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KÆRE LÆSERI

Med dette nunmer, er KREJL
nået til vejs ende med 6.årg.
Der er stadig tilgang af læse-
re, så oplaget endnu en gang
må sættes i vejret.
Det forhindrer dog ikke, at
vi kan få endnu f .lere læsere.
(se vedlagte blad.)
Vi har ikke fået reaktioner
fra læserne om retter, der
er særlige for Nordvesthimmer-
land cller Hanherrederne, men
der er måske ikke nogen?
Det kan nås endnu.

ToruentnIngens q[æde
I næste årgang kan vente s :

Hoteller,restauranter og
Afhold sbevæge1 se n .

Sport.
Slagter iet
og sikkert en del uforudsete
histor ier -

Forsidebilledet: Det stanner fra en revy i 1935,
RØde Kors. (Se side 51 følgende). Vi kender kun
Nr. 2 fra v. "Rundviseren" er K.E.Klinkvort, nr.
nr.5: Bang Nielsen, og de to sidste er Else Neve
Tengnagel. Er der nogen, der vil give et bud på
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Vi har ikke sat abonnements-
prisen op på 7.årgang. Vi hå-
ber på så mange nye abonnenter,
at det går endda.
Men husk at betale inden l.aug.
hvis I vil med næste år.

Hvordan kunne jeg glemme at
forny abonnementet på fRn;f,Z

arrangeret af
nogle af personerne.
3: Erik Hollesen,
og "Sysse" de

de øvrige?



til rev y
De fleste mennesker vil gerne

more sig, og beboerne på t,øg-
stØregnen er ingen undtagelse.
Derfor er der også mange beret-
ninger om underholdning og re-
vyer gennem årene.

Da roklubben afholdt basar
i. L920 til fordel for et nYt
bådehus, var der også under-
holdning. Der er ikke efter-
ladt meget om indholdet, men
to skræddersvende fra AistruPs
systue, Kjeldsen og Enghusen,
optrådte som Fyrtårnet og Bi-
vognen. De udkom som postkort,
og på bagsiden har den ene skre-
vet: Til venlig erindring om

"Landstrygerne". K. og E.

I 1924 blev der opført en
basar-revy under navnet "SkY-
pumpen". Der er gemt en del
billeder og en stump af teks-
ter ne .

Vittighederne er af den slags,
hvor man ikke må have for meget
tid til overvejelse. De skal af-
leveres i en fart. Hør bare føI-
gende repliker fra to herrer i
et begravelsesfølge:

A:

Så du skomager Thomsen, han
var også med i følget?
Har Thomsen fået et føl?
Nej jeg siger, så du Thomsen
var med i følget?
Nåh ja-- og han ha'e hans
dejlige garnle silkehat På.
Ja den er han også så sto-Lt

(De ler og skubber til hin-
anden. )

Hvor har du lånt den, du
har på?
Den har jeg lånt af Sørensens
enke, Sørensen havde jo ingen

brug for den i dag' han selv
sku1le begraves, og så var
jeg nok klar over, der var
ingen af r andre, der hitte'
på at låne den.

Har du set, nu er færgefart-
planen igen lavet on?
Hva siger du?
Jeg sigerr nu er færgeplanen
jo igen iavet om' det er tre-
die gang i denne uge.
Jo "Generaldirektoratet"
laver tit om.
Hvem er "Generaldirektoratet"?
Hva si'r du?
Jeg siger trvem er "General-
direktoratet"?
Det er vist Edv.Petersen'
postmesteren og så 6 the-
punche.

D.

B3

B:

A:

B:
B:
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Der blev også sunget
en sang, der var
"lånt" fra Scala-re-
vyen samme år: "Li1-
Ie Lise 1et på tå."
Den danseglade Lise,
som "danser på må og
få med alverdeins
drenge". Men bliv
ikke bange "Thi galt
går det ikke Lise'
her i denne vise".
Sangen, som blev
sunget med et kor
af andre små Liser i
baggrunden, slutter:

"alt så giftes tøsen, og så
snart en mand hun får, bytter
hun ham næste år. Der er altid
mandfolk nok at træde på, når
man er en 1j-_Lle Lise let på tå. "

Den allestedsnærværende
Peter Pedersen havde bl.a. en
monolog og en vise:
Jeg skal hat været meget smuk
i mine drengeaar
men jeg maa tilstaa med et suk
at saasom tiden gaar,
saa er jeg ikke køn're ble'et
jeg har en mængde fejl.

