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He rmed kommer sa fjerde og sidste 

numme r af 1. argang. 

Til strom ningen har vmret sa stor, 

at et enkelt af hefterne er ved at 

vmre udsolg t. De t haster alt sa f o r 

dem, der endnu 0n sker en komplet 

argang. Der viI ikke blive tale om 

genoptryk. 

Derimod er okonomien sa god, at 

v i ikke beh0ver at s~tte prisen op' 

p a 2. argo som begynder til sept. 

De, der onsket at forts~tte med 

abonneme ntet, beh0ver altsa bare 

at indsende det indlagt e g irokort 

GOD SOMHER~ 

torvent n ingen5 q lcede 
I nmste argang kan bl .a. ventes: 


Skoleengen. 


Hvor la " ~ ~alborg, Malle 50gn"? 


Vilsted 50 


Vindbl~s og Cimbrernes tog. 


Mathiasens kl~defabr ik (forts.) 


En pistol fra slaget ved Lundby. 


Friluftstea tr e t i Logstor. 


L0gs t 0r Avis 
25. sept. 1903 

FI[Ia II! ·Dn 
udstoVpes motto Or biliiJt hoe 

Barber L 'SM!o_. 

8
lbsroeetter, 
a..._ og a ..... 
........mt ..It al ..... 
st.1I levem ug <ilp8lllttu ' 

af 

Temrermeoter II. Pet...... 
"I. Pri.lisle p&& ' ~·orlangen6e. 

Forsidebilledet menes at for e stille an10bspladsen for rofmr gen 

ved Aggersund Nord. Ca.1900. Pa den tid var det en mole, som 

strakte sig et stykke ud fra kyst e n. Billedet er set fra nord 

over mo d Himmerland s kysten. Der var tilsyneladend e tid til ~t 

nyde en' stille bajer (med prop), inden fmrgen ankom. 
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til spilde, dels at b0nderne var eJYlacls Speitzel' lendigt stillede, sA de ville "in

genlunde formA at udrede de storetil ~qqeTsboT'3 
og betydelige bekostninger eller 

NAr mAgerne skriger over fjorden 

ved Aggersund, kan man stadig h0re 

gamle Aggersborg-boere sige, at det 

er sj~lene fra Mads Speitzers b0n

der, der klager sig. 

Mads Speitzer var ejer af Aggers

borggaard fra 1779-1803, sA det kan 

siges, at hans efterm~le har holdt 

sig l~nge. 

Han var den tredie Speitzer pA 

AggersborggArd, og hans far og mor 

havde fors0gt at h~ve g§rden til et 

stamhus, hvilket v.ille betyde, at 

den~ldste S0n automatisk arvede 

godset. Det blev aldrig ordentligt 

stadf~stet, sA da Mads ved moderens 

d0d i 1777 ville g0re sin arveret 

g~ldende, protesterede hans s0sken

de, og han matte k0be dem ud for at 

blive ejer af godset. 

Han havde altid haft besv~r med 

at enes med sine omgivelser, og der 

skete det sj~ldne, at han ved h0je

steretsdom blev skilt fra sin kone, 

Margrethe Gleerup, "Formedelst man

dens hArde og ufordragelige omgang". 

Mads Speitzer ejede gArden i bon

defrig0relsens Ar, men det var ikke 

ham, der Ie forrest med hensyn til 

lide det tab deres ejer og levetiq, 

som forbemeldte indretninger udis

puterlig medtager i de fleste til

f~lde." Og sA kunne han ikke udnyt

te b0nderne sA godt! 

OgsA med L0gst0rs fiskere havde 

Mads Speitzer en langvarig kon

flikt. Den startede i 1779, altsa 

netop som han var blevet ejer af 

AggersborggArd. 

Det fremgar af en skrivelse fra 

herredsfoged N0ragger til amtman

den, at L0gst0rs fiskere havde an

S0gt om tilladelse til at bruge 

landdragningsvad pa et par steder 

pA kysten i n~rheden af Aggersborg 

mod en Arlig afgift "som de har 

gjort fra 

gard havde 

fiskeriet 

man fiske 

Fiskeriet 

arilds tid". Aggersborg

haft en koncession pA 

siden 1750, og da kunne 

mod en afgift til gArden. 

tilh0rte 

Speitzer mente, det 

Han blev anmodet 

koncession, da den 

falde fiskerne fra 

kongen, men Mads 

var hans. 

om at forny sin 

ellers ville til

L0gst0r. 

Det var grunden "pA n0rre side 

sejl10bet", der var uenighed om. 

