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Kære læser !

Det var så slut på 7.årg. af
KREJL. Opl-aget og abonnenter-
nes antal stiger stadig, så
vi endnu engang kan fasthol-de
prisen for en årgang på 40 kr.
Der kommer hel,digvis stadig
mange kornmentarer ti1 numrene,
både når indholdet er godt,
og når vi laver en bommert.
Tak for det!
Men hvis I vi1 med fra star-
ten i 8. årgang, son vil byde
på rnange godbidder, så betal
venligst indlagte giroko: t
senest midt i august.
GOD SOMMER.

KREJL udkommer med 4 numre om året
f ebruar og apr it. Omf ang l_(, siCer:
Redaktion: N.H.Lindhard.

Her ses KREJLS ucigiver under
en rejse i Middelhavsområdet,
hvor han har forsøgt at hver-
ve nye abonnenter. Ti1 formå-
let medbragte han KREJL i
særudgave 1

I ca. september - november -
r,-r . ndrnmer .

Toruentnlngens glæde
I den næste årgang kan bl.a.
ventes:
Hotel-ler m.m.
AfhoId sbevæge 1-sen
Spor t
Slagter iet
Aggersborgs Mø11e

-og så det uventede.

FoRSTDEBTLLEDET viser Østergade set mod nord omkrinq 1910. Der er høj_
vånde r f]orden, så der bliver oversvømrnel-se på de lave arealer, hvor
Østergades skole blev b:'gget i.1914. r baggrunden t.v. ses landinspek_
tør Mosbechs hus og t.h. stationen. Billedet giver en fornemmelse af,
hvorfor området i gamle dage hed øster Kær.
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frfO l, e A Restaurant.Bevartning

Gæslgruerqård -Værtsh us - /{n"1pu - ØLhrt,gggg
tog tog tog Ggtrctog

I KREJLS serie om hoteller
og,1ign. skriver lokomotiv-
fører Jens Lindiiarci om de
nuligheder, som lokomotiv-
personalet havde for at
overnatte L Løgslør.

Hver nat året rundt sover en del
af statsbanernes personal-e J-arrgt
hjenrnefra. Overnatningerne ude er
et nødvendigt 1ed i driften af ba-
nerne for at få det hele til at gå
op i en højere enhed.

For at tilgodese behovet har DSB
gennem tiden stillet mere el-ler som
oftest mindre velegnede l-okal-er til
rådighed. Ved uregelnæssigheder i
driften var behovet hurtigt større
end udbuddet, så de der kom først
til nø1le ( læs: Togpersonalet) fik
også en seng at sove i. Ordsproget
crn, at der mel-l-em toS- oS lokono-
tivpersonalet hersker et sundt og
naturJ-igt "fjendsRab", er ikke op-
stået af ingenting.

Sådan er det idag, og sådan var
det i højere grad "i danpens tid",
da personale og naskine fulgte hin-
anden turen igennem.

. Ved større forsinkelser må l-oko-
notivnendene indtage deres forplej-
ning på nraskinen. På damplokonoti-
verrte måtte nnn køre på skift,
drikke opvarnet kaffe og spise lun-
ken nad, begge dele varmet på loko-
rctivkedl-en under asbesEnåtterne( !)

På sidebanernes endestationer, eks.
Grenå, clyngøre, Thisted q LqsLør,
kunne der i dårligt vejr cphobes
flere liold tc,g- og lokonntirzperso-
nale, der derfor måtte dele de senge,
der var ti1 rådighed. Herudover har
DSB ofte l-ejet rræreJ-ser på hoteller
eller pensionater, når banens egne
faciliteter har været slidt ned.

I den henseende har I-qsLØr b-
sLemt ikke \ræret nogen undtagelse:

f efteråret 1942 var -l-okomotiv-
personalet i Viborg blevet så util-
fredse med overnatningsforholdene
i rqstør, at Viborg-afdelingen af
Dansk Lokomotivnands Forening (DLF)
henvendte sig til 2.det distrikt i
Århus.

r et brev dateret 1o.11.1942 skri-
ver lokomotivfØrer C.Thcmsen og
IokonotivfyrLø)er Chr. E.Dal-bro at
"Personalet stadig klager over Sen-
gene i de af Statsbanerne lejede
værelser i I-@sLØr .... henvender
nran sig ti1 Distriktet for om mu-
ligt faa et Par af Statsbanerrres
Senge paa disse overnatningsværelser."

Henvendelser til- værten om sagen
havde ikke hjulpet og "Adskillige
af Personalef faar ikke nogen Natte-
søvn i Sengen 09 enkelte maa lægge
sig ude i Remisen paa en Brix."

4. Maskinsektion i Struer sEørger
så Dl,F om, hvad der er i vejen med

sengene..."og om Personalet selv
medbringer Lagen og Haandklæde."

Af svaret frenrgår, at sengene er
både for korte og for snalle, "Spi-
ralfjedrene er for slappe, saa man
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ligger r Buestilling. Sengetøjet er
daarligt, og der findes ingen Skraa-
madras i Sengen. Personal-et med-
bringer selv Lagen og Haandklæde."

De l-ejede værelser viser sig at
rrære to enkeltrrærelser på Løgsør
Afhol-dshotel. De er lejet fra 1..
juni sanrr,e år ti1 ialt 3.50 kr.,/nat.

