave t en landsby v e d 

Vadg~rd S . 0 . f o r Agg e rsund . 

I jernalderen var det meste af 

omradet beboet , og fra den ~id 

er efterladt o l dtidsagre , bl. a . 

pa Vindbl~s hede . 

ved Ag ger sund la ogsa en jern

alderlandsby , men den blev j ~v 

net me d jord e n a f kongemag ten , 

de r skulle have plads til Dan

marks s t0r s t e vikingeborg . Ste

det var strateg i sk vigtigt som 

en v og ter over bade den vigtige 

vand vej gennem Li mfj or de n og de n 

v igtige landfor bindelse fra 

Vend s yssel mod Vibo rg , der s kul

Ie passere f~r gestedet . 

Borgen blev s t a r met 1086 af 

Knud den Hellig e s utilf redse 
under sat ter og 0 de lagt , me n s 

ko ngen matte f lyg t e sydpa . 

I 11 58 opstod et nyt cen trum , 

da Va l d e ma r de n Store s k~n k ede 

e n gru nd til cisterci e n se r o rde

ne n ti l kloster . Mu nk e ne havde 

fl ere stede r i l a nd e t at v~lge 

i mel l em, men valg te Vitsk0l, an

tagelig p. g .a. p l ace ringe n me l 

lem Li mf jorde n og d e n store vil 

st e d S0, som kunne fors y ne dem 

med fisk til f a ste n . He r begynd

te de et stors l a et bygningsv~rk, 

s om de ikke ha v d e fuldf0rt ved 

Re f o rmatione n. Kirken f o rf a ldt , 

og klos t e r e t b l ev k0bt af herre 

manden Bj0rn Ande rsen og skifte

de navn ti l Bj0r ns holm . 

3 



Omkring ar 1500 begyndte der 

at vokse en by frem pa grusrev

len Legstedere. Byen skylder sil

defiskeriet sin eksistens, og 

fik allerede i 1523 toldsted af 

hensyn til sildeafgifterne. Om

trent samtidigt fik den ogsa sit 

eget tingsted, og var ca. ar 

1600 naet op pa godt 300 ind

byggere. 

Slet Herreds tingsted la i 

n~rheden af Oudrup, ogsa efter 

at de tre retskrese, Slet Herred, 

Ars Herred og L0gster Birk fik 

f~lles herredsfoged i 1687. Ferst 

1782 blev det officielt flyttet 

til Leg s ter. 

Legster var en efter forhol

dene g o d og driftig by, indtil 

et par sto re brande i 1747 og 

1751 edelagde det meste af byen. 

Fra 1600-1800 stod byen derfor 

i stampe med 3-400 indbygg ere 

og lidt o ver 80 ejendomme. Byen 

f o rsegte i 1751 at fa kebstad

rettigheder, men det blev afsla

et efter indstilling fra Aal

bo rg. 

Allig evel fungerede b yen pa 

de fleste omrader som kebstad. 

Byen havde egen kommunalbesty

relse fra 1785 og svarede kon

sumptionsskat (den tids moms), 

ligesom den var medlem af keb

s t~dernes brandforsikring. 
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Indbyggertallet st e g st~rkere 

i 1800-tallet fra ca. 400 til 

ca. 2000 ved ar 1900, da byen 

endelig fik kebstadrettigheder. 

Den gamle rof~rge ved Agger

sund blev i 1903 aflest af en 

dampf~rge, og endelig i 1942 

kom den bro, der knyttede en 

t~t forbindelse til det norden

fjordske. 

Stor kulturel betyd ning for 

egnen fik det, da seminariet 

Snedsted i 1848 flyttede til 

Ranum. Fra en beskeden start 

har det udviklet sig til egnens 

sterste virksomhed og star, 

trods flere trusler mod dets 

eksistens, med en kulturel akti

vitet, som kommer mang e andre 

end de studerende til gode. 

I 1970 sammensluttedes fern 

nordvesthimmerlandske og een 

Hanherredkommune til Legster 

kommune, som skulle v~re bedre 

rustet til at klare tidens 

krav, og det er dette omrade, 

der er tidsskriftet KREJL.s 

virkefelt. 
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Sa langt tilbage i Ei den , sam 

vi har op l ysninger om, har der 

v~ret f~rgefart ved Aggersund . 