Fiskerne mente ikke, de kunne g0re 

st0rre skade ved at betr~de grunden, 

udskiftning og udflytning. Det frem-da den n~sten altid var oversv0mmet, 

gAr af en indberetning i 1785. Dels og klagede over, at afgiften var 

mente han, at der ville gA s~dejord sat st~rkt i vejret. 
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Grunden gik i0vrigt under navnet Speitzer solgte Aggersborggard i 

"Skiden". 1803, men dermed er hans saga ikke 

ude. Han fik den tvivlsomme ~re atMads Speitzer anlagde sa sag for 
blive indlemmet i r~kken af sagn

at fa tilkendt ejendomsretten til 
og sp0gelsesfigurer.

grunden,"for at beholde den eje n

domsret og virkelig herlighed som Ved et whi stparti med nogle andre 

omkring 100 aar har tillagt hoved herrem~nd pa Bj0rnsholm sad Speit

gaarden Aggersborg og underliggende zer i held. Tilsids t fik en af de 

langs Limfjords dybet over nordre andre det indtryk, at han sn0d, og 

side", ' og for ved dom "en gang for de kom op at sk~ndes. Det endte med 

alle at blive L0gst0rernes utilb0r at den anden gik i vrede. Imens var 

ligheder kvit". en fremmed kommet ind i stuen uden 

Speitzer ma have tabt, for 13 .dec. at nogen vidste hvordan. ~an tilb0d 

1792 fik fiskerne forny et koncession at tage den tomme plads, .g nu tab

pa 3 ar. Lige sa lidt he ld havde han te Speitzer alt, hvad han havde vun

med en klage i 1798 over, at fi s ker- det. Den fremmede sagde sa " at han 

ne brugte drivenedgarn, og i 1799 ville s~tte alle pengene ind, hvis 

med at mods~tte sig en fornyelse af Speitzer ville s~tte s it liv. Det 
koncessionen. gik Speitzer ind pa og tabte. 
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Da de skulle til at ga ud, fik 

de 0je pa den fr e mmedes ene fod . 

Det var en hestehov~ 

Nu var der ingen tvivl om, hvem 

Mads Speitzer havde spillet med, 

og han bad om loy til at bes 0ge 

sin gard endnu engang. Det fik 

han, og sa sagde han: " Skal vi ik

ke k0re om kap til Aggersborggaar d ? 

Vinder du, far du hestene me d, men 

vinder jeg, har jeg reddet livet." 

De blev enige om v~ddemdlet, og 

Speitzer jog afsted med sine raske 

heste. Da han var ved at blive sat 

over Aggersund, sa man en lynstra

le i det fj e rne. "Det er nok fan

den der er pa vej", sagde herre

manden. Han k0rte videre, og naede 

akkurat at sm~kke porten, inden 

fand e n ramt e d e n med et brag. 

Denne gang reddede han livet, 

men nogle ar efter, at han havde 

solgt g a rden, sa folk ham i et 

voldsomt sk~nderi me d en ukendt 

herre. Det endte med, at Speit

zer faldt bagl~ns ned ad trappen 

og var d0d pa stedet. 

Han d0de 13.maj 1807, men fik 

ingen ro i sin grav. Efter d0den 

vandrer han rundt pa de steder, 

hvor h a n gjorde sa mege t ondt, og 

ved fjordengen e kan man h0re hans 

jamren blande sig med ma gernes 

skrig ov e r fjor de n. 

I L0gstor blev der startet, (denBrei. Maihiasl!ns 
gang i den 0stlige udkant af L0g

st0r), med en fabrik, hv or man matKl~defabri k te oppumpe vandet og hav e dampmaski

ne som tr~kkraft.af ANKER LARSE N. 

Det var fra start e n i 1865 farveri 

og efter beskrivelser fra den tid 

Brd. Mathiasens kl~defabrik, L0g - arbejde med at farve hjemmelavet 
garn, som landboer indleve rede.st0r, der var en meg e t betydende 

virksomhed i byen gennem ca. 100 Andreas Mathiasen, der startede 

ar, blev startet i 1865. farv e riet, udvide de d€tte i 1876 

med uldspinderi og v~veri.Normalt var d e t ved vand10b, 

hvor man kunne be nytte vandkraft e n 1893 d0de Andrea s Mathiasen, 

til tr~kkraft samti d ig med, at man og hans enke Vilhelmine Mathiasen 

havd e de store m~ngder af rindende drev virksomheden videre, hjulpet 

vand til farveri, at man startede af sine S0nner, hvoraf den ~ldste 

sadanne virksomheder. da var 23 ar. 
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I 1898 br~ndte en del af bygnin- pa virksomheden i over 50 ar. Han 

gerne, og en del maskiner blev ode- var udl~rt farver i Helsingor og 

lagt. Fabrikken blev genopbyggetog havde arbejdet flere steder i Jyl

blev da v~sentligt udvidet. land, for ans~ttelsen i Logstor. 

