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Vel mødt igen!
Julekonkurrencen var måske
for Iet. Al1e indsendCe Iøsninger var rigtige. Men måske
har de tvivlrådige slet ikke
forsøgt sig. Der var en indsender, der var i tvivl om
bagsidebilledet, indtil han så
annoncen fra smed Schaltz På
side 18. LØsningen er Sønderport, eller bakken På forsiden
og hjørnet af Bredgade og Tværeller Fogedgade, hvor der nu er
benzinstation. Den heldige
vinder efter lodtrækning i
Balles boghandel blev: HenrY
Larsen, Havremarken 5,LØgsLØr.
I dette nummer begYnder nogl-e artikler om amatørteater i
LøgaLør og omegn. Der er stadig mange løse ender, men der
er trods alt så meget stof, at
vi kan komme i gang. Hvis nogen
ved at se begyndelsen, kommer i
tanker om noget om emnet, kan
det sagtens nå at komme med
sener e .

foru"ntningens 9LæJø
I de

næste numre kan

ventes:

bl.a.

Bystyre i 200 år (fortsat)
Amatørteater (fortsat)
Spor t
IIoteIler og beværtninger
Kendte borgere i 'gamle dage.
Hvorfor hedder det sådan?
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viser lidt af Aggersund ca. l-910. Billedet er taget
henad Rimmen, efler Aggersborgvej, o9 husene i baggrunden ligger på
Ullerupvej. Begge de nærmeste hjørner, hvor nu den gåm1e brugs ligger
ti1 venstre og det hvide hus, som har mistet tårnet ti1 højre, er
ubebyggede. Den endnu ældre brugs 1å lige uden for billedets kant
til højre. Den brændte efter sigende 1908.

FoRSIDEBILLEDET.
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Her var det imidlertid nødvendigt, for ikke alene var alIe stole optaget, men a1le hjørner og kroge, hvor der kunne anbringes mennesker. Publikun var
begejstrede over den fine frenførIng af stykkerne.
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Trangen til at tage maske på
og spille komedie findes hos
de fleste mennesker. Generte
børn Lør pludselig optræde,
hvis de kan dække sig bag en
el1er anden maskering.
Det samme gæ1der en mængde
voksne, og det er baggrunden
for, at dilettanteIl-er amatørkomedier stadig optræder i
stort ta1, trods konkurrence
fra både film og TV.
LøgsLØr-området er ingen undtagelse. Ihvertfald i I00 år
har der været komediespil på
e9nen.

Det fØrste, vi har kendskab
ti1, er "en dramatisk musikafsk
aftenunderholdning til fordel
for byens trængende." To små
komedier med solosang imellem.
Af referateL L ttLøgsLør Avis"
kan vi få at vide, at det ikke
er første gang. Der står nemlig,
at man ikke tidligere havde brugt
en rød lygte i LøgsLØr, for at
fortæI1e, at a1t var udsolgt.
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Vi er i den heldige situation
at kunne nævne, hvem der optrådte, for en af plakaterne har fået påført skuespillernes navne.
Der var Pout Aistrup, rnanufakturhandler, boghandler Nordentoft og frue. De havde boghande1, hvor nu Stiftstidendes kontor ligger, ingeniør Aage Bentzon og frue. Han var med til at
anlægge jernbanen, og forlod
byen snart derefter. De øvrige
var Dagnar MØnsted, cand.phil
Ørsted, frk. Hansen og en rrcommis hos Aistrup".
Det var i. 1893.
Så gik der godt tyve år, inden
det dramatiske sefskab "Athena"
bfev dannet.
Der er foreløbigt dukket
omtale af 29 forskellige stykker op, men for mange af dern
gæfder, at vi ikke kender nere
end titferne.

Athena var tilsyneladende et
livskraftigt
selskab, og en
gennemgang af rollelister
og
omtaler afslører, at der har
været en fast stab, som blev
ved gennem mange år. Navnene
vi1 dukke op efterhånden.