For eksempel mener nogle ark~o

loger , at den landsby , der b l ev 

udslettet for at give plads for 

Aggersborg , var en f~rgeby . 

I 

( 
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L0gst0r med 

Gennem flere hund r ede ar var 

der ogsa en ko n kurrerende over 

fart fra Aggersborg til L0gst0r 

via den nu forsvundne f~rgeholm 

pa den anden side af sejlrenden . 

Passagererne k0rte gennem de t 

lave vand fra Aggersborg til 

f~rgeholmen , hvor de efterlod 

heste og k0ret0j og blev sat o 

ver til byen med bad . 

Begge overfarterne var robade 

af forskel l ig st0rrelse, og om 

L0gst0rruten ved man meget lidt 

f0r ca . 1800. I kirkeb0gerne op

tr~der f~rgem~nd tilbage til 

1600- tallet , den ~ldste var 

Jakob Nielsen , der levede fra 

1600 til o. 169 0 . 

~valiteten af badene og servi

cen har v~ret meget svingende , 

og da overfarternes p a lidelighed 

havde betydning for postbes0r

geIsen, anmodede Generalpostdi

rektionen 1 0 . aug . 1833 stiftam

tet om en bet~nkning over, hvor 

dan overfartsforholdene ved 

Hadsund, L0gst0r , Hvalpsund og 

Aggersund bedst kunne ordnes, og 

de forefundne mangler rettes . 

For L0gst0rs vedkommende ind 

berettede amtet :" Overfarten ind

skr~nker s i g til personer og sma 

pakker og bes0rges med en liden 

baad og ditto kaag med een , 

h0jSt to mand . Ind - og udskib

ningen foregaar fra en liden 

havn , f~rgemanden selv har ind

rettet paa en meget hensigtsm~s

sig maade t~t ved s i n bop~l , der 

er fart0jerne beskyttet mo d en 

hvilken som heIst vind. 
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L"g,;,toJt H.,t 6Jta. 6J!Jtgefto.i'.men o. 1840 med 

Mellem sejldybet og Agg e rs

borggaard , 30 fv. fra dybet, lig

ger en lide n holm, hvorpaa er op

f0rt en s taldbygning til brug 

for b0nderne og de rejsende, me 

dens de tager ophold i L0gstor . 

Signaliseringen fra denne holm 

foregar ved at de rejsende ved 

raab tilkendegive deres ankomst . 

Fra sejldybet til Aggersborg 

gaard er grunden fast, ca. ~ a 
3/4 al. vand (ea . 30-45 em.) , saa 

der kan passeres med tryghed ind

til holmen , men derfra o g til dy

bet er der mere fare, is~r i m0r

ket, da der let kan k0res ud i 

dybet. Efter at alle omst~ndig 

heder ere tagne i betragtning, 

er det befunden, at dette f~rge

sted fortjener fortrinlig op 

m~rksomhed ... " 

6a!.Jtgema.ltdell ;. 6oJtgJtlutde.rl. 

Overfarten ved Aggersund var 

man mindre tilfreds med, selv 

am f~rgekapaciteten var st0tre, 

sa alt kv~g og st0rre gods kom 

denne v e j. 

Ved L0gst0r blev der i 1833 

overf0rt 2593 per saner mod 2092 

ved Aggersund. Ned hensyn til 

heste var fordelingen 14 mod 

988, og de 14 hest e ma tte endda 

SV0mme efter baden. 

For at bringe forholdene i 

orden blev det foreslaet , at 

der blev anskaffet en f~rge af 

samme model som de nye , man hav 

de faet ved Aa l bo r g , samt at 

f~rgelejerne blev udvidet, sa 

der kunne indskibes og uds ibes 

uden a t sp~nde hestene fra. En

de lig foreslog man en d~mning 

eller vase, anlagt fra holmen 
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over til Aggersborggaard,"12 

alen bred og sa hej, at is og 

vand ikke kan overstryge den". 

Hvis disse ting blev bragt i 

stand, mente man, at f~rgeste

det ved Aggersund ville "saa 

godt som bortfalde af sig selv, 

og at enhver forbedring der 

blive overfledig". 