I 1901 overtog sonnerne Jorgen, L.P.Larsen har til Nationalmuseet 

Johan og Vilhelm Mathiasen virk skrevet optegnelser om datidens far

somheden. veri m.v., og af disse fremgar det, 

at de ansatte boede og spiste pa 

"garden", som man kaldte farver

garden. 

Det var for storsteparten behand

ling af hjemmev~vet toj, der skulle 

"stampes" eller i fagsproget "Val

kes", sadan at det blandt andet til 

dynevar kunne blive fjert~t. 

Meget garn blev ogsa indleveret 

til farvning, og desuden havde man 

en del ar ret betydeligt garderobe

farveri. Der var meget farehold pa 

egnen, og s~rligt i Hanherred, og 

landboer sendte ulden til fabrikken 

til behandling og fik enten garn 

eller kl~de retur. 

Flere opkobere kobte uld 09 klude 

op, og ved mange handlende kunne 

roan indlevere uld og hjemmeforarbej

det uld til videre behandling pa 

fabrikken. Med dampf~rgen fra Agger

sund kom der meget uld og hjemmear

bejde til forarbejdning. 

var svensker), 2 besk~ftiget i Moderne kl~defabrik. 

spinderi, samt en kone til at has- Efterhanden ebbede det ud med ar

pe garn, og to l~rlinge. bejdet for landboe.rne, idet man op-


Sadan oplyser farver L.P.Larsen, horte med hjemmekartning og spin


der i 1901 kom til Logstor og blev ding samt v~vning m.v. Pa fabrikken 
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Andreas Mathiasen 

Der var pa dette tidspunkt to 

maskinv~ve i gang, og pa fabrik

ken var der foruden de tre sonner, 

der aIle deltog i arbejdet, en 

farver, en ~ldre fyrboder, (der 



havde man efterha nden udvidet og 

faet en anseelig maskinpark . En 

ualmindelig fin d a mpmask i ne , der 

gennem mange ar blev be undret af 

aIle, der kom pa fabrikken , kla

rede tr~kkraften . 

Der blev opsat moderne kartema 

skiner, spindemaskiner og tvinde

maskiner . Pa v~veriet stod 4 ma

skinv~ve og fremstillede Mathia

sens kl~de, der var kendt som uop

slideligt buksetej . 

Senere gik man over til ogsa at 

fremstille et stof , man kaldte boy , 

og som blev meget benyttet t i l por

tierer , der i mange ar var den sto

re mode . Ogsa til broderier blev 

dette stof meget benyttet , og det 

blev fr e mstillet mange smukke; og 

meget ~te farver . 

Fr e mstilling af uldgarn blev og

sa en mege t be tydende del af pro

duktionen, og fra mang e forhandlere 

og fra egen butik blev det frem 

stillede omsat. 

For kl~defabrikationen var det 

hovedsag e lig store k0benhavnske 

firmaer , der var aftagere. 

Fabrikken udvidede, og op til 

krigsarene 1914-18 var der 15 an

satte . I krigsarene 1914 - 18 var der 

en overgang atter en del hj€mmela

vet garn og kl~de at viderebehandle . 

Klarede el - forsyn i ngen til byen . 

Pa fabrikken havde man egen dyna 

mo og lavede se l v elektricitet til 

belysningen. Dampmaskinen kla

rede dette , samtidig med at den 

kunne tr~kke samtlige maskiner . 

KLEdefabrikken IBBO'erne. 
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Dampkedlen blev fyret op med kul, 

men da det i1914 kneb med kul

leverancen, gik man over til tor v 

som br~ndsel. 

I sommermanederne, hvor der ikke 

var sa travlt pa fabrikken, tog 

arbejderne ud at grave torY i tor

vemose ved Gardsted, hvor fabrik

ken havde lejet et storre areal. 

Der blev rejst et stort torveskur 

ved fabrikken, og man fik br~ndsel 

til vinteren. Arbejderne fik ogsa 

mulighe der for selv at grave torY 

til eget brug. 