Stykkerne blev i LØgsLør normalt opført på scenen på Hotel
du Nord. Denne scene var i brug
indtil hotellet brændte i 1955'
og den blev ikke genopfØrt efter branden. Siden har man været nØdt til at bruge mere elIer mindre in terimistiske
scener

Den 3f.oktober 1917 skrev nan
i "LøgsLør Avis": "Med forvisningen om at komme til at overvære en dundrende fiasko gav vi
i aftes møde paa "du Nord". At
dil-ettanterne nemlig skulde kunne slippe helskindet fra deres
binden an med københavnerstYkket
"Rasmines Bry1lup" ' .... ansaa

Rasmines Bryllup.
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vi l-iggende uden for mulighedens
grænser. .. De første fortrinligt spillede scener bortvejrede
vor skepsis og lod os ane, at
forestilfingen
vilde blive det,
den blev: en straal-ende succes."
Især fik Rasmine et stormende
bifald efter sangen "Der staar en
bænk i haven. Det var lige "saa
salsvinduerne kf irrede".
Anmeldelsen slutter med håbet
om, at næste forestilling
bfiver

lige så godt besøgt."Det fortjener forestillingen,
som er den
bedste, dilettanter endnu har
leveret i Løgslør, og det fortjener de to institutioner,
ti1
fordef for hvilke forestillingen
gives: Arbejde adler og folkebibl ioteket . "

Antageligt året efter blev

"En børsbaron" spillet.
Stykket
har 25 medvirkende, og avisen

skriver,"LøgsLør maa aabenbart
være et rent drivhus til fremelskning af sceniske brugbar-

heder. " I foromtalen står: "Fan-

ger difettanterne sejr, bliver
aftenen navnlig,fornøje1ig,
og
knækker de hafsen paa opgaven,
bfiver det heller ikke bedrøveligt - den ufrivillige
komik
skal man absolut ikke kimse ad."
t I92o opførtes den uopslidelige "Nøddebo Præstegaard', med
Andre Jensen som pasl-or Biicher
og tandlæge Høgh, Niels Kjældgaard og Peter Pedersen som de
tre studenter. Andre Jensen og
Peder Pedersen var igennem mange år faste på rollelisten
og
optrådte i mange forklædninger.

qtr

Nøddebo Præstegaard.

JI

Aret efter var der ihverlfald
to forestilJ-inger. Kort efter
nytår opførtes "Den spanske
FIue". Her optrådte igen Andre
Jensen som sennepsfabrikant og
som hans kone, Jenny Rasmussen.
Hun hørte også ti1 de faste
støtter i komedierne. Af.de
andre kan nævnes Betty Jensen som
datteren, Niels xjældgaard og
Sigfred Meulengracht, der var
neget benyttet på den tid. Og
så selvfø1ge1ig Peter Pedersen'
der også havde instrueret. I

stykket er han assYriolog, og
det kan kun være komisk i en dil-ettantforest iIling .
Sty(ket blev da også en stor
succes, selv om der var et ind1æg i Løgstør Avis om, at selskabet "Athena" efterhånden spilat
Iede så rnange forestillinger,
det gik ud over kvaliteten. Een
om året måtte være
forestifling
nok, og folk påstod også, at
"Athena" spærrede for de ornrejsende selskaber med Professionelle skuespillere.

"Den spanske FIue". På billedet ses ved bordet Marie Nielsen, Peter Pedersen og
Jenny Rasmussen. T.h. Peter Bengtsson, Andr6 Jensen og Jacob Holm. I baggrunden
Niels KjæIdgaard, Sigfred Meulehgracht, Carlo HøjIand, Betty Jensen, Maren Kjær
o9 Letta Nielsen.
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Alligevel opførtes om efteråret lystspillet
"Tvi11inger,'.
Det var skrevet af Elfen Reumert,
der var mester for adskillige
kassesucceser igennem årene.
Igen var Peter Pedersen instruktør og skuespiller, og igen kan

nævnes Andr6 Jensen, Jenny Ras-

mussen (fru installatØr

R.) og
Sigfred Meulengracht.
Bag på programmet står b1.a.:
lløblerne ti1 "Tvil]-ingerne" er
leverede fra Carl Nielsens møbelnagasin, Raadhusgade. Møblerne nalet af Peter Jensen, Jernbpnegade.