LiIIe Lise tet på Lå.

I denne verden ser man ned
paa en uheldig negl.
DeL gØr jeg selv hver gang jeg
kigger i mit lommespejl.
Naar jeg ser paa dig saa kul

jeg græde.
Er det virk'Iig mig, fø1 for

den Lede.
ser man saadan ud i ungdomsår
hvordan mon man saa ser ud

om 40 år?
I sommeren 1930 blev der af-

holdt en fest til forde-L for
Teknisk skole og biblioteket.

f
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På en interi-
mistisk scene
blev opfØrt en
række H.C.An-
der sen-table-
auer, f.eks.
Ole Lukøje og
Svinedrengen.

Fra venstre:
Anne-Grethe
Rasnussen
Jørgen Claudi
Else Faber
? wæver
ElIa Caspersen
Anna Marie HØeg
Inger Larsen
Edith Jacobsen
Dora Thomsen
i "Svinedrengen".
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LØgsLØr Avis skrev b1.a.:
"Dragterne, i hvil-ke H.C.Ander-
sens udødelige skikkelser traad-
te lyslevende frern, er hjemme-
lavede og forfærdigede med stor

SlØrdans i
RØde Kors lavede i 1930-erne

og 40-erne en række revyer.
Der er bevaret en række bille-
der fra den i 1935.

Den blev indledt med en pro-
log af dommer Tengnagel, og et
indledningstableau med "syge-
plejersker" . TØvrigt var der
flotte kor og danseoptrin, og
avisen skriver:"Noget af det
skønneste, aftenen bød paa,
var nogle smaapigers s1ørdans
i bengalsk belysning. Det var
et yndigt syn, som sent glela-
mes. Af det morsommere nævner
vi visen om LØgstØrbanen."
(se KREJL, 6.årg. nr.1,)

Den drivende kraft og forfat-
ter til en mængde numre og
hele komedier var "Onke1 Step-
han", Stephan Vogelius. Det er
ham, der indleder mange revyer
med en farce, f,eks. i 1939:

kunst, og dekorationerne af
gribende virkning. Det er ikke
dilettanter, skønt det var børn'
der besatte rollerne."

bengalsk belysninq.

"En finansoperation" med den
falske læge Ludvig og en række
kreditorer, eller i 1940: "Ti
tusinde kroner udloves"' om en
filmoptagelse med bl.a. køb-
mand Bol1e, madam Blindebom'
og en borgmester, der kaldes
Rødd ing .

Onkel Stephan. (Vogelius) .



SØmandskoret. Fra v.: Olga Nielsen,
Inga Svendsen, Charlotte Rosenkrans
Hansen, Valborg GrØnning, Wanda Jen-
sen 09 Tove Klinkvort.

Desværre afs.lører program-
merne ikke, hvem der har spillet
rollerne. Der er dog lidt op-
lysning om "Hjærteskjalden"
fra I94I. Den er bygget over
B.S.Ingemanns poesi og Weyses
musik, og der står, at dragter-
ne er venligst ud1ånt fra
Weyse-filmen. Ingemann blev
spillet af mekaniker H.Olsen,
og Pou-l Eriksen af Erik Poulsenl
I selve revyen optrådte bl.a.
også xaj Andersen og Peter Jen-
sen (Kanin) . Dekorationer og {
nusik blev -Leveret af F r its
Reuter .