Logstor havde i 1914 faet elek

tricitetsv~rk, men det blev ogsa 

vanskeligt med olieleverancerne i 

1914. Man fik da opstillet en dyna

mo pa Mathiasens kl~defabrik, og 

man korte med dampmaskinen og le

verede strom til byen i aftenti

merne. 

Den lokale fabriks betydning. 

Logstor kl~defabrik, eIler som 

det officielle navn var Brd. Mat

hiasens kl~defabrik, betod be

sk~ftigelsesm~ssigt meget for 

Logstor by gennem mange ar. I 

tiden omkring 1930 var det vanske

ligt med afs~tning, og der var 

megen st i lstand i 'sommermaneder, 

men da Danmark i 1940 blev besat, 

opstod der en situation, hvor der 

blev stor eftersporgsel efter, 

hvad man kunne pr~stere pa fa

brikken. Man var gaet over til at 
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lave fin e re kl~de, der blev meget 

benyttet til drengetoj og andet, 

og man kunne s~lge garn lige sa 

hurtigt, man kunne fremstille det. 

De r kom ogsa pany hjemmefabrike

ret stof frem til behandling og 

ikke mindst uld til fremstilling 

af strikkegarn. 

Man var pa fabrikken g aet over 

til tr~kkraft ved dieselmotor om

kring 1920, og dampkedlen s brug 

var kun til farveri og opvarmning 

af fabrikslokalerne. 

Det var en "Horsens-motor" der 

blev indsat, og denne virkede sa 

l~nge, at den havde v~rdi for den 

leverende virksomhed. Da man pa 

Brd. Mathiasens kl~defabrik de 

sidste ar, virksomheden var 

drift, gik over til el som driv

kraft, efter at der var kommet 

vekselstromsforsyning til Logstor, 

blev den gamle motor tilbagekobt 

af det leverende fir wa, og blev 

Horsens monteret pa museum. 

Den gamle dampmaskine var dog 

stadig intakt, og da det i 1940 

atter kom til at knibe med olie, 

kom maskinen atter i gang, og der 

b l ev i dampkedlen fyret med brun

kul for at holde hjulene i gang. 

(Eorts~ttes n~ste nr.) 
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En ting glemt e jeg i be skri ve l 

se n a f sk o le klas s e r ne .- I r ea l

klassen st od en virkelig fin 

Bor nho lme r - a ltsA et Bo rnh o l mer

ur.- Uret kun ne v irkel i g b5de ga 

og s la .- Der blev helt na t urligt 

pillet meg et v ed dette ga ml e ur. 

pA e e n eller anden mAde l ykkedes 

det e n a f kamme rat e rne a t f~ det 

s tillet sA l e des , at de t mi d t i ti-

men beg yndt e at s l a .- Dc t fo r t s a t

te med a t s l a , indtil de t o mu r 

s t e n, der v ar a nb rag t som l od ind 

vendig i uret, va r n5et til g ul

ve t. He refte r havde v i i kk e me re 

noge t bor nho l merur i v o r kla sse, 

det blev baret in6 i re kvi s itrum

met . - Lrer e r e n kunne s let ik ke s e 

d e t morsomme i , a t e t sa dan t g am 

me l t ur v irk e lig ku nn e s 15 s a 

ma ng e s lag pA e en gang .-

Fo rn rev n te v a r en me r e g e ne r e l 

be tr ug t ni ng over s ko len.- lIere fter 

f olger en mer e de t a iller e t bes kri

ve l se a f se l ve un de r v isni ngen.-

Til f re l di g t har j eg endn u et sk o 

les ke ma fr a den tid, nemlig 

skem a fo r 3. Me ll e ms kole k l usse 

a r e t 1922. Skemaet a fskri ve s ne 

d e nfor, i det det sikk c rt a ds kil

ler s i g v~s entliq t fr a s kem aer 

i nutiden.-

Tid Manda g Tir sdag 

8-9 Tys k Dansk 

9-10 Fys i k Hi s t o rie 

10-11 Religion Na tu rhi s 

11-1 2 Gymnasti 

1 2-1 M i 

1-2 Dans k Geog rafi 

2- 3 Ge omet r i Re(jni ng 

3-4 FiE11es sang 

Onsd;]g To[ s da g Pr edag L0 rdag 

Engc> 1sk Reg ning Dilnsk Dilnsk 
,I 

Fys i k 
I 

Tysk Na turhist. Aritme t ik 

Gymna s tik Sa ng Tegni ng Gymna stik 

Enge l s k Gym nil stik 

d d ' a 9 

Tys k , Aritmeti k Ge o< jraf i Tysk 

Skr i vning Histor ie I Hi s t or ie Enge lsk 
I 

- -- -----' -

L&r e re: La ve ndt - Tysk 
Ol av Jen s e n - Fysik, Regni ng , 

.1'\ r i t mcti k , Ge omet r i. 
Kla r a Fr edbo r g - Religion 
Rasmussen - D~nsk , Enge l sk , 

S kr i v n ing . 

