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VeI mødt igen.
Efterlysningen i sidste nummer
af oplysninger til teaterbillederne har givet resultat for
det ene billede, det øverste.
Så der er stadig åbent for
nye tips, også hvis nogen
kan fortæIle alt muligt andet
om dilettanL i LøgsLør og om-

egn.

Krejl efterlyser også billeder,
der viser Aggersund færgebro,
både nord og syd for fjorden,
fra før dampfærgens tid.
Evt. billeder af rofærgen har
også interesse.
Ved oprydning og liqn. dukker
der tit gode gamle papirer og
billeder op. Det kunne være
dern, der 1i9e udfylder et hul i
loka lsamlingen.

Toruent r, ingens gLæde
f de næste numre kan bl.a.venies:
Bystyre gennem 200 år (fortsat) .
Amatørteater.
Hoteller og beværtninger
Løgstør Møl-Ie.
Hvorfor hedder det sådan?
Sport m.m.
-

Smebe.
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(og bagsidebilredet) . Ethvert blad rned respekt for
sig selv har en julekonkurrence. Her vil KREJL naturligvis ikre stå
tilbage, og vi har derfor anbragt to billeder uden nærmere forklaring. Det gælder on at regne ud, hvor i LøgsLør de skal anbringes.
Det skulle ikke være svært for den erfarne 1æser, rnen aI1igeve1
kan vi udfove en glimrende præmie, nemlig et helt .års friabonnement på KREJL. De forhåbentlig mange rigtige løsninger kan indleveres i Balles boghandel inden jul. Der er ingen kupon ti1 løsningen, da vi ikke kan lide at klippe i bladet. God fornøjelsel
P.S.: En 1ille hjæ1p. Vi skal tilbage til ornkring år 1000.
FoRSTDEBTLLEDET.
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fat west

HBo.,eæd 1t,*u*..,

Oppe i nordost, kun et par ti-

mers sejlads endnu, Iurede nem1ig et uhyggeligt Scyl1a paa den
Iifle skude - grundene ved Løg-

I

1894 udgav H.Boesgaard Rasmussen
ti} Kron-

en bog: Fra Michigansøen

borg fyr. Her beskriver han sine for-

skellige rejser tiI søs, I afsnittet
"Far West" er han samen med en ven
vej gennem Limfjorden i en ombyg-

på

get skibsbåd fra en gammel bark.
Han har selv iLlustreret.

Rundt om baaden fIød tavse
svørnmefugle paa det tavse vand;
af og til kom en and svirrende
lige over rigningen med regelmæssige hurtige vingeslag som

en mekanisme, der var trukken
op; et enkelt kasteskud forsøgtes mod de fetsindige fugle.
men uden andet resultat end en
il-dstribe, der lyste højt mod
nattehimfen og et drøn, der
buldrede tilbage fra kystens
bakker. "Dart"s nathus, som
bestod af en
"for iilfå]ret"
lille bicyklelygte, var tændt,
og ved dens lys studeredes det
uundværlige søkort.