LøgsLØr og Omegns Hjemstavns-
forening i København lavede også
revy. Vi har et program fra 1946
for revyen "Fastelavnsløjer".
Det store program på 24 numre
indledes med Løgstørmarchen' og

der er kraftige opfordringer
til at få flere medlemmer
"deroppefra". Bestyre-lsen be-
stod af to Christensen og fire
Jensen, nemlig Ludvig og Ver-
ner S.Christensen og A1f, Aage,
Lars Robert og Arendt Jensen.
Endelig var der en enkelt An-
dersen, nemlig Thekla Andersen.
Mon foreningen eksisterer idag?

Fra 1946 b.lev revyen koblet
sammen med byfesten "Land og
by". Her var det H.Lundberg og
Sofus Petersen m.fl., der havde
skrevet og instrueret. Og sam-
arbejdet mellem land og by blev
slået fast i slutkoret, son pub-
likum skulle synge med på:

Ved blaanende fjord vi mødes
ti1 fest,

fra syd og fra nord, - velkommen
som gæst.

Her bli'r fryd og gammen, -
blonstringstid paany,

blot vi holder sammen. folk fra
LAND OG BY.
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Der er ikke efterladt tekster
fra de år, men i 1948-program-
met afslØres navnene på de op-
trædende. Det er scenevante folk,
som Lundberg, Klinkvort, Viggo
Pedersen, Erik Poulsen, og på
damesiden Tove Neve og Margit
Hundrup.

Den næste revy, der hed "Turist
i din egen by", var også lavet af
H.Lundberg, og den blev vist i et
stort telt, som byfesten havde
1ejet. Der var 500 pladser.

Til .revyen var knyttet et re-
klameshow, også i revyform med
sketches, viser og mannequiner.

Revyerne fortsatte en del år,
men døde så ud. I nidten af
197O-erne blev den udmærkede
skik genoplivet, og den sidste
halve snes år har der været
succesfyldte forest ill-inger,
stadig i forbindelse med by-
festen. Instruktør og medspiller
har været Otto Kampp-O1sen, og
blandt den faste garde kan næv-
nes Jens Srik Kristensen, Vagn
Luther og Niels Hagstrup, supp-
leret med en rnængde skiftende
aktØrer.

Det er mest gået ud over med-
lemmerne af kommunalbestyrelsen
og en del faste gengangere af
byens og egnens indbyggere. Det
er pudsigt at se, at hvis.man
udelader navnene, vil det ikke
være muligt at se forskel på
teksterne L L924 og 1984!

Selvfølgelig dukker der nye
enner op, f.eks. forureningen.

En af sketchene i 1984 viser
et forureningsmøde, hvor Reno-
vest og fjorden er hovedemnet,
og hvor "wi1ly Boller', udtaler,
at nu er det umuligt at drukne
i fjorden, man dØr af forurening
1ænge inden, man når bundenl

Al1e revyerne slutter med en
sang til LØgsLørs pris. Som ek-
sempel kommer et vers fra ro-
kl-ubbens basar 1921:
"Når så månen smiler
bådene sig hviler.
Vi vil gå en aftentur,
Amor er en slem filur.
Når vi ned os sætter
og tilsanmen gætter
hvor mon vi engang skal bo?
her i Løgstør vi to."

lÅ
Fra revyen 1983. Fra v.: Sten
Hagstrup, Otto Kampp-Olsen og

Christensen, Birthe
Mads Halskov.

Jensen, Ole Valsted, Niels
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RANUM

$[AT$$UM[NAR[UM
OFTE TRUET AF FLYTNING ELLER
NEDLÆGNING. KOM DOG STYRKET
UD AF ALVORLIGE S]TUATIONER.
ME}I BLEV "ENDELIGT'? RAMT I
1984/81.

For hundrede år siden, i 1886,
blev der opførL en ny rumme.lig
seminariebygning i Ranum. Den-
gang, og flere gange senere,
fulgte udbygning efter trusler
om nedlægning eller flytning.
Herunder skitseres det, hvordan
jeg har opfattet udviklingen,
efter overvejelser ud fra semi-
nariets årsberetninger, års-
skrifter, elevblade m.v. , og ud
fra selvoplevelse siden august
1943.