Jespe rsen - Sa ng, Tcgn i ng . 
Frk. Ni else n - Hi s torie . 
Munc h - Nat urhis torie, Ge og rafi 
J o hs . Pet e r sen - Gym ni:lsti k 

(t i dl . J e s pe rse n) . 
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I en gammel lommebog fra "DeSom det fremgdr, var der 34 
gode gamle Dage" har jeg opnotetimers undervisning pro uge.

Dertil kom imidlertid, at regne ret mange forskellige ting fra 

skoletiden, saledes blandt andetl~reren, Magister Olav Jensen, 
ogsd navnene pa kammeraterne fraaltid gay os hjemmeopgaver to 
mellemskoleeksamen i aret 1924. 

gange pro uge.- Som of test sv~re 

opgaver, der gay et betydeligt Det drejer sig om nedenn~vnte: 

ekstra hjemmearbejde.

I rene Bengtsson Datter af stenhugger Bengtsson, L0gstor. 
Chr.Ejnar Bie Son af Bie, Lundgaarden, Overlade. 
Inger Johanne Bie Chr.Ejnars soster. 
Arnold Hagstrup S0n af kriminalbetj. Hagstrup, L0gst0r. 

Harriet Holm Datter af manufakturhdl. Gothard Holm, L0gst0r. 

Carl Jakobsen S0n af k0bmd. Jakobsen, Logst0r. 

Hans W. Jensen Son af politibetj. M.Jensen, Logst0r. 

Erna Jensen Datter af matros Peter Kjeld Jensen, L0gst0r. 


Valborg Johansen Datter af mejerist J. L0gst0r. 
Irma Knudsen Datter af matros Knudsen, L0gst0r. 
Ragnhild Nielsen Datter af rutebilejer L.Nielsen, L0gst0r. 
Gerda Larsen Datter af gdr. Larsen, "Raunstrupgaarden". 
Julius OdgaClrd Son af skibsmtt8ler Chr.Odgaard, L09st0r. 
Holg er Petersen S0n af typograf Petersen, Elmevej L09st o r. 
Ma ry Simonsen Datter af skipper Simonsen, L0gst0r. 

Anker Sloth Son af propriet~r Sloth, "Hyllestedgaard". 


Nar man modte om morgenen, for uanset vejr og vind. Vejret 

stillede vi op udenfor de to ind skulle i hvert fald v~re helt 

gangsdore. Opstillingen var ikke usandsynlig slemt, for vi fik 

tilf~ldig, idet den nemlig var loy til at ga indenfor pa gan

saledes, at vi stillede op pa to gene - heller ikke i frikvarte

r~kker noje svarende til de plad rerne.

ser, vi sad pa i klasserne.- Nar vi var kommet ind, og der 

Programmet la gennem de 5 ar, var ro, (det varede iovrigt kun 

jeg besogte Realskolen meget fast ganske fa ojeblikke, nar Lavendt 

og var nojagtig ens hver morgen. stod der), sang vi en morgensang, 

Der skete det, at Overl~rer La- men altid kun de to forste og 

vendt kom ud pa trappen ved doren det sidste vers.- Derefter blev 

n~rmcst gymnastiksalen.- Han gay der foretaget "Navneopraab" efter 

et bestemt tegn med hojre hand, klasseprotokollerne, og nar disse 

hvilket betod, at een af eleverne formaliteter var i orden, gik vi 

skulle ringe med tidligere omtal- ind i klasserne.- Der fandtes pa 

te klokke.- Nar vi var stillet op, gangen knager~kker til tojet og 

gik vi ind.- vi stillede op uden- tr~skohylder til yore tr~sko.-
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Selve undervi s ningen har for

mentlig v~ret n~sten som i dag, 

men maske med en noget strengere 

disciplin.- Man n~rede den aller

storste repekt for l~rerne, tur

de darligt sporge dem omnoget, 

en lussing i Ny og N~ var ret 

almindelig - mere eller mindre 

berettiget.- Tobaksrygning var 

et n~sten helt ukendt begreb 

blandt skoleeleverne.- Det var 

Portr~t aE EorEatteren som ungt menneske. 

pa det strengeste forbudt ele
~ 

verne at ryge ikke alene pa sko

len, men ogsa pa_vejen til og 

fra skole.- Nar man modte een af 

sine l~r e re, hilste man ~rbodigt 

med huen i hand e n - nres ten som 

den gang ved milit~ret 6 skridt 

for og 3 skridt efter - om det 

var til nogen egentlig nytte, 

skal jeg lade v~re usagt, men 

mig bekendt har dog ingen af os 

taget nogen s kade deraf.