stør og kanalen indenom grunden,
og det var jo endnu besætningen
i frisk minde, hvordan en jagt
fornylig var sønderslaaet paa
stenene derinde; at disse i virkeligheden fandtes i rigt maa1,
derom vidnede kortets nange krydog saasom de
ser tifstrække1i9t,
jo vistnok i Iængden vil vise
sig stærkere end "Dart"s egeplankede bryst, vilde det ikke
være sær1ig behageligt at komme
ind imellem dem.
Imidlertid viste kortet et fyr
ved ind]øbet ti1 kanalen; det
maatte man ialfald kunne sejle
efter, og saa var der 1y og hvile
at hente inde i kanafens fredelige gem - ja tanken om et lukulIisk maaltid, ialfald en toddy,
ja muligvis en seng inde paa
LØgsLØrs f6palads af et hotel
dæmrede vist ogsaa fjærnt.
Ført afsted af den svage aftenbrise gled uDartu aftsaa afsted
efter fyret, der dog syntes noget sendrægtigt med at vise sigi
en gang antoges en skonnerts røde
bagbordslanterne for fyret, uagtet dette var aflagt med klart
lys paa kortet.
Skonnerten blev Prajet, og et
svar paa det reneste sYdfYensk
vistie at kursen var rigtig nok.
"Jamen, hvorfor v!1 I egentlig
gennem kanalen?", sPurgte skonnertens skipPer, medens
langsomt gled ned forbi dens
hæk.
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"Ja, over grundene kan vi jo
slet ikke se at slippe i nat".
"Nej, det kan jo ossensaa være rimeligt nok", mente den velvillige skipper, "men je've da
ell-ers sie Jer, at det koster
skillinger at gaa gennem kanal_i,,
....o9 saa en længere forklaring,
som imidfertid gik tabt, da et
frisk pust førLe farLøjerne fra
hinanden, og skonnerten forsvandt
ude i mørket.
Søkortet underkastedes et nyt
og grundigere studium; det fyr
maatte da engang vise sig. Nu er
son bekendt "en ting et søkort at
forstaa - en anden skib at føre',,
men hidtil
havde der intet været
i vejen hverken med forstaaelsen
eller førelsen.
Dog, forklaringen kom snart, ti
da cyklelygten blev skruet i vejret, faldt rorgængerens øjne paa
en lille parenthes nedenunder fyrets mærke paa kortet: "Er ikke
tændt mellem J-5.maj og 15.august',
ach Hinmel, saa skulde altsaa
-trDartu
som en anden flyvende HoIlænder have holdt det gaaende i
LøgsLør bredning endnu i 13 dage
før den havde naaet det fatale
fyt t
Ledestjærnen manglede; lysene
der vare begyndt at glimte rundt
orn fra alle himtens egne, kunde
ikke yde nogen oplysning af værdi, men da udsigten til at overnatte i rum sø i den aabne baad
under det uvejr, der var i opmarsch, var lidet tillokkende
for besætningen, var der intet
andet for end at holde kurs og
stole paa, at lykken hjælper
den kække.
Kvarter gik efter kvarter, lagde sig sammen og blev ti1 timer,
og et usædvanligt stærkt lyn
havde netop ladet de søfarende
skimte at klokken gik stærkt
tiI et, da "Dart" pIudselig
blev staaende stille,
medens en
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betænkelig lyd af grus, der skurer mod jærn lød nede fra bun<ien.
- Ja, "Dart" stod ganske rolig
paa LøgsLør Sand; den kendsgerning fremstillede sig uomstødeligt; der var saaledes intet andet at gøre end at se at komme
af igen; og idet den juridiske
del af besætningen kastede noget
af den l-øse ballast overbord og
selv sprang bagefter, medens den
arrden halvdel stagede af alle
livsens kræfter, gled "Dart" ogsaa ganske skikkelig af og naaede efter forskellige bump og
stød mod alle de sten og sandbanker, en ondskabsfuld skæbne
naturligvis havde lagt lige i
dens vej, velbeholden ind i kana.l-ens munding, hvor skibsraadet
i betragtning af det mere cg mere
overhængende og truende uvejr
besluttede at fortøje .for natten.
Stavrende over faskiner og planker, sten og jordbunker, der kunde tyde paa anlæggel_sen af et nyt
Chicago, kon besætningen endelig
op i landet ti1 en lilIe samling
huse, der 1aa til-lukkede og mørke
uden at røbe anden glæde over den
celebre nattevisit end den, en
arrig køter tolkede et eller andet sted fra.
Belavede paa at faa mopsen i
benene vankede sømændene om fra
hus ti1 hus og forsøgte at purre
den uskyldige befolkning af dens
søde slummer. Ved det første hus
opnaaedes kun, at et brændende
lys slukkedes. - Beboerne krøb
vistnok under dynen af skræk
for røverne . rnen ved det femte
eller sjette kronedes anstrengelserne med at en frygtsom stemme
indefra spurgte: "Hvvvemm er endda det?"
Besætningen afgav den efter omstændighederne mest beroligende
forklaring og opnaaede virkelig
at blive lukket ind af en æ1dre,
tilsyneladende kvindelig skikkelse i et hvidt gevandt med to tynde bare ben nedenunder. Efter en
kortvarig parfamenteren gik skik-