Det så ofte flytningstruede
kongelige skole lærer seminar ium
i Ranum blev selv flyttet her-
til i 1848 fra Snedsted i Thy,
oprettet 1812, til en bygning
nyopført ved Ranum Præstegård,
ve.L dominerende over for de .lave
gårde, men uanselig for os i dag,
dårligt bygget og mangelfuldt
udstyret. Beskrevet af Chr. N.
Krogh i KREJL, 4.årq.nr.1 og 3.

Først i 1870-erne havde to afde tre kongelige sko1elærerserni-
narier i Jylland (Ranum og Lyng-by (ojursland) ) stærkt vigenåe-
elevtal, vel bl.a. på grund af
stærk vækst ved frileminariet i
Gedved. Et skulle nedlægges.
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Seminariebygningen fra 1848.

Det blev Lyngby (1ov af 9.3.1872).
Ranum levede videre, men nok i en
vis usikkerhed p.g.a. meget lave
elevtal, ca.30 i tre klasser.

Der kom dog opgangstider under
forstander (provst) J.C.SØrensens
stærke ledelse (I878-921. Elev-
tallet voksede hurtigt til ca.
90 i tre k1asser.

Seminariet var styrket, og byg-
geopgaver bekræftede seminariets
fortsatte eksistens: i 1883 ud-
byggedes gymnastikhuset, i 1886
blev seminariebygningen fra 1848
revet ned, og en stor og bedre
bygning nr.2 blev rejst på samme
sted. Og forst.SØrensen skrev i
sin årsberetning, at seminariet
nu havde "udmærkede Undervisnings-
lokalbr og dermed en meget vigtig
betingelse for Undervisningens
gode Gang og for Udviklingen af
Sans for Orden og sunde Forhold
hos de vordende Lærere".

KONGEL]GT SKOLELÆRERSEM]NARIT]M

18I2 SNEDSTED 1848 RANUM

1987 -17s ÅR

\
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I
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Bygningen fra 1886 med det
rederrglmnastikhus.

Der skulle dog ikke gå lang
ttd, før der igen var tvivl orn

seminariets fortsatte tilvær-
else i Ranum. Først i 1890-
erne var der en ny seminarie-
lov på vej (30.3.L894), og i pæ-
dagogiske kredse drøftedes det
nu, om seminarier stadig skufle
ligge i landsbyer. Seminarie-
1ærer P.P.Smitt (1878-19o3) '(fader til den i Ranum så kend-
te frk. cudrun Smitt), gik i
ironiserende artikler i VOR UNG-
DoM (1893) stærkt ind for by-
seminar i, r.

Forstander J.L.Faartoft (1892-
96) ønskede seminariet flyttet
til Viborg. Da det ikke lykke-
des for ham, så sØgte han bort
"dragen af Præstegernlngen".
Trods sin sær1ige indstilling
arbejdede han fortjenstfuldt for
seminariet, bl.a. ned udvidelse
af gymnastikhuset, indretning af
omklædningsrum og baderum, bYg-
ning af badehus og badebro ved
fjorden (svømmeundervisning)'
ordning af skolevæsenet "efter
Seminariets Tarv", d.v.s. en ny
skolebygning og læreransættel-
ser : "en saa god og stor Øve-L-
sesskole for Seminarieeleverne
som det overhovedet kan naaes
ved et paa Landet liggende Se-
minarium (min understregn. ) ".-

"Men naar det nu altsaa"
som det fremgaar af oven-
nævnte Bevillinger, skal
blive liggende i Ranum,
ønsker je9 af Hjertet, at
det maa blomstre der,'.

I 1895 skiltes for-
standerembedet fra embe-
det som sognepræst for
Bjørnsholm-Mal1e sogne.
Og opførelse af en ny
stor bo1j.g for forstan-
deren var ve1 også en be-
kræftelse på, at semina-
riet skulle blive i Ra-
num.

" forbed-

I 1898 fejrede seminariet sit
50 års jubilæum (i Ranum) med
festdag og udsendelse af jubilæ-
umsskrif t. Der var -Lyst syn på
fremtiden, dog sku11e flytnings-
spøgelset snart igen vise sig.