2. sept. 1842 kunne stiftamt

manden indberette, at der ind

til da var kert 33l3~ tende 

sten pa d~mningen. De var hen

tet pa husmand Chr. Pedersens 

ejendom i Aggersborg og betalt 

med 18 rdl. 12 sk. Hele arbej

det havde kostet 760 rdl. 4 mk. 

8 skilling. 

Inden arbejdet var f~rdigt op

stod der en stormflod natten 

mellem 1. og 2 .. nov. 1837. Den 

edelagde huset pa holmen, som 

f~rgemanden N.Chr. Andersen 

havde opfert 1832. Han tog 

straks fat pa at opfere et nyt, 

samtidigt med, at han segte be

fordringsv~senet om tilskud. I 

den anledning var der syn i no

vember 1838, og han fik bevil

get 100 rdl. Huset blev vurderet 

til 120 rdl. 

Desv~rre naede han ikke at fa 

udbetalt pengene fer en ny storm 

den 6. og 7. jan . 1839 endnu en

gang fjernede huset. Efter ad

skillige henvendelser fik han 

sine 100 rdl., men kunne ikke 

bygge et nyt hus, da amtet n~gte

de at stette, fer holmen var s ik

ret mod edel~ggelse.Holmen, der 

1835 var opmalt til ca. l60x60 m. 

var i 1838 svundet ind til ca. 

110x40 m. D~mningen blev beska

diget sa meget, at der matte ke

res 2000 ekstra l~s grus pa. 

Denne storm tog abenbart modet 

fra myndighederne, for ingen af 

de andre planer blev udfert. 

1842 begyndte N.Chr.Andersen at 

sejle som skipper og havde lejet 

arbejd s kraft til f~rgen, hvis be

nyttelse blev mindre og mindre. 

Ved indvielsen af Frederik den 

Syvendes kanal i 1861 holdt kon

gen en tale, hvor han sagde, at 

nu hvor gennemsejlingsproblemet 

var lest, burde man t~nke pa en 
fast forbindelse over fjorden. 

Den 10. aug. 1871 indsendte Leg

sters kommunalbestyrelse et for

slag om en d~mning med ponton

bro fra Legster til Aggersborg, 

da man ansa forholdene ved Ag

gersund for uforsvarlige. 

Skibsferer S.Bregger ansegte 

8. apr. 1875 om at fa privile

gium til f~rgefarten, men det 

blev kraftigt imedegaet af kom

munalbestyrelsen, fordi den men

te, at det ville virke hindrende 

f o r d~mningsplanerne. Samtidigt 
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blev en ny henvende l se a f sendt 

til ministeriet , for d i "de rej 

se nde paa gxund af isdrift og 

str0mgang ofte maa tte om ad N0 r 

resundby. " 

Man fik 1875 et negativt svar 

fra ministeriet , og planerne 

Lysttour til Legstsr.blev ikke t il noget . Aggersund 
D a mp.klbet. Llhnfjortlcn" d

farten fo rtsatte, og blev i 1 903 	 gaaer Iii L o gs te r pu LovCl"clllgMnr
gOIl .(1. 7 '(" og r etollrn era i~j<n der'r.moderniseret med dampf~rge , og KI. 4 J': (( or lll . , Sila ill P3 rSs 3ccrcrn c Aunne 
]I&v(J ~ nd Loili"I,c,] til at 13go CanaIHbl'i·endelig i 1 942 korn den faste fur 
det i El i..yn . Tour og n.tour I Rd. pro 

bindelse over fj o rden, som Fre pers on . 
Aalb or !;, den 15dc Juli 1851. 

derik den Syvende havde efter C. T. MalJiol;'. 

lyst. 

l'fkkes fjord brander! 