"TviLlinger".

T,h. Peter Pedersen og Andr6 Jensen. De øvrige kendes ikke.

"Livet paa Hegnsgaard" blev
også spillet ved denne tid, men
vi ved ikke præcis hvornår. I
årene efter kom hele det kendte
repertoire: "SoldaterlØjer",

"Den kyske levemand", "Valde tar
affære", "Pigernes Alfred" og
"Den glade skomager". Der kunne
nævnes mange flere, men de er
ikke så godt dateret, at de har
kunnet findes i aviserne.
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I

"Livet

paa Hegnsgaard".
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I 1848 modtog byrådet en henvendelse fra tre kendte borgere
om muligheden af at bygge en
havn med plads tiI 48 skibe.
Man l-ovede at se på sagen, men
i bero, muligden blev stillet
vis på grund af krigen 1848-5o.
I 1851 blev sagen taget op igen, og en lang række grundejere måtte afstå jord. Resuftatet
blev Vesterhavn i 1852.

Den krig, der forsinkede havnebyggeriet, havde også mange
andre virkninger i Nor<ijylland.
De fjendtlige tropper var i
l-849 trængt op i Jylland så
Iangt som til Arhus, og den
danske hærledelse begyndte at
forberede en tilbagetrækning til
nord for Limfjorden.
stillinger
I løbet af maj kom den ene ordre efter den anden om, at skibe
og tømmer skulle føres nord for
fjorden, så de ikke kunne falde
i hænderne på fjenden.

I

Den 22.maj modtog kommunalbestyrelsen en skrivelse fra
Viborg Stiftamt, hvor man ville
have svar på, om der var nogen
steder i nærheden af Løgslør,
hvor det var muligt at køre eller
ride over fjorden, eller hvor
nan "i hurtighed" kunne s1å en
bro over fjorden ved hjæ1p af
det tømmer, son fandtes i Løg-

I

stør eller Nibe.
Desværre har det ikke været
muligt at finde byrådets svar.
Det kunne ellers have været
interessant, for det var faktisk muJ-igt at vade over fjorden
ved østlige vinde, hvis man var
klar overr hvor man skulle gå.
Af den grund og mange andre
var det påbudt at samle alle
kort, land- såvelsom søkort,
så de ikke kunne falde i fjendens hænder.

I
I

Den tyske og slesvig-holstenske hær kom dog aldrig længere
nordpå, så det viste sig snart,
at de ca. 1000 1æs tønmer, der

var fragtet over fjorden fra
LøgsLør alene, kunne returneres. Den 2J-.juli blev alle bestemmelserne ophævet.

For at en handlende eller håndværker kunne nedsætte sig i Løgstør, var det nødvendigt at indhente tilladelse fra byens styre.

F.eks. i 1860 viser protokollen en lang række ansøgninger og
deres skæbne. I januar får drejersvend Chr. Riis tilladelse til
at nedsætte sig som mesterr mens
skipper Conradsen ikke må nedsætte sig som rugbrødsbager. I aPril
sØger han som hvedebrødsbager,
men byen mener, at der er bagere
nok, og desuden er han ikke fagl-ært. Flere ansøgere om købmandsskab får også den forklaring, at
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der er nok i forvejen, og at de
ikke kan få deres udkomme, især
fordi kanafarbejdet snart ophører. Når det sker' vil ca. 300
fremmedarbejdere forlade byen.
På det tidspunkt havde LØgstØr
ca. l-300 indbyggere' så det er
naturligvis en kraftig åre1adning i kundekredsen.
I maj får hattemager Hendrik
byen i lang
Løren tilladelse,"da
tid har føIt savnet af en dYgtig
hattemager .nLØren blev en velagtet borger, der hver dag gik tur
på havnen, og standsede ved hote1 "Limfjorden", senere "Phønix'
Indimellem betvang han sin
lyst til at gå ind, og når han
var kommet et stykke forbi, sagde han til sig sefv: "Det var
godt klaret, LØren, det fortjener du en dram for". og så vendte han!
En anden kendt håndværker var
blikkenslager CarI Kismodel Larsen, som nedsatte sig senere På
sommeren. Firmaet fortsatte med