kefsen ind paa, at nattevandrerne
maatte komme nærmere; de kunde
faa lov til- at overnatte inde i
stuen paa gulv, bænk effer bord,
som det nu kunde træffe sig,
sengklæjr i
"t-i a haar aalf'mi
brug"' bemærkede skikkelsen.
"llun har naturligvis snugkro",
gisnede juristen, som straks
ve;rede overtrædeIse af en eller anden paragraf i straffeloven, mens hans lovfortolkerhjærte mildnedes straks, da
skikkelsen, der atter havde trukket sig tilbage ti1 de inderste
genakker, smed et par puder ind
i stuen med tilføjende, at det
var hendes egne. En ivrig tisken og hvisken rundt omkring
fra, hvad der forekom os som et
utal af væreIser, naaede netop
at fremmane tanken om, at det
maaske var en morderkule, som
selv Wilkie Collins tænder viIde løbe i vand efter, for "der
bekom de to søfarende længsel

efter lejet", som saamange tusende aar før, deres kollega
Ociysseus; og medens tordenen
rullede stærkere og hyppigere
udenfor, snorkede de omkap anbragte i bugter og snoninger
oppe paa bordet.
Der kunde vel være gaaet en
time, maaske to, da et frygteligt
brag rystede huset, samtidig med,
at et lyngfimt oplyste rummet,
som var det dag, og under en
klirren og raslen af glas tumlede
de søvndrukne Iystsejlere over
ende, medens den hvide barbenede
skikkelse fra før kom ti1 syne i
døren med et:"f Herrens navn, er
det da sfaaet ned?: "
Ja, noget var slaaet ned, men
det viste sig, at det ikke var
andet end en karaffel med brændevin. som juristen i søvne havde sparket ti1; den var nemlig
sammen ned bakke og glas bleven
staaende paa den ene ende af bordet, da der tørnedes ind, idet
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konen næppe havde forudset mufigheden af, at det var hendes spi-

sebord, der skulde være natteleje.
Roligheden blev hurtigt bragt
til veje igen, men affæren havde
virket saa opskræmnende, og lystsejlernes ryg og sider vare blevne saa stive og ømme af den intime omgang med bordpladen, at søvnen definitivt
opgaves.
En diskussion indlededes nu med
konen, og det fremgik efterhaanden, at hun virkelig holdt logis
for en de1 Harboøre-fiskere, der
drev aalefangst i bredningen.
Probl-emet: Ruten LØgstør sattes ogsaa under debat, og konen
forsikrede, at gennem kanalen
kunde de sagtens komme, da "Pier"
kunde slæbe dem igennem.

Hvem Pier da var? "Jou det er
jo min mand, og han kan godt staa
op og s1æbe Dem igennem, hvis vi
da kunne komme overens on prisenrr,
mente den bestemte ægtemage.
Ja, hvormeget han da skulde
have? "Ja a ved itt, om Di meen
te a jen kroun ku væ faa møj?"
spurgte konen med "et øje nørkt
af tvivl og et i haabets glans"
ligesom salig Hamlet, og herom
opnaaedes snart enighed, og paa
det bekymrede spørgsmaal om, hvorneget kanal-afgiften, som Svendborgskipperen saa ildevarsfende
havde hentydet ti1, kunde andrage, oplystes det, at den for
"Dart"s vedkommende vifde beløbe sig til c. 12 skilling i

gammel penge.

Der kunde saaledes ikke være
sær.Iig økonomiske hindringer for
at benytte den ekstravagante befordringsmaade igennem kanalen

med "Pier" som forspand; men da
besætningen kom ned til- bofvær-

ket, hvor "Dart" 1aa fortøjet,
viste det sig, at passagen gennem kanalen næppe vilde være
synderlig tidsbesparende, nedens
sejladsen uden om grundene vilde
blive ulige mere interessant.
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"Pier' afskedigedes derfor;
den ituslaaede karaffel blev
rundelig erstattet, og snart
stod "Dart" udover grundene i
den skønneste sommermorgen, hvis
sof lokkede vaade sejl og strØmper med hundrede og ti andrb
sælsomme gennemblødte genstande

op i rigningen og paa tofterne.
Det maatte aabenbart have regnet med ligefrem tropisk vol-dsomhed, medens besætningen havde
nydt sin søde. søvn paa smugkroens bord, ti vandet stod op over
bundbrædderne i baaden, var
trængt gennem presenninger og
vadsække, og over bundteljerne
flød det udvandede indhofd af en
daase Anchiovis, hvis krydrede
odeur gennemtrængte a1t, og rnaaske den dag idag vil kunne spores i det historiske søLøj, der
gjorde rejsen med.