J eg kendte saledes kun een 

dr e ng, der turde trodse regle

mentet, nemlig An ders Aasted, 

i det han turde ryge pa sin shag

pibe inde pa drengenes w.e., men 

de t skete dog forst, efter at der 

var udsat et behorigt antal ob

servationsposter udenfor - man 

kunne jo aldrig v ide , om der kom 

en l~rer.-

En ting man husker tydeligt, 

var de kammerater, der kom ind 

til Realskolen fra landet.-

Saledes kom Anker Sloth og hans 

soster Ellen, korende i Jumbe 

hver morgen i al slags vejr.- Det 

var en slem tur for de to born, 

de havde en skikkelig hest, men 

det var alligevel en hard tur for 

dem i abent hestekoretoj.- Kore

tojet blev altid opstaldet i kob

mand Peter Nielsens gard pa hoved

gaden (hvor Lyhne m.fl. nu har mo

derne butikker). 

Fra Overlade kom en "Skolebus". 

De t var en meget beskeden lille 

omnibus bygget op pa et "Ford-T" 

chassis.- Der var to langsgaende 

s~der inde i b i len.- Med den kom 

bornene fra Lundgaarden og desu

den mejeribestyrer Hagense ns 
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b0rn, der var ogsA et par andre 

med, men bortset fra b0rnene fra 

Lundgaarden gik b0rnene i andre 

klasser, hvorfor j eg ikke husker 

dem tydeligt.-

Fra N~sborg kom ogsA elever til 

Realskolen i L0gst0r.- Blandt . an

det var der b0rn fra "Welling

gaard".- Ogs A disse kom k0rend e 

til L0gst0r i hestek0ret0j, lig e 

ledes i al slags vejr.- Forhol

dene den gang var med hensyn til 

transport til og fra skolen lidt 

anderledes end nu.- Man husker 

endnu, hvor forfrosne de arme un

ger var, nar de nAede frem til 

skolen L0gst0r.-

Selv om disciplinen var noget 

"skrap", og selv om vi blev "k0rt 

lidt stramt", tror jeg, jeg med 

god samvittighed kan sige, . at 

vi faktisk alle var glade for 

skolen.- Selvf0 1geli9 skete der 

af og til ting, der mAsk e ikk e 

var helt tilfredsstillende, men 

i almindelighed husker man hel

digvis kun de "gode" ting bedst, 

de ting, der maske var lidt ke

delige, kan man da glemme - hel

digvis.- Skolegangen var god, 
nar vi selv ville, kunne vi l~re 

meget, som man senere har haft 

brug for cg nytte af.-

Vi holdt af vore l~rere - jeg 

for mit vedkommende dog med en 

enkelt undtagelse, hvis navn 

jeg udelader - og det var vel 

nok med lidt vemod, man forlod 

skolen i foraret 1925.

A. Hagstrup. 

Handelscen Ire. t 

nar fl'Jitet sig I 


Der er gang i diskussionen om kommune
planlaqningen. Et af sp0rgsmalene er, 
hvordan L0gst0rs handelscentrum skaffer 
areal til udvidelser. Det er blandt er
hvervsfolk en udbredt opfattelse, at 
centret kun kan ligge i 0sterbrogade, 
hvor det altid har ligget. 

KREJL vil blande sig i diskussionen 
med en beretning om, at centret i 0ster
brogade er en ret ny placering , og at 
det har flyttet meget rundt igennem 
Irene og sikkert ikke er holdt op endnu. 

L0gst0r er en af de fa byer, 

der kan s~tte dato pa sin til

blivelse. 

Sildefiskeriet var grundlaget 

for eksistensen og for at for

enkle saltningen og beskatnin

gen skulle der kun v~re to ste

der ved Limfjorden. Aalborg var 

selvskrevet som det ene, og Nibe 

var naturligt som det andet, for 

det var her hovedfangsten fore

gik. Men Aalborg ville ikke have 

konkurrence for t~t pa, og pavir

kede kongen til at v~lge det fjer

neste sted, nemlig L0gst ed 0re. 
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Den 10. februar 1516 udsendte 

Chr. II. en f orordning om salte

riet, der udpegede de to steder, 

og det var L0g st0rs startsignal. 