$''
Lygte, fra Carl Larsen.
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Lorentz Larsen, som ikke var i
familie).De sidste mange år boede firmaet på hjørnet af Torvegade og Østerbrogade.
Den 24.sept. får skipper Ro-

senberg afslag på en ansøgning
om værtshushold, med den be-

grundelse, at der er nok i for-

vej en.

Det forhindrer dog ikke byen
i, den 6.okt., at give tilladelse ti1 det samme til- I{øbmand
F.MØIfer. Der var ingen begrundelse, men han var selvfø1gelig
i byen i forvejen.
LØgstør havde projekteret en
ny skolebygning ti1 erstatning
for de to gamle i Skolegade og
Østerbrogade, men 12.dec.1860
søger "Flere indbyggere" om
henstand, da det egentlig 9år
meget godt med at opfylde bestemmelserne i de eksisterende
lokaIer.
Der er 132 skolesøgende børn
med 82 i den ene og 50 i den
anden skol-e + omtrent 50 børn
fordelt i "tvende private inf det ene "undervistituter".
ses i sprog og høiere undervisningsgjenstande". P.g.a. en ny
bestemmelse er begge skolestuer må1t op. 1.lærerens stue er
på 3070 kubikfod, og 2.lærerens
2850. omreqnet til- nutidsrnå1
giver det åa. z m3 til hvert
barn. Det var åbenbart nok.
Der blev aldrig bygget en ny
skole, for i 1869 købte kommunen den store ejendom på torvet.
(se KREJL,4.årg. nr.3)
I 1øbet af det næste årstid
bliver der givet 8 bevillinger
til værtshushold. Der krævedes
ikke så meget for at blive godkendt, Bare der var et passende
lokaIe, en stor stue f.eks., og
et anker ø1 og brændevin, så
var den hjemme. Udgifterne var
ikke store, eIlers kunne så
mange beværtninger ikke eksistere med så 1iIIe en befolkning;.

Kommunens budget 1866 var son
normalt på den tid delt op i
fire dele. Skole-,fattig-,kirkeog kommunekassen.

Skol-en havde udgifter ti1 2
lærere og 1 lærerinde, som fik
.samme løn i penge, kornafgift
og brændseI. Det var næsten 2,/3
af budgettet. Efter fradrag af
kassebeholdning .o9 Det Søedalske
Legat skul1e der irå1ignes I250
r igsdaler

Det er værd at bemærke, at
skolen, efter regnskabet at
dømme, havde indført lige1øn.
Både 1. og 2.lærer og 1ærerinde
fik præcis det samme i løn.
Fattigvæsenet havde udgifter
på 23o5 rdl. og indtægtei fra
Hellevad kongetiende 6Il rdI.
renter af det Thorupske legat
238 rd1. + forskel-lige renter
og refusioner ialt 1209 rdl.
TiI 1igningen 1100 rdl-.