Men åIt som "Dart" sindigt
gled frem for den fette morgenbrise over det klare grØnne
vand og grundens stribede sandbund, var der god tid til at
bringe alt shipshape ombord,
og helt præsentabef løb den
langs bolværket i LØgstørs havn,
medens morgensolen lakerede oP
paa det kønne bil-1ede, der er
en l-ille hvid og rød legetøjsby med grØnne træer, et smaft
blaat baand med sølvglans og
isprængt grønne pletter af frodigt voksende søgræs og grøde;
i baggrunden Aggersunds brune
skrænter og brinker med en hvid
kirke paa toppen, og hel-t ude
i nordvest Himmerfands bugtede
kystlinie og bredningens vide
lysende flade.
LØgsLørs historie er næPPe
overvæIdende rig paa begivenheder og navne. I mange aar syntes dens eksistens at være afhængig af, at sejladsen gennem
Thyborønkanalen blev saa <iaar1ig som rnutig; deri føjede
skæbnen den nu ikke, men efterson den, siden "Dart" gæstede
den, har faaet baade jærnbane

1,.7.n212-q)7. '.,'..

og kirke, maa den ve1 alligevel
have havt betingelser for at
kunne holde hovedet oven vande
i sin kamp for tilværglsen. Af navne er der vist ikke andre
end Povl Horrebous - ikke ham
med katekismen, men Ole Rømers
discipel - der knyttes til løgstØr

.

Men som den er, er byen en ven-

Iig 1i1Ie p1et, en hyggelig station paa et krydstogt gennem
Lirnfjorden, og dette sandedes
af fuldt hjærte af "Dart"s besætning, da den hin augustmorgen efter en 1iI1e hjertestyrkning paa hvert af de to hoteller
kastede los fra bolværket og
slørede videre øst i for den
lune vind, der syntes at føje
sig efter "Dart"s brede spejl,
saa den altid bfæste lige ret
ind paa det.
Ud forbi kvaser, der tørrede
deres barkede sejl efter skylregnen, mellem maagekolonier og
strømkostenes al-l-e gik farten'
rnedens rorsmanden nikkede og
blinkede og frivagten 1aa og
dasede i skygge af sejlet med
begge ben s1æbende i vandet.

,/--,'/4rzz/Z//./z/""/'2/'"
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{tongebe sØg
(

sfuttet)

Chn X.
Chr. X. har besø91 LøgstØr
ved fl-ere lejligheder. Datoerne er ikke lige godt oplyst'
men ældre Løgstørianere kan
fortæfle om, at de som små piger har overrakt blomster tif
kongen eller har trykket ham i
hånden.

Det var ikke afle' der fik
Iige meget ud af det. Der var
en dreng, der var mødt oP med
spændte forventninger om konger
fra eventyrene. Da han blev
spurgt, om han fik set kongen'
svarede han: "Ja der var to' og
de var røde." Han havde kun set
lakajerne, der var meget flottere kfædt end kongen.

Kong Christian på et besØg i LøqsEør. Året er ukendt. men efter den moderne
bil at dønme, er det nok engang i 1920rerne. En del af selskabet I kirkedØren.
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Bilfedet

iif kong Christian

på

havnen er fra et besøg 2. au-

gust 1933.

Bag på billedet

står: "Min

mand

sammen med maj estæten. "

Desværre ved vi ikke, hvem der

har skrevet det, og billedet
er ikke så skarpt, at det kan
afgøres, om det er borgmester
Grønning e11er grosserer Th.
Mikkel-sen, der fø1ges med kongen. I baggrunden flere honoratiores foran tilskuerne.