den d rif tige Vognfabrikant Lyk

Det er altid sp~ndende a t b l ade 
ke en heftig Ild10S , der i et 

i gamle aviser . Me ns dagens a 
Nu greb saa voldsomt om sig , at 

vis kan v~re f y ldt rned fejl og 
aI le Slukningsfors0g vare for

misforst Ae lser, har ma n af en 
gj~ves . Ilden rasede i 6 Time r, 

e l ler anden grund tiltro til en 
i hvi l ken Tid hele husets L~nge 

gammel . Bliver avisen 100 Ar 
nedbr~ndte , hvori befandt s i g 

e ller mere, forekomrner indhol
fire , med V~rkt0 i ve l udstyrede

det at v~re e n his t orisk sand-
V~rksteder , foruden en betyde 

hed. 
lig Dee l Ma teri a le, som tillige 

Under ef ter s0g ning el f en "hi rned 10 Jagtvogne og Wienervogne 

storisk sandhed " i Aalborg ble ve Luer nes Rov. Ilden modtog 

st if ts t ide nde fra 1857 , d~kker i s <er si n Nceri ng fr a s tore Olie 

f01g ende be r e tning op: " L0g fade og Terpentinflask e r. Ar

st0r d e n 6te Novembe r. Na tt e n beiderne , hvis Sovev~relser be 

til i Mandags Kl .l opk om hos fandt s i g o venover de brcendende 
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V~rksteder, maatte halvn0gne 

flygte ned i Gaarden. Ilden var 

efter al Sandsynlighed opkommen 

Karethmagerv~rkstedet, men 

Aarsagen til dens Opkomst er 

for0vrigt ubekjendt. Endskj0ndt 

det Hele var forsikkret, lider 

Eieren dog et betydeligt Tab." 

Peder Lykke havde i 1818 er

hvervet en grund uden for byen. 

Idag er den midt i byen, nemlig 

hj0rnet af Blindebomsgade og 

0sterbrogade. Her byggede han 

den g&rd, som fik navnet "Lyk

kes Gaard", og etablerede en 

vognfabrik. Han leverede ogs& 

vogne til de forskellige post

ruter. 

Knap nok havde han genrejst 

virksomheden f0r det var galt 

igen. Under 1858 st&r der: 

Lcugst0r 

ca.1870. 

"L0gst0r, den 12.Dec. Natten til 

i Onsdags Kl.l opstod Ild10s i 

Vognfabr. Lykkes grundmurede 

Baghuus, som indeholdt V~rkste

der og Oplag og som, i et Nu 

omsp~ndt af Luerne, i kort Tid 

aldeles nedbr~ndte med deriv~

rende f~rdige Vogne og Materia

lier, som Alt er forsikkret til 

et kort iforveien forh0jet Be10b. 

Formodentlig maa man n~re en 

eller anden Mistanke, siden L.'s 

Broder og Svend f~ngsledes samme 

Nat og om Onsdagen ligeledes L., 

som under Branden ikke havde v~. 

ret i Byen, belagdes med Arrest." 

Man kan forestille sig borger

nes reaktion: Vognfabrikant Lyk

ke! Hvem skulle nu have troet 

det? En h~derkronet L0gst0rbor

ger og medlem af kommunalbesty

relsen. Men forretningen har nok 

gaet darligt. 
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Det er heller ikke smigrende 

for brandv~senet, at man intet 

har kunnet stille op, nar spr0j

tehuset la lige ovre pa den an

den side af gaden, hvor nu 05

terbrogade 9 ligger. 

Mens ma n spek ulerer pa, hvad 

der nu sker med Peder Lykke, 

kan Aalborg Stiftstidende med

dele: "L0gst0r, den 21 Decbr. 

Paa Grund af Beretningen af 

12te Decbr. ang. Branden hos 

Vognfabr. Lyk ke maa n~rv. Med

deler herved gj0re bekjendt med, 

at den f0rste Opgivelse er urig

tig, thi for det F0rste opstod 

Branden Kl.3 og ikke Kl.l, og 

for det Andet var L.' S Forsikk

ringssum ikke iforveien forh0i

et, men tvertimod nedsat ved 

sidste Policefornyelse. Dern~st 

bem~rkes, at da L. f0rst kom 

hjem Torsdag Aften, er det en 

Selvf01ge, at han ikke kan v~re 

bleven belagt med Arrest om Ons

dagen. og sluttelig have vi den 

Forn0ielse at gi0re bekjendt 

med, at Forh0rerne bleve slut

tede i Mandags uden at noget 

Mist~nkeligt er fremkommet". 