Kirkens udgifter var 200 rdl.
hvoraf det meste var skatter og
reparationer. Resten klokkeringning, kirkesang 09 organist.
Der var ingen kirke i byen,
så udgifterne må være fra kirkesafen på hjørnet af Rådhusgade og Skolegade, hvoi der i
dag ef parkeringsplads.
Kæmrierkassens udgifter er for
det meste lønninger tiI kommunal-t ansatte, bl.a. 2 vægtere og
med nye frakker
1 politibetjent,
ti1 alle tre for 70 rdl-. Derudover naturligvis kæmneren og
"Gjordemoderen". Endelig tilskud
til vedligeholdelse af gader og
huse. falt L295 rd}. Indtægterne
stammer b1.a. fra grundskYld og
afgift fra kærparcellerne' (se
diskussionen om dern i forrige
nr.), indtægter fra næringsbreve,
ålestader, keglebaner m.n.
Sammenlagt skal der udskrives
2850 rd1. (ca.5700 kr. ) for året
1856.
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I febr. meddelte amtet, at man
stadig kunne nå at kræve "Indovarterings-Godtgjøre1se i anl-edning af den fjendtlige ocupation
i 1864', hvis det skete inden
månedens udgang.

Amtet havde også skrevet om
det ønskelige i, at borgerrePræsentanter udøvede en vis kontrol med, om varetægtsfanger blev
behandlet ordentligt.
Svaret Iødz "I denne anledning
tillader repræsentationen sig
ærbødigst at udtale, at vi maa
ansee den omnævnte kontrol for i
høieste maade hensigtsnæssig og
egnet tiI at sikkre varetægtsog
arrestanter imod utilbørlig
inhuman behandling i arresterne,
som overhovedet at modarbejde
i saa henmange forestillinger
seende blandt publicum".
Der er ikke bilagt udtal-eIser
fra arrestanterne.
Den 4.september l-869 overleverede købmand M.Simonsen
et gavebrev ti1 kommunen, dateret l-. sept. "hvorved han
skjenker og giver 'LøgsLøt Commune til- begravelsesPlads e1ler

kirkegaard et jordstykke I55 aI.
langt langs LøgsLøt-Viborg landevei og 92 aI. bredt, hvilket
grændser mod øst |.i.L Løgslør Vibo.g landevei, mod nord til
markveien ved mø1Ier Marcussens
eiendom, mod vest til murermester K.C.Knudsens jorder under
matr. no.99, og rnod sYd til
kalkbrænder Chr. Jakobsens jorder. BegravelsegPladsen er af
Simonsen indhegnet med en af
hugne kampesten oPført, med cement aftrukken, muur, forsYnet
med beton-bedækning, og er der
anbragt en dobbelt indkjørse1s.
jernport med nøgle og to særskilte indgangs-jernlaager.
Den 28.decbr. blev kirkegaarden
indviet og førstegang liig begravet der. "
Den 26.feb.1869 "afgivet en
erklæring over en ansøgning fra
enkemadam E.E.Fischer i Løgstøt,
hvorefter hun skjenker en bYgning hersteds og en caPital af
1000 rdl. LIL LøqsLør conmune,
nemlig ned hensyn til valget af
bestyrelse for denne gave".
(Stiftelsen Christen Fischers
Minde.

)

I 1871 mente bYrådet, at PIanerne om en kirke var så vidt,
at den kunne påbegYndes i 1872
i 1873. Staten
eller tidligt
vilfe bevilge 300Ord1. og Partikulier M.Jacobsen skænkede
6000 rdl.og så "er den største
deel af den til kirkens oPførelse calculerede sum tilstede,
og vil det nanglende utvivlsomt
bivåd medborgernes frivillige
drag kunde ventes eller ialtfald tages af byens oPsParede
capital, hvoraf størstedelen
oprindeligt er oplagt til anvendelse ved en kirkes oPføre1se.

tt

Desværre viste det sig, at

ministeriets
1890:

Michael Simonsen.
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svar først kom i

fiIaa,f,, Ua,a f,,el

loa et, hus

Det ovenstående billede blev
for adskillige år siden foræret ti1 det lokalhistoriske arkiv. Giveren vidste ikke andet'
end at det var fra LØgsLør.
ganske
Billedet forestifler
tydeligt, (selv om det er uskarpt), en gård ved fjorden.
Ivlen hvor henne?
Som det er sædvane, når vi
ikke kender et motiv, blev billedet vist frem tif adskillige
æ1dre og gamle i byen, men uden brugbart resuftat.
Fotografen var Chr. Petersen,
som havde atelier i LØgsLØr og

?