Trcderlk lX.
Frederik IX. har været her

så

mange gange' at det er svært at

I

holde styr på.
I 1938 fik kronPrinseparret
jagtgården i Trend som folkegave, h.rad der gav "BIæksPrutten" anfedning ti1 dette vers:
"Sorn jæger er KronPrinsen vidt
bekendt - han skYder og rammer
vildtet om Trend."

Jagtgården trak meget i det
senere kongepar, muligvis fordi
her 'kunne de være mere private,
og der var aftid tilstrømning
af borgere med byrådet i spidsen, når kongeskibet lagde ti1

ved kongekajen. Der findes mange billeder fra besØgene' og
her kan man se prinsesserne
vokse op fra det ene år til
det andet.
Kongen foretrak som regel at
sejle, selvom resten af famil-ien tog med toget tif Hobro,
og derfra tif trend med bil.
Efter Frederik IX.s død ses
skibet ikke ofte, hvad der måske
hænger sammen med, at Margrethe
ikkå foretrækker at komme fra
søsiden. Hvis de l(ongelige kommer over fand, behøver de jo
ikke komme rLil Løgstør for at
køre til Trend.
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Kongepar

ret og de tre prinsesser er steget i land ved et besøg ca. 1950.

Margrethe ll.
Regentparret var på uofficielt besøg i LøgstØr den 12.sep.
1981, hvor kongeskibet lagde
tiI kaj for at tage Margrethe
og Henrik ornbord. De kom sammen
med prinserne fra Trend og
skulle sejle til festligheder
i Struer.
Trods det uofficielle
præg
var der mødt ca. 2000 mennesker
op på kajen for at hylde de kongelige gæster. AIle, med borg-

It)

mesteren i spidsen, beklagede,

at det ikke var LØgsLØy, der
fik officielt
besø9.
Dronningen kunne dog ikke love
noget, og det er da hel-ler ikke
blevet ti1 noget endnu.
De fl-este af kongebesøgene
i Løgstør har været med kongesk ib.
Det gamle "Dannebrog" blev
afleveret ti1 fIåden som skib
nr.f i sommeren 1880. Det var
et hjulskib med rigsvåbnet på
hjulkasserne. Det sejlede både
Frederik VIfI og Chr.X. tif
Løgslør, og det passerede byen

I

tl,,
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Kongefamilien tager afsked med byrådet 9.juli 1962. Fra venstre: borgm.Vagn Bro,
Anker Larsen, C.G,Otlosen, Aage sigvardsen, (som skal til at hilse på Benedicte) '
Tage Melsen (næsten skjult) og EigiI Qvortrup.

på sin sidste tur
i sommeren f93f.
Derefter blev det
taget ud af flåden
og erstattet med
det nuværende
"Dannebrog", son
kom i fart l-932
og altså har holdt
et par år længere
end forgængeren.
Det eneste, der er
tilbage af den gam1e, et rigsvåbnene
fra hj ulkasserne.
De er hængt op på
Orlogsmuseet.

Det gan1e kongeskib på sin sidste tur inden oplægningen.

a1

Her ankommer det nye "Dannebrog" til Løgstør 17.ju1i 1939 med b1.a.
kongeparret og kronprinsen ombord. Modtagelseskomiteen er parat.
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1 næsten 2O0 år, indtil 18f8,
var byen ikke vokset. Indbyggertalfet havde svinget me1lem 350
og 400. Men nu begyndte byen at
anvise grunde til købmænd og
håndværkere, som viffe nedsætte
sig i LøgsLør.
Skikken var den, at en ansØgning blev behandlet af byrådet'
og hvis den bfev imødekommet'
fik den pågældende anvist en
grund.
Byen omfattede kun Fjordgade

med baggaderne Vægtergade og

Skolegade og så en udløber
Vestergade over til bakken
langs den hen tif bomhuset

ad
og
med

udfaldsveje mod Nibe og Viborg.