Nærbillede af hovedindgangen.
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Den nye forstander-
bolig med have.
Ca.19I5.
LuCvig Chr.Mtillers
buste ti1 hØjre.

Man troede ikke på et dementi'
givet af finansminister Vilh.
Lassen ved besøg i LøgsLør i
august 1905. og Richardt Gan-
drup, den kendte forfatter og
litteraturanmelder (dim. 1906) 'en af seminariets dygtigste for-
kæmpere i krj.sesituationer, den-
gang og senere, gav i LØgslØr
Avis sit svar, da der blev ar-
gumenteret for flytning ti-L et
sted "med værdigt Kulturliv",
- i et af sine "fØrste litteræ-
re Værker", et eventyr j. H.C.
Andersensk stil "om de ulykke-
lige Tilstande, der vilde op-
rinde i Ranun, dersom Semina-
riet og dets relativt talrige
Befolkning skulde gaa tabt for
Byen".

Faren drev over, det bekræfte-
de nye byggeopgaver, gennemfØrt
under forstander Taanings le-
delse (L899-I924\: i 1908 blev
bygningen fra -1886 udvidet nod
syd til sin endelige form. Det
gamle gymnastikhus øst for se-
rninariet blev revet ned, og en
ny gymnastiksal blev oPført i
1913, sarnrnenbygget med hovedflø-
jen i retning vest.

Salen "overlevede" bombe-
sprængningen i 1944 og tjente
seminariet nyttigt ti1 sommeren
1965 -

Seminariet efter udvidelsen i 1908 fØr
den gl. gymnastiksal blev revet ned.
Præstegårdens udIænger til højre.
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I Taanings tid kunne semina-
riet udvikle sig under relativt
rolige kår. Årsberetningerne be-
retter om udstrakt folkelig mø-
devirksomhed, om "værdigt Ku-L-
turliv". Og seminariet dimitte-
rede, som det første statssemi-
narium, kvindelige lærere i -1906.

Med "Lov om Seminarier af 15.
4.1930" blev læreruddannelsen
fireårig, - med nye fag, nye ar-
bejdsformer - og derrned særlige
krav vedr. -LokaIer, inventar og
samlinger. Der var ikke Iænger
muligheder i den daværende byg-
ning, og heller ikke øvelses-
skolens forhold var tidssvarende.
Hvordan skul1e opgaven 1øses?

x
*s'

Men nu skete der noget: i
1931 kom "Forslag til Lov om
Statens Seminarier". Heri S1,
stk .I---,l,tea-UAgangen af under-
visningsaaret 1931-32 nedlæg-
ges Statsseminarierne i Jon-
strup, Skaarup, Ribe og Ranum".

Andre statsseminarier skulle
udvides, et nyt stort skulle
oprettes i S1age1se. Eleverne
i Ranum skulle overføres ti1
Haderslev. Forslaget blev ikke
gennemført. Men der var igen
rØrt ved seminariet i Ranum.
Tre byer stod på spring med
Iokkende tilbud: Viborg, Hjør-
ring og Aalborg. De ville be-
tale, staten kunne spare.

Lokale kræfter, og ve1 ikke
mindst forst. Chr. Høirup
(1924-371, (der dengang blev
medlem af Ranum-Malle sogne-
råd) , fik nedgangstrussel vendt
ti1 opgang: der skulle ikke
blot udvides i Ranum, der skul-
le bygges nyt.

Ranum fik i 1934.landets mest
moderne seminariebygning' og den
garnle seminariebygning fra 1886/
1908 blev indrettet til ny øvel-
sesskole. Konmunen skulle yde
85.000 kr. + grund til den nye
bygn'ing, men fik så tiI gengæld
nu gennem mange år et særdeles
billigt skolevæsen. (fortsættes)

Det udvidede seminarium som øvelsesskole.

Indvielsen af den nye bygning 1934

59



Ho rrebow
I den sidste tid har man i

Løgstør gjort meget ud af Jør-
gen Jensen, der var født i byen,
og som fik victoriakorset.