Fjerritslev
omkring århundredskiftet, så det var nogenlunde
dateret til den tidAItså blev billedet henlagt
som "Ukendt motiv fra LØgsfØr".
og her få det i en del år, selv
om det var fremme en gang imellern, "for det kunne da være".
Det kunne det ikke, før der
blev brug for et helt andet
billede i en anden sarrLmenhæng.
Det var et bil-fede af tinghuset
i den ganle skikkelse, som det
havde indtil_ 1920. Pludselig
fanges opmærksomheden af nogle
huse i baggrunden. Der var de
jo, ude ved fjordenl
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En eftersØgning på matrikel-skortet afsførede, at det var en
Udhuset er også forlængst
grund, der var solgt til statsrevet ned. Nu ligger der
banerne i forbindefse med anlægnyere huse på området, der
get af jernbanen.
for et par år siden bfev udtagt
som stedet for en ny adminiGården 1å, hvor nu vejen
strationsbygning.
fører fra havnen op rnod stationen. Den tifhørte Mighael Mikkelsen, som var
sparsommelig, og
derfor blev katdt
"Fjet-Michae1".
Hvor han blev af,
ved vi ikke, men
en bror "PostMikkeIsen", byggede hus i Jernbanegade lige før
posthuset.
Gården blev revet ned, med undtagelse af et udhus, som Aggersundfærgen brugte ti1 materiel.
Jernbanestien m.udhuset t.h.
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llvotfot hedder del sfidun ?
YrLLebakkevej
Møl-Iebakkevej er oPkaldt efter
LøgslØt VejrmøIle, som lå På bakken ihvertfald fra 1598, hvor den
blev bygget af en Søren Brøgger.
Jorden var ejet af Kronen, mens
bygningerne tilhørte BrØgger og
senere ejere indtil 1671.
Dette år solgte kongen nemlig
80 huse og I vejrmøIie tif adelsLindenov. Det
rnanden Kristoffer
var stort set hele det daværende
LØgsLØr

t

Det ser ikke ud til, at ejerne i ret mange tilfælde selv
har drevet møIlen, men har haft
medhjætpere, nen det var vist en
god forretning.
I en indberetning fra I'76I
står bl.a.: "Er i god og forsvarlig stand og kan, naar god
vind gives, give en hef vef bestyrer a1 den maling, han kan
overkomme, ja, mere end de;til
haves.

"

Møllen havde en lang række
ejere, 09 ca.1800 bfev der bygget en stØrre, hollandsk mø11e
på samme plads. I 1829 blev den
købL af de Mylius på ejørnsholm.
Herfra bfev den solgt i 1856,
og den nye ejer måtte opleve,
at den brændte i 1872. Da han
sel-v var mø1lebygger, fik han
den hurtigt genopført.
Under f.verdenskrig blev møIfen købt af Carl Chr. Elmskov,
der instaflerede en elektronotor, da han havde leverancer
af korn til a1le bagerier i
Slet herred. Han stolede ikke
på vinden.
tilstrækkefigt
Under en storm i 1930 b1æste
vingerne ned og bfev erstattet
med en vindmotor, og det er nu
mange år siden, ilØllen har ophørt med at fungere. Den sidste topprydelse var "Den evige
solnedgang", som blev et offer
for energikrisen,

LøgstØr ca.1840.MØtlen på bakken.
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Peter Pedersen som "Den glade Skomager". Man kan blive i godt humør allerede
ved at se plakaten. Desværre har han stukket hovedet igennem dato for opførelsen,
så vi vecl ikke mere om stykket' end at P.P.P. spillede hovedrollen.
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