Sa var aIle glade, (maske med 

undtagelse af Stiftstidendes 

meddeler), og Lykke kunne fott

s~tte og udbygge virksomheden. 

Bl.a. fik han koncession pa post

ruten til Aggersund, og en over

gang ogsa til Nibe og Hobro. 

1866 overtog S0nnen Hans Chr. 

Lykke virksomheden, som han drev 

til han i 1897 solgte vognfabrik

ken til Th. Larsen. 

Indbyggerne i L0gst0r har i for

sommeren faet en fornemm e lse af, 

hvordan det f01es at bo i en by 

uden gadebelysning. 

Sadan var det ogsa i gamle da

ge. Indtil 1875 havde L0gst0r 

ikke en eneste gadelygte, og det 

bade sommer og vinter. Der var 

heller ikke nogen forretninger, 

der sendte lys ud fra vinduerne, 

sa hvis man ville f~rdes efter 
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mark e t s f rembrud, mAtte ma n t age 

en lyg t e med. De r v ar e n ke l t e , 

der v a r sA r i g e , at de havde e n 

karl til at g a fo r a n og l y se for 

he rsk abe t. 

Da byen g er n e s ku l le f01g e me d 

tiden, beslutte d e kommuna l be s t y 

reIs e n, a t der s kulle ops~ttes 

ga d e belysning. Der sk ul le fo rde

le s 4 petr o l e ums l yg t er i bye n , 

og f o r at fa en rime li g p r is 

frem, blev a r be j de t med at passe 

lygterne og t~nd e og s l u k ke, ud

budt i l i ci tation . De n 4 .novem

ber k unn e ma n a n t a g e s koma ge r 

Chr. Kj ~rs til b ud , d e r 10d p a en 

ma ned l ig be tali ng pa 3 kr. f o r 

h ver lyg t e. For den be ta l i ng 

s k ul1e han d og s elv lever e l arnpe

alie n : 

Ko mmunens regn sk a b fo r 1B 75 vi

ser, at bli k kenslag e r Larse n ha v

de fr ems~ illet 3 g a de lygte r fo r 

72 kr o ne r . 

Det blev t il s yne l aden de en suc

c es , for i 18 77 lave r bli k ke n

slagere n 5 g adelyg t e r, o g kob

mand Mic ha e l S imon sen f a r 93.88 

k r . fo r l yg t e s ta tive r o g ar me , 

me n s k0bma nd J . J0 rgen s en ha r le

v e re t pe troleum og l ampeglas for 

70 . 54 kr. 

De f0r s te l yg ter v a r an b ragt 

pa bomhuse t p a hj 0r net a f 0ster

b r ogade o g Ni be landelJej (Bred

gade.) En a nde n i Sk o legade mel

l em k0bm a nd Simonse ns hu s og 

p orte n i n d ti l ho t e l "Li mf jor

de n ". De r v a r o g s A e n lygt e pa 
t or v e t, me n p l a ceringen a f den 

fj e r d e e r us i kker . ~ntag e lig 

har d e n s idde t e t s t ed cm kring 

udmund ing e n a f Tor v e g ad e eller 

Bl i nde bomsg ade . 

Reg n s kabet vi se r , a t Ch r . Kj ~r 

i kke f ik udbetalt penge fra maj 

til sep t embe r , sA og s A de nga ng 

kunne kommun a lbes t yr e l s e n be

slu t t e at sl ukke i s ommerma ne

de r ne . 

e¢ ~ekbkDg ade~ n Dkd!~ g¢ te de! mod Sk o!egade me d e n at de 6o~ ~e gadet ygtek .
Ca. 1885. 
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'Peder kr~mmer.5gade 

Alle i L0gst0r kender Peder 

Kr~mmersgade, men der skal nok 

v~re en del, som ikke ved, hvem 

den er opkaldt efter. 

Navnet Peder Kr~mmer er et 0

genavn til k0bmand og her reds

skriver Peder Christensen Tho

rup, som stiftede et stort le

gat til fordel for byens fatti 

ge. Han blev f0dt i Aggersborg

Thorup 1694 og kom til L0gst0r 

f0r 1725. 