Af hensyn til beskatningen fik 

L0gsted Q)re toldsted -i 1523, og 

i 1527 mente Morten Krabbe, som 

var kongens sekret~r,(indenrigs

minister), at der matte v~re for

retning i at k0be en grund til 

salteri. 1530 fik kansler Claus 

G0rtz en lige sa stor grund, (ca. 
24000 m ) ved siden af. 

Grundene la, hvor den gamle pr~

stegard og toldboden var, og her 

var altsa byens f0rste\handels~ 

centrum. 

Efterhanden voksede byen, havde 

tingsted 0 .1550, og handelen blom

strede, sa Aalborg i 1598 klagede 

til Chr. IV. og fik ham til at ud

sende for bud mod al handel i L0g

sted Q)re. Det var kun i k0bst~der, 

der matte handles, og L0gst0r hav

de endda dristet sig til at hand

le pa Norge. Forbudet havde ikke 

st0rre virkning, hvad man kan se 

af, at det blev gentaget med ars 

mellemrum. 

Pa den tid havde centret bredt 

sig langs Fjardgade, vel mest som 

skipperhuse. Det var stadig fiske

ri o~ s0fart, der dominerede. 

Omkring 1670 havde byen ca.85 

ejendomme med 350-400 indbyggere. 

Den bestod af hovedgaden, Fjord

gade , med baggader,v~gtergade og 

den senere Skolegade, og udfalds

vejen var ad Vester- og S0nder

gade langs bakkeskr~nten. 

Den driftige bys fremgang blev 

bremset i midten af 1700-tallet 

af to store brande, som 0delagde 

to trediedele af byen, og et for

S0g 1752 pa at blive k0bstad blev 

afvist efter indstilling fra Aal

borg. 

Ved hj~lp af brandforh0rene kan 

man finde handelscentret i mid ten 

af 1700-tallet. Der br~ndte ca. ~ 

delen af byen, men i grundv~rdi 

ca. 2/ 3, nemlig n~sten aIle de 

k0bmandsgarde, der fandtes. De l a 

i den vestlige ende af Fjordgade 

og langs S0ndergade, der dengang 

gik fra sydenden af Q)sterbrogade 

langs Fischersgade til Toftegade 

og langs denne mod fjorden. AIle 

k0bm~nd m0dte op og "gay vemode

ligt til kendeR, at de havde mis

tet alt, hvad de ejede. Det var 

nok en overdrivelse, men byen 

blev sat tilbage i udvikling. 

Det kan maske synes m~rkeligt, 

at Aalborg kunne v~re nerV0S for 

konkurrence f~a sa lille en by , 

men i Aalborg var der dengang ik

ke mere end 3-4000 indbyggere mod 

L0gst0rs ca. 40-0. Ihvertfa ld blev 

k0bstadv~rdigheden borte, selv o m 

byen pa mange mader fungerede som 

om den var k0bstad. 
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Allerede i 1673 havde kongen 

indf0rt konsumptionsafgift i L0g

st0r, (det var den tids moms). Og 

det pa trods af, at byen ikke mat

te handle: Den var medlem af k0b

st~dernes brandforsikring og fik 

ordnet bystyre fra 1785. 

Alligevel afs10rer en taksation 

i 1818, . at byen havde samme ud

str~kning som i 1670. 

Ved indfaldsvejene la Palle 

M011er Lun0es k0bmandsgard, og 

uden for byen la den st0rste 

k0bmandsgard, som tilh0rte An

ders Lun0e. Det var der, hvor 

Poul E. Hansen har forretning: 

0sterbrogade eksisterede ikke. 

Den sydlige del h0rte til S0nder

gade. 

Efter sildefiskeriets oph0r 

som storfiskeri . 1830 aftog 

fjordens betydning, og forretnin

gerne vendte sig i h0jere grad 

mod landet. En del af Fjordgades 

forretninger "vendte facaden" og 

byggedei Skolegade. 0sterbrogade 

begyndte at blive bebygget. Det 

var handelsm~nd som Claudi, Lund, 

vognfabrikant Lykke og manufaktur

handler Poul Bach. Den sidste var 

blevet offer for en stormflod i 

1839, der 0delagde hans hus i 

Fjordgade, sa han byggede, hvor 

nu 0sterbrogade 11 ligger. Det 

blev senere Jonathan Christensens, 

og nu er det "Hanne Sko". 
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Her i "de store k0bmandsgardes 

tid" la ved Fjordgade fra vest: 