Det er derfor rineligt at
gøre lidt ud af Peder Horre-
bow, som også var født i Løg-
stør, q som også blev berørnt
et andet sted.

I 1880-erne opdageoe den ameri-
kanske ingeniør Talcott en metode
til en nø)agtig bestemmelse af et
steds geografiske bredde. Ved at
sigte mod to stjerner, der kulmi-
nerede lige langt nord og syd for
himlens toppunkt, Zenith, kunne
han borteliminere de unøjagtighe-
der, som skyldtes apparaternes
konstruktion og opstilling.
Talcott selv og den videnskabeli-
ge verden troede, at han var den
første, fordi en beskrivelse af
nøjagtig samme metocie i l-740 var
blevet fuldstændig glemt.

Det var den danske astronom
Peder Horrebow, der havde offent-
liggjort metoden, og idag bærer
den begge astronomers navne.

Peder Nielsen Horrebow blev
født i LøgsLØr d.14.maj .1679. Han
var sØn af en fattig fisker Niels
Pedersen og Else Christensdatter.
omgivelserne var ikke de bedste
for at studere, men i en alder af
17 år lykkedes det Peder Nielsen
at komme i Latinskolen i Aalborg.

Latinskolerne var på den tid
statsskbler, hvor eleverne kunne
få gratis undervisning, men den
ung€ fiårrd skulle jo også leve, og
derfor udnyttede han sine praktis-
ke færdigheder. Han havde mekanisk
snille og gav sig til at reparere
ure og musikinstrumenter. En tid
tjente han endda penge ved at la-
ve piskeskafter !

I 1?03 rejste Horrebow til Kø-
benhavn for at tage studenterek-
samerr. Den kunne man på den tid
kun få ved universitetet, og den
tjente samtidigt som adgangsprøve.

Den berømte astronom Ole RØmer
fik interesse for den unge stu-
dent, som kon til at bo i Rømers
hus. Her boede han i fire år og
uddannede sig i natematik, foru-
den at han i 1705 gik op til en
teoloqisk prøve. Den var nødven-
dig, uanset hvilket tag man end
valgte sig, for teologien var så
ubestridt det vigtigste fag på
Universitetet, at Holberg kan
nævne, at der næppe var een me-
diciner eller jurist mod 100
teologer.

I 1707 måtte han forlade hoved-
staden for at være huslærer hos
baron Fr. Krag på Stensballe-
gård, men vendte tilbage fire
år senere. I mellemtiden var
Ole Rømer død, og Horrebow for-
søgte forgæves at konme ind ved
universitetet. I steciet måtte
han nøjes med en 1ille stilling
som skriver ved toldvæsener.

Samtidig giftede han sig med
en københavnsk bryggerdatter,
Anne Margrethe Rossing, der i
deres ægteskab skænkede ham 20
børn, <sg det gjorde jo ikke hans
økonomiske vanskeligheder mindre,

Da astronomiprofessoren Rasch
så døde i I7I4, gik Horrebow
til kongen og klagede sin nød,
og det lykkedes ham at få løfte
om det første ledige professorat.
Man havde nenlig den ejendonme-
lige skik, at professoraterne
blev besat efter anciennitet, så
man for at stige i løn måtte ryk-
ke op i et andet fag efter en
fastlagt rangfø19e.



Peder Nielsen Horrebow.

Den leciige post som astronorni-
professor skulle efter tur ti1-
falde Ludvig Holberg, men da han
var i udlandet, overlod han den
til Horrebow mod at beholde sin
anciennitet. Ved hjemkomsten fik
Holberg overl-adt lærestolen i
metafysik, hvad han har givet en
ironisk beskriveise af i sine
erindringer: "Da man ikke kunde
faa Professoratet i ruetafysik
prakket paa nogen anden, kom nan
til mig. De der kendte noget ti1
nig, skraalede straks op' at nu
var det ude med denne Videnska-
berries Dronning' og det ikke
ganske uden Grundi thi jeg til-
staar oprigtig, at jeg ikke van-
drede i mine Forgængeres FodsPor,
og at denne Post aldrig kunde
komrhe i stØrre Fare, end under
mit Prckonsulat.... Efter to
Aars Trældom kom Metafysikken
atter paa Fode."