Her begyndte han en krambods

handel og blev efterhanden ret 

velhavende. Han ejede en k0b

mandsgard, som sammen med hans 

varelager, stempelpapir og 150 

rdl. i rede penge br~ndte ved 

den store brand i 1751. Under 

forh0ret g ay han "vemodeligt til 

kende", at han havde mistet alt, 

hvad han ejede. 

Enten har han ikke v~ret helt 

sandf~rdig, eller ogsa har han 

v~ret en ualmindeligt dygtig 

forretningsmand, for i 1768 kun

ne han underskrive et testamen

te, der fordelte en formue pa 

over 21. 000 rd1. 

Det er ikke let at forestille 

sig, hvor meget det drejer sig 

om, sammenlignet med i dag, men 

hvis man f.eks. tager den 10n, 

som datidens postmester fik ud

betalt, sa kunne summen have 10n

net ham lige til i dag. Forudsat 

naturligvis, at han ikke fik for 

meget 10nEorh0jelse~ 

Thorups S0n d0de Eorholdsvis 

ung i 1766, og hans hustru var 

d0d 1761, sa Peder Kr~mmer flyt

tede ind hos en s0sters0n, Chr. 

Jensen, i S0ndergade i L0gst0r. 

Forholdet til familien havde el 

lers v~ret godt, men nu begynd

te arvingerne allerede at slas 

om arven, sa det blev hurtigt 

forv~rret. Forholdet til S0S

ters0nnen blev sa darligt,at 

Chr. Jensen opsatte et planke

v~rk udenfor Peder Kr~mmers vin

duer, sa det sp~rrede Eor ud

sigten til fjorden. Thorup var 

ogsa bange Eor at spise der, aE 

frygt Eor at blive forgivet. Det 

var nu nok uden grund. 

Derimod blev k0bmand Lars Jac

obsen, der var giEt med en niece, 

ved en senere retssag overbevist 

om at have tragtet Thorup eEter 

livet. 
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Efter at Thorup var blevet al

ene og pensionist, har han sik

kert heller ikke v~ret nem at 

omgas, og familiens pengebeg~r 

var for abenlyst, sa han flytte

de et andet sted hen, og beslut

tede, at familien intet skulle 

arve, men aIle pengene ga til 

de fattige i L0gst0r. 

Testamentet blev underskrevet 

den 8.febr.1768. F0rst var der 

en del mindre be10b til perso

ner, der havde v~ret i hans 

tjeneste eller vist ham venlig

hed. Renterne af 1000 rdl. skul

Ie fordeles mellem "fattige 

Sl~gtninge og Blodsfor va ndte 

uden for L0gst0r By boende". 

Desuden et be10b til gravstene 

over ham selv, hans kone og S0n. 

For at v~re executor skulle her

redsfoged N0ragger have 400 rdl. 

Nar alt var udbetalt og aIle 

omkostninger klaret "skal det 

oversblevne henh0re til L0g

st0ers Byes fattige og n0dliden

de Mennesker af begge Kj0n. 

Hvilken Capital af Executor 

Testamenti irnod Bevis indleve

res til H0je 0vrighed og af den

ne uds~ttes pa Rente, hvor det 

blive staaende til Evig Tid, 

nemlig paa Rente til L0gst0ers 

fattige, arme og n0dlidendes 

Underholdning 

Oprindelig havde Thorup kun 

t~nkt sig at sk~nke 100 rdl. til 

bye n s fattige, men de sidste ars 

begivenheder havde ~ndret hans 

indstilling fuldst~ndigt. Der

for indsendte familien, repr~

sente ret ved Lars Jakobsen og 

Christen Jensen, en anmodning 

til kong en om, at eventuelle te

stamenter, der matte v~re lavet 

inden for de sidste tre ar, 

skulle omst0des, da Thorup ikk e 

havde v~ret ved sine sansers 

brug i den tid. 

De pastod ogsa, at her red s 

fogeden egenm~gtigt havde til

vendt sig Thorups n0g1er, sa de 

habede pa, at man ville unpege 

en v~rge for ham. 

I den anledning bad kancelliet 

herredsfoged N0ragger om to er

kl~ringer, men inden svaret na 

ede frem, d0de Thorup. 