Men nu begyndte grundene at
blive bebygget fangs den senere
Østerbrogade, f.eks. Lykkes
cård på hjørnet af Bfindebomsgade og Th.Lunds købmandsgård
på hjørnet af den senere Bred-

gade.

Den sidste kom til at ligge
bagved bomhuset lidt på skrå.
I 1831 ansØgte konsumptionsbetjent Ove Bjerg, som ejede

bomhuset, om at måtte leje den
trekant jord, som få øst for
huset begrænset af landevejen
og købnand Lunds hus. Det blev
udlagt tif have, som var der
ti1 bomhuset btev revet ned i
1891. Derfor er købmandshjørnet stadig skråt afskåret.

å

6nn*
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Østerbrogades sydlige udmunding ca.1865. Fra v. lidt

gård, lidt

af gavlen til

Lunds købmands-

have og bomhuset, Bagved bagerens hjørne. Lunøes gård helt til

I831 havde også sine økonomiske problemer. For benYttelsen

af Nibe arrest var bYen konmet
tiI at skylde ca. 50 rd]. i
renter og afdrag. Da den samlede
ligning var på 80 rdl. og kassen
Iå med flere ubetalte regninger,
så det ikke tYst ud. Ganske vist
fandtes der restancer fra I828
på ca.I4O rdl.,men de eligerede
mænd vidste ikke, hvordan de
kunne få dem skrabet ind.
Indtil videre bfev det besluttet at lade de ubetalte regninger vente i håb om at få nogle
af pengene.
Den 24,apriI 1833 blev årets
skatteudskrivning bestemt tiI
ca.150 rdl. Beløbet var delt
i 1200 såkaldte "Pendinge"'
som bfev fordelt på de 12I
skatteydere rned fra I pending
til 80. Hver pending var på
12 ski1ling. Den stØrste skatteyder var købmand Chr. Fischer.
Den 16.apriI året efter er
det næste møde, hvor man bf.a.
ti1, orn
skul-1e tage stilling
kæret sku1le udskiftes, aftså
deles op i parceller.

højre.

Da der var stor uenighed,
skulle deltagerne inden 14 dage
komme med velbegrundede meninger, som så kunne sendes til
amtet.
Nu er 14 dage jo så forskellige, for den 26.august rykkede amtet for en afgøre]se, og
8.november blev et nyt mØde
hofdt. Her mødte kfeinsmed
Fristrup med en skrivefse, der
var forsynet med 54 underskrifter, og som gik ud på, at- kæret
ikke buroe opdefes.
Inden skrivefsen korn til behandling, trak smeden den imidfertid tilbage "for at blive
omskreven, da den var noget
smudsig". Når skrivelsen var
blevet "renskrevet", skulle
den uopholdelig afleveres, så
amtet kunne udtale sig.
I ]838 søgte byen till-adelse
tit at holde torvedag. Det var
en sag, der skulfe heft oP til
kongen, og 14.ju1i 1838 bevilgede hans maj. a1lernådigst,
at "der i Vor KjøbsLad Løgslør
i Aalborg Amt" måtte holdes
torvedag hver onsdag.
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Byen er ved flere lejligheder
blevet kaldt købstad. Den havde
også de fleste af de funktioner,
der skufle til.
I 1841 fik byen rifbudt "Totdstedsrettighqdqr", 09 i den anledning tilbød byen at sti1le
lagerlokale og vejerbod vederlagsfrit til rådighed, hvis man
måtte opkræve en afgift af alle
varer, der gik ind og ud af byen
søværts. Toldstedet blev oprettet og blev placeret et ståd
ved havnen henirnod Rådhusgade.

I november 1841- blev borgerne indkaldt to gange for at
sige deres mening om et forslag
til et dige som værn mod oversvØmmel-ser. Borgerne nente, at
det forslag som kaptajn Lorenzen havde udarbejdet, ikke vi11e hjæIpe tilstrækkel-igt,
selv
om det var neget nødvendigt.
Som vi kan se idag, kom der
ikke mere ud af forslaget.
På selve juleaftensdag blev
der igen borgermøde i anledning
af et til-bud on "Ful-dstændig
kØbstadrettighed" for Løgstør.
Da fordele og ulemper var taLt
op, blev man enige om, at det
ikke kunne betale sig, og sagde
eenstemmigt nej tak, "idet de
forøvrigt rned allerunderdanigst
taknemmelighed paaskjønnede den
gunst Hs.Majestæt allernaadigst
havde paatænkt at vise byen".