Holberg var imidlertid avance-
ret hurtigi og håbede nu, at
hans bekymringer endelig var for-
bi. "Men jcg fik anclet at føle;
thi kort efter begYndte en af
iiine Kolleger en Strid med mig
om vor Anciennitet og en del af
Lønnen, som efter Universite-
tets Fundats tilfalder den ældste.
Men da Konsistoriet havde under-
sø9t begges Grunde, tilkendte
det mig Ancienniteten."

Det var Horrebow, der forsøgte
at overtage Holbergs Plads i
rækken, da han stadig var i Pen-
genød. L725 fik han den medicin-
ske doktorgtad, først og frem-
mest fordi han ønskede et ind-
bringende bierhverv. Pudsigt nok
var disputatsen et familiefore-
tagende, for grundlaget for Hor-
rebows undersøgelser var helbreds-
tilstanden hos konen og de tYve
børn I

Horrebow havde i sin tid hjul-
pet Ole RØmer med at fremstil-le
instrumenter ti1 observatoriet
på Rundetårn, Nu overtog han
selv direktØrposten og gik i
gang med at restaurere samlin-
gerne. Han foretog også obser-
vationer ti1 supplement af Rømers.

Den store brand i 1728 ødeLagde
både universitetet og biblioteket
på Trinitatis kirkeloft, o9 gjor-
de det også af med observatoriet.

Det meste af det gamle KØben-
havn bestod af bindingsværkshuse
i smafle gader og brændte lys-
tigt. Horrebow havde sammen med
en mængde andre sØgt tilflugt i
Rundetårns sneglegang, men da
ilden sprang over fra Trinitatis
Kirke, nåtte de flygte. Horrebow
var så 1ænge om at forl-ade sine
instrumenter, at der gik ild i
hans hat.

Hele Horrebows store arbejde
var dermed spildt, og han niste-
de omtrent alle sine ejendele.

6l-



Derimod blev Rømers observatio-
ner reddet ved et tilfælde, da de
1å upåagtede hos hans enke, og
kun blev afleveret, fordi hun
formodede, at de rnåtte have nogen
værdi, når Rømer havde ofret et
dyrt skindbind på deml

Universitetet blev genindviet
i I'732, og samtidigt forlod man
den gamle ordning med professo-
rernes oprykning. Men trods hjælp
fra flere sider, kom observato-
riet ikke i orden før I74I, og på
det tidspunkt havde alder og næ-
r ingssorger nedbrudt Horrebor.Ts
kræfter, så han måtte overlade
observationerne ti1 sine to søn-
ner, Christian og Andreas, som
fortsatte hans arbejde. Han udgav
senere bogen "Astronomiens Grund-
lag", hvor han beskrev de instru-
nenter, ole Rømer havde brugt'
og fremlagde de af observationer-
ne, der var blevet reddet fra den

store brand. Sammen med andre
af hans bøger regnedes denne læn-
ge i udlandet for et af den prak-
tiske astronomis hovedværker.

Han fik adskillige æresbevis-
ninger, og var bl.a. medlem af
de videnskabelige selskaber i
Paris, Berlin og London. Foruden
astronomi underviste han i fysik
og matematik. Han blev efterfulgt
af sØnnen, Christian, der også
blev kendt, specielt for sine
banebrydende undersøge.lser over
solpletterne.

Peder Horrebow døde 15.apri1
1764. Han havde levet i en bryd-
ningstid, hvor naturvidenskaben,
der i hans ungdom ikke var højt
vurderet, efterhånden havde ti1-
kæmpet sig en større interesse
i offentligheden.

Det var ikke mindst Peder
Horrebor^/s fortj eneste.