Busc h (senere Reiersen,Th.Mikkel

sen), Simonsen, M011er, Jens 

M0rch Theilmann, (den st0rste 

af dem alle). Ved torvet la L0g

st0r 01bryggeri, en k0bmand og 

Ad.Aistrups manufaktur(idag Blue 

Corner). K0bmand og posthus var 

den store bygning, der senere blev 

skole, Alderdomshjem og R0de Kors 

hjem. I krydset ved Nibe og Viborg 

landevej lA Palle M011er Lun0es 

k0 bm a ndsg a rd (tandl~ge Kyhl) og 

Th.Lunds gard (H.P.) I 0sterbro

gade Anders Lun0e, Claudi vognfab

rik a nt Lykke og Poul Bach 

Midt i 1800-tallet var hande

len stadig fortrinsvis i Fjord

gade, Skolegade og Torvegade. 

Endnu i 1830-erne var der mere 

end 30 skippere i byen, men lang

somt aftog betydningen af fjorden 

og handelen begyndte at rykke sam

men i 0sterbrogade, som fik fyldt 

det sidste hul i husr~kken i 1901, 

da Svenstrup byggede sin for ret

ning. (Nr.9). 

Et fors0g pa at rykke videre 

ind i landet ad Bredgade er ikke 

rigtig slaet an, og nu ser det ud 

til, at det g ar den anden vej 

igenmed Brugsens flytning ned 

mod fjorden. 

. !lrnftilftmtnter 
til l,ireD ~OTSnl .obt.sr' illbli! I •. 4. 
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LJ.95t~ .bfse .. 
Indtil lidt over mid ten af 1800

tallet fandtes der ingen aviser i 

Logstor, men i 1866, da ven s tre

pressen begyndte i protest mod re

visionen af grundloven, fik byen 

s in forste lokale pr esse. 

Det var den forste Logs tor Avis. 

Den var redigeret af Georg Eye. 

Han meddelte, at avisen ville v re re 

uden for partierne og pa grund af 

sin lidenhed bringe nyheder som 

"uddrag af de storre blade". Avi

sen udkom fra februar til november. 

Endnu hurtig er e gik det med Log

stor Avis nr.2. Den var rediger e t 

af Ludvig Eye og kom kun i fa num

re i 1870. 

Alligevel vovede T. S tenersen at 

starte den tr ed ie Logstor Avis i 

1871. Ligesom med d en forste var 

Hanherrederne hregt e t pa titlen. 

Den klarede sig indtil 1874. Bagpa 

KREJL nr. 1 er der tre annoncer 

fra denne avis. 

I 1878-79 forsogte Vibo rg med et 

Logstor Folkeblad, og i 1882 kom 

sa den "rigtige" Logstor Avis. 

Avisen s tart ede , da der var ved 

at komme et opsving i bye n. I pe

ri ode n op mod arhundredskiftet gik 

Logstors indbyggertal fr em fra ca. 

1400 til ca.2000, og da det var de 

politisKe avisers store periode, 

er det ikke underligt, at man ogsa 

ville prove i Logst or. 

Aalborg gjorde en del forsog pa , 

at udgive lokale aflreggere uden 

s torr e held. De levede kun kort tid, 

og sa kom det andet Logstor Fol

ke b lad. De t var trykt pa Anreus 

Nielse ns tr y kk er i og redigeret 

af J.Sorensen. Samtidigt udgav 

de en Hanherred Avi s i 1891, sa 

allerede dengang k un ne man sam

arbejde over fjorden 6rri avisen. 

Frel les for aIle disse forsog var, 

at det var sma t med lokalstoffet. 

Derfor blev det mere s prendende 

med det tredie Logstor Fo lkeblad 

i 1903. Det var begyndt sam annon

ceblad, men kom nu med artikler 09 

nyheder. I forste nummer var der 

e n meget dramatisk beretning am 

en stormflod i 1863. Det udk om 

hver fredag med und e rtitlen: Poli

tisk Avertissementsblad samt af

holdsblad for Himmerland og Han

herrederne, og var redigeret af 

lrererne V.Linck og A. Munch. 

De t varede til 1905 og efter den 

tid havde Logstor Avis konkurr e nce 

af de fire "gamle" partiblade med 

lokalredaktioner . 

Idag er der kun to tilbage med 

redaktion i Logstor, og af dem er 

den ene stadig Logstor Avis. 

Tillykke' . 

Avmer I L8!SlBr FolkBbl8~J H[lBDS most 'udbredtl Blad. 
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