Sa lagde familien direkte sag 

an mod N0ragger. Retssagen tog 

et ar, og den fylder over 200 

t~tskrevne foliosider. Familien 

tabte, og testamentet blev an

erkendt. 

Den 31. okt. 1772 indsendte 28 

m~nd og kvinder i L0gst0r et b0n

skrift til kongen, attesteret af 

sognepr~sten J.Munch. Heri skr i

ves bl.a. at den fattige by L0g

st0r i he nseende til n~ringsve je 
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e r ring e stillet , og nar nu her

redsskriver P .C .Tho r up har faet 

"b0jet sit Hjerte" til at testa

mentere det meste af formuen til 

byens fattige " anr aabes vor al 

l ernaad i gste Konge og Landsf ade r" 

o m at godke nde testamentet , sa 

at "vi deref t e r kunde nyde Frug 

ten af de t Gode, os derved er 

tillagt , som ellers Mesten af 

Hunger maa crepere". 

Legatet tr a dte alt s a i kraft , 

og at det ikke har v~ret uden 

p roblemer, ses af en skrivel se 

fra herred s f oged N0 ragger . Her i 

advares f olk , som har le j e bol iger, 

mod fo l k, som v iI t il L0gst0r for 

a t f a del i l ega t pengene , sa der 

bliver mindre til byen s " indf0d t e 

Fattige og Huu s arme". Han s lut

ter: "Skulle nogen herimod begaae 
s i g , maa de takke s i g se lv for 

de n deraf flyde nde U-Lejlig hed. 

Dette gj0res bekjendt ved Trom 

mens R0re1se overa lt i Byen til 

enhvers Efterre t ning , og de ref

ter mig ti1bageleveres til For

varing for Fremtiden". Skrivel

sen blev " udtrommet og l~st 0 

ver a 1 t" 5. maj 1781. 

For nog1e af l egatpengene op

f0rte kommunen et fa ttig hus 

1821 . Det var i brug til 1929 , 

da det blev revet ned. Huset 1a 

for e nd e n af Gr0nnegade , som den

gang hed Fa ttighusgade , og navnet 

lever endnu i betegnelsen "Fat

t i g hus ba kke n" . 

Lega tet blev desv~rre ikke be

styre t for godt, og hen imod 

1 850 var pengene stort set br ugt . 

Peder Christe nsen Thorups grav 

er forl~ngs t bor t e , me n i L0g s ted 

Kirke findes et epitafi um over 

ham. 

Ud6 -i.g .t DVe.1t Lag.6.telt me.d Fa.t.t-i.gnu..4bl1kk.e.11 og 611.tugh u6e..t nolt lte.6 .t. Ca . 1910. 

i 
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Idag vil en av is el ler et tids

skr ift praktisk taget ikke kun n e 

t~nkes uden annoncer. 

Sadan var det ikke i gamle da 

ge . Indtil lidt over mid ten af 

1 800-t a lle t havde L0gst0r ingen 

lokale aviser, og den de r v il le 

annoncere, var henvist til Aalb . 

St iftstidende eller Viborg 

Stiftstidende. Der kunne man 

bl .a. finde offent lige bekendt

g0relse r fra herredsfogede n. 

En anden made at annoncere pa , 

var at lade tr ommes lagere n ga om 

i byen og bekendtg0re, nar det 

var t o rvedag, elle r nar en eller 

anden yare skulle s~lges . I a r 

t iklen om Peder Kr~mmer n~vnes 

en"udtromning" af en meddelelse 

fra herredsfogeden. 

Rundt om i byen ( byerne?) fand

tes udh~ngsskabe med gitter for, 

hvor medde l elser kunne oph~nges . 

For eksempel fa nntes indtil om 

kring 1900 et skab pa hj0rnet af 

Jernbanegade og 0sterbrogade, 

hvor der allerede dengang var en 

isenkrremmer. 