FRA PROVST WESTERGAARDS

ERINDRINGER:

Landbrugskrisen, der ramte Øst-
jylland haardt, fordi de der
havde større laan og højere Hart-
kornsskatter, gik let hen over
Vesthimnerland, thi der havde
de næsten ingen laan og ringe
skatter, og de levede et arbejd-
soml, nøjsomt 1iv, de havde fær-
re tjenestefolk end i Østjyl1and,
o9 de fik mere arbejde gjort.
Mand, hustru og børn sled sammen
og kunde faa udrettet det utro-
lige, Udgifter havde de faa af,
de levede og k1ædte sig af deres
egne produkter.
Den udvikling var i fuld gang, da
jeg konr til Vesthimmer-land i 1911.

Overalt saa man de spredte gaarde
og huse med forholdsvis nye byg-
ninger. De yngre bØrn, som i Øst-
jylland maatte flytte bort, fordi
gaarden var for lille ti1 at de-
les, kunde her faa udstykket fra
gaarden store area-ler heder og
moser, som de kunde bygge på og
opdyrke.

Jeg har selv kendt en mand, som
slet ikke vidste, hvor rneget jord
han havde. Han forærede en søn
jord nok til en stor gaard,

Datteren fik fødegaarden, der
endnu havde 400 tdr. land.
Og denne familie havde levet saa
spartansk, at de i 1893 for før-
ste gang havde en dug paa bordet.

Ja,noget tilbage i kultur var
befclkningen i Vesthimmerland,
de læste saaledes næsten intet
undtagen LØgsLØx Avis og for
nogles vedkommende Bibelen, men
flere af dem var neget dygtige
.Iandmænd og blev velhavende fc1k.
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llvotfor hedder det sfidun ?

Købtagerqade
Før i tiden hed den Skole-

gade, ja allerførst hed den
ingenting. I et par hundrede
år var den bare en baggade til
rjordgade.

omkring 1820 blev LØgsLØr
skole p.laceret i gaden og gav
den sit navn. Skolehuset' som
efter 1870 blev manufakturhan-
de1, kan ses på forsiden af
KREJL, 2.årg. nr.2.

Skolegade var fra omkring
århundredskiftet og oP imod
2.verdenskrig en livlig handels-
gade, og det var også På hjørnet
af Skolegade' at byens første
tre-etager "skyskraberen" blev
bygget.
efterhånden flyttede en stor
del af handelen til andre ste-
der,

caden hed altså Skolegade'
indtil det blev besluttet fra
højere sted/ at der ikke måtte
være flere gader med samme navn

indenfor en kommune eller et
postdistrikt. Det var i 1973-
14.

Gader med samme navn havde vi
en del af, og der blev trukket
1od. Her tabte LØgstør bI.a.
Skolegade, og der skulle findes
på nye navne.

Med hensyn til Skolegade, så
foreslog maskinmester KØster
Elming at kalde den Horrebows-
gade (se side 60), men det blev
pure afvist.

I stedet dukkede navnet KØb-
magergade op. Hvem der var kom-
met med det er ikke klart, men
på en forespørgsel om, hvorfor?
1ød svaret: "Der har da nok
boet en købmand der engang."

Nu er der det kedelige, at
KØbmager ikke har noget med køb-
mænd at gØre' men er en sProglig
forvanskning af Kødmanger' som
er et gammelt navn for slagter.

Slutresultatet rnå altså blive'
at vi faktisk ikke ved, hvorfor
det hedder Købmagergade.

KØbmagergade,
mens den hed
Skolegade og
havde en del
butikker.
Ca.1907.

{1
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Billedet er ikke helt almindeligt. Det stammer fra et postkort,
som manufakturhandler Fr.J.Fabricius sendte ud ti1 sine kunder
for at neddele, at hans forretning ophører, og "bortsæ-Lges nu
inden marts hele mit store, kurante Manufakturvarelager - til
Status-Værd:- ca. 23.000 Kr. - for Vurder{ngspriser 09 derunder."
Han anbefa.ler hurtigt indkøb, b1.a. fordi overtØjet er nedsat
til ha-Lv pris. Kortet blev udsendt 5.febr. 1908. Butikken 1å
på hjørnet af Skolegade og Hjortensgyde, hvor der senere kom
b.l .a. et kaf feristeri.
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