Chr.8. besøgte byen 1I.ju1i
1842, men allerede fra begyndel-sen af året havde Løgstør
fået en mere moderne forfatning,
antagelig som et led i omlægningen af kornmune- og sognestyrelsen, son fandt sted i disse år.
Kommunen skulle som hidtil
have kongevalgt borgmester,
nemlig herredsfogeden, men derudover blev de to eligerede
rnænd favet om til
en kommunalbestyrel-se på tre personer.
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Valgret og valgbarhed haqde

enhver grundejer, hvis ejendons værdi oversteg 300 rdl-.
12.september trol-dt kommunal-

bestyrelsen møde med tre punkter på dagsordenen: l). Regningerne fra kongebesøget sku11e
betales. 2) Man vedtog at sælge æresporte og andre ',reqvisiter", der var anskaffet ti1
besøget, ved auktion. Dog vi1le
man genme æresportene til mulige
frentidige lejligheder, hvis
de ikke kunne opnå en passende
pris. 3) Der blev fra amtet
indkaldt overslag og tegningertil opførelsen af råd- og tinghuset i Løgstør.
De tre første medlernmer af kom-

munalbestyrelsen var de to tidIigere eligerede mænd, palle
Møl1er Lunøe, Chr. Fisc[er og
N.M.BjØrn, aIle købmænd. Borgmesteren var indtil 1850 herredsfoged Svanenskjold.
Det var ham, der for egen
regning opførte dommerboligen
i Blindebomsgade.
Der var tilsyneladende valg
af et af medlemmerne hvert år,
så der skete en kontinuerlig
udskiftning. Det var for det
meste byens købmænd og større
håndværkere, der blev vaIgt.
De mindre husejere, for slet
ikke at tale om den uden eget
hus, kunne hverken stemme el_l-er
væIges.

Alle valg var mundtlige, 09
de nødte vælgere sku1le skrive under på, at deres stemmeafgivning var førL rigtig ind
i protokollen.
Det var ikke mange stemmer,
der kunne blive tiI de enkelte
kandidater, højst op ti1 30.
I 1849 bl-ev farver Cortsen
valgt ind ned 5 (fem:) stemmer.
Det er såvidt det kan ses det
laveste stemmetal nogensinde.
(

fortsættes

)

llvotfor heddu del sf,dun ?
Michaet Simonsens

V.i-

Michaef Simonsen var købmand.
Han var den første af fire generationer købnænd.
Han overtog en gammel købmandsgård efter Chr. Fischer
i 1854, og drev den med stor
dygtighed. Han var også medstifter og direktør i Løgslør
Byes og Omegns Sparekasse.
LøgsLør havde ingen kirke,
og når borgerne skulle begraves, måtte det ske på Løgsted
k ir kegård .

Michael- Simonsen ejede, sorn
de fleste købmænd, jord oven
for bakken, og han fik da den
ide at skænke et stykke af den
ti1 en kirkegård for LøgsLør.
En anden def af jorden blev
udlagt til det såkaldte "Simonsens Anlæg". Nøgle ti1 anlægget blev udleveret til byens bedre borgerskab.
Michael Simonsens sØnnesØn,
Kai Simonsen, stillede i 1949
området ti1 rådighed for fri(se KREJL, 2.
luftsteatret.
årg. side 35.)
Det er derfor rned fuld ret,
at byen har ønsket at hædre
Michaef Simonsen med hans navn
på vejen langs med området.
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rette bilf ede er med i KREJLS j ulekonkurrence. Det gælcJer r:rit at
finde ud af, hvor i byen, det er taget. Se nærmere side _rE.
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Bafles boghandel har fornylig indviet nye og smukke lokaler, og
KREJL vif gerne deltage i hyldesten. Men at vareudvalget kan blive
endnu bedre, kan ses af, hvad forgængeren boghandler Spliid solgte.
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