En 10beseddel til oph~ngning, 

som nu findes i 10kalarkivet, hav

de firma et Ad. Aistrup til at be 

kendtg0re udsalg. De t va r en 

trykt seddel:"Godtkj0bsudsalget 

af Manufakturvarer begynder den .. 

og vedvarer indtil den ... " Der 

var plads t il indfejelse af da to, 

sa man trykte ikke nye sedler 

hvert ar. Da sedlen ogsa n~vner, 

hvi lke yarer, udsalget omfatter, 

har det v~ret omtrent de samme 

ting hvert ar . Denne seddel har 

tilf0jet datoerne 17. marts til 

3 . april 1879, dvs. mens Aistrup 

stadig havde forretning pa hj0r

net, hvor nu Blue Corner er. 

En meget udvisket paskrift kan 

betyde, at sed len har v~ret 

h~ng t op i Ullerup . 

KREJL har taget nogle eksempler 

pa annoncer med. Fotografen er 

fra Aalborg Sti ft stidende 185 7, 

L0gst0r Jernst0beri fr a L0g st0r 

Avi s 1903 og de tre 0vrige fra 

L0gst0r Avis 1874.lse side 16) 

torventn ingen5 ~ la?de 

I de n~ste numre kan bl .a. 

ventes: 

Minder fra L0gst0r 

1920-25. 

Chr i stiansminde . 

Vilsted 50. 

Skoleengen. 

Realskole 

Math i ase ns kl~defabrik. 


Krejle re. 


Knud den Helliges flugtvej. 


Vin t e rgl~der i 1890'erne. 


Vindbl~s Hede og Kimbrerne. 
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~orm'bdi1 anb,," lBtft,mmtlft asttr Un. 
btrt,sntbt at bOTlfalSt fill IbDmb( Ifitnbolll, ,21ft ~rag~ 
Eimat 'lJI.llt, m,b Itlinb; OS ~nbm.lIt, 
\l)/a[tsi.,mi og Al)1~11J99tri, mtb tiUiSStnbt 
;3orbtr af .t>artlorn II :Ibr. 09 C/l. 90 :Ibr. 
eanb 19,r, ~ng og ollar.~oRtruf, 

Emat !lhat i 3anuar 1814. 
f,)Qfom: 3. lBintbrr. 

~aa Olrunb of ellabom tr J'labftll fom.eo"c, ~it)~fYrifter, ei"nJf, I.l.'rotofoUtr 
I .p U u Gi 0 m f r u paa I&ar (lraf [rbis. ING" 

09 aUe anDre eilllgd tnbeUllrifYe ~r< ~tnDtnb,r ~g mtb 90~t 'XnblJalinstT IiI 
~. .rt[~"

beioer, I.l.'riiefouranter, ~afturQtl', !R~g, 


ningeblllnfetttl', mifit; og ~Dmlreforr, 
 ~JJotogto~rJic:~'ortfl1Hrr. 
Un~'rllgnlb' tr ~l\f~mm/l1 til IlUe eilllge (!tifeUer, t)llgetilltoer, @rQ\): ~oRftOl' 

, for at arlngc ljJonrnilrr rMuel ~QQ (l)ln5 r~l1\fYrifttr, !lninDtlltre of\). or~. paQ l}Japir. 1iita9'lre~li~'n tr frn .lI:l. ,lI til 4,
I IllDrn 00t[ 2 liar nflnge~ ogioQ, mIn Dn[f,~ 
~Q ~tlfl om ~ormibbQ9rn.ubf~tf~ ~urtigt og mtb J.)m~u . ,!mil £)pbolb oam Stlag,; ~mftcr Ingrt 
Itg iii

til ~lutibtn~ biHigllf $rifrt i llierritQ(elJ M-ro, 
QoorpaQ (!glllR& lllrbom ~i~rr~ o~,"a:lfiomlUr, 
Illlit I!ogi~ tr boS ffit\1aulat,ur ~ 0 n rrn, 

'!!\. <:''OI\IIt-.Logslor Bogtrykkeri. 

Oe mre~e For~ru~er,e 
anbel.lel : 

Varmeapparater, 

Rflgforbrrendere, 

Ventilutionsovne, 

Cirkulationsovne, 

Heguleringsovne, 

Kogeovne, • 
Komfurer, 


Grubegryder, 


FYl'd9l'e, 


Bagerovnsdere 


silmt alt til By~ingast~begoda 


henhflrende. 


Legst.,. Jernsbtberi & 
16 Maskinfabrik. 