DSB prøver så at leje et nøbleret
dobbeltwærelse i rerheden af remi-
sen, men enden på sagen bliver fo-
reløbigt, at nnn lejer rærelserne
6 og 7 på Hotel- du Nord til 3 kr.
pr. nat pr. rærelse. (Dvs en merud-
gift på 2.50 kr. pr. nat.) I-agner
o9 håndklæder skal stadig medbrin-
ges.

Men det varede ikke ved. Aftalen
med du Nord er ophørt ret kort tid
efter, for LO.2.-1944 skriver Lkf.
C.Thonsen i Viborg igen til dis-
triktet og klagcr over oet lejede
værelse på l-andmandshotellet i
r-qsLØr z "DeTTTålEJ66i-i6get
SLøJ q Leben, saa Personalet ofLe
cfn Natten maa gaa ud i Remisen og
ved det deriæerende Personale sove
paa Briksen, hvilket sel-vsagt er en
daarlig Hvil-e for Personalet, og
det meste af Natten er derved øde-
lagt.u Videre skriver han:

"Personalet mener, at et P;:ivat
Værelse vil rrære roligt og 9dt o9,
at et saadant Værelse kan faas."

Den sidste sætning er et udtryk
for, at l-okomrtivnændene har haft
fingeren "stukket i jorden" og la-
vet en forhånds sondering.

Resultatet bliver noget, der for-
mentlig er rmr DSB rekord i hurtig
sagsbehandling 1

Dagen efter, dvs 11.2.1944 bliver
Maskindepotet i LqsLør arunodet om
at "finde et andet Værelse, der er
tilfredsstill-ende. "

19.2.-44 svarer depoteL i I-qstør,
at man har fået til-sagn om to en-
keftrrærel-ser til 3 kr. pr. nat pr.
ræreise fra l. april 1944.

25-2.-44 får naskindepotet besked
fra 4. Maskinsektion on at leje de
to nøbl-erede værelser, Elmevej J-2
pr. 1. aprii.

29.2. er værelserne lejet hos
"Husejerske Frk. El-l-a Borun, Elmevej
12 i l-qsLør" , q 2.3. får Lkf . C'.
Thomsen besked om J-ejenålet, samt
at personalet stadig skal medbringe
lagen og håndk1a1e.

Præcist 3 uger tiJ- sagsbehandling
og tilred en løsning personal-et har
tæret tilfredse med.

Briksene på maskindepotet o9 på
stationen var J-ige nrodsat sengene.
De var hårde og højest på midten.
Vendte nnn sig i sørme faldt man
på gulvet og vågnede.

Der fandtes to tlæer: En med sort
skind, beregnet til lokomotivlrerso-
nale og en anden tlpe med brunt
skind til togpersonalet. Flere
steder har stationerne faktisk reg-
tet rnaskintjenesten brugsret over
ledige værelser med brune brikse,
da det kunne medføre kl-ager fra
togper^,ona1et, fordi briksene så
ville bli'"'e mere tilgnudsede end
normaltl

- -:< -->+-r - ' ?5 '

- Herregud OLsen, - ltar du tttt spiLlet kort igetT
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eå biJ-ledet, hvor Olsen har tabt
bukserne i kortspiJ-, er begge per-
sonerne udstyret med lagendåse og
læoertaske. Bag Lkf Jensen hænger
den allestedsnærværende opslagstav-
1e med oplysninger om toggang, spor-
spærringer osv. Når der konrner nye
cirkulærer til, sættes de blot oven-
på det foregående. Til sidst er det
meste forældet og personalet Læser
kun fridagslister og oversigten over
rrære1sesbenyttelsen.

Tegningerne med lokomotivfyrbøder
(Lfb) Olsen og lokofører (Lkf) Jen-
sen viser på en god måde, hvordan
forholdene var, når man overnattede
ude på frenrned deg:t.

Lagendåsen var en blikcylinder med
1å9. Låget lukkede sonr på et marme-
1adeg1as, så dåsen, der indeholdt
lagen, håndk1æde, pudebetræk og lign.
var (næsten) stØvtæt, og kunne på
visse l-okomotiver anbringes i nogle
bøj1er under taget på førerp.l-adsen.

I lædertasken var der nadpakker,
kaffefl-asker og "sovsegryde". Kaf-
feflaskerne var gamle snapse- e1ler
apollinarisflasker fyldt med kold
kaffe hjenrnefra.

Sovsegryden indeholdt middagsrnaden,
og begge dele kunne varmes på kedi-en
under kørslen. På depotet kunne kaf-
fen varmes i vandbad i en gryde.

En reminiscens fra den tid er, at
alle DSB's f.ørerrun på iokonotiver,
flotorvogne og styrevcgne er udrustet
med en elektrisk flaskevarmer, så
det er stadig mul-igt at varme kaffe-
flaskerne under kørslen.

På billedet med "kal-dernanden" ses,
at man sov på dobbeJ-tværeJ-se, og på
det sidste billede ses de tunge dy-
ner, og at "banens lcnnueur" Lenger
på væggen. Under sengen værelsets
sivsko.

Hvad man ikke ser er natpotten.
Der,var "bm-i gården", så være1-
serne var uclstyret rned en potte, og
cien blev brugt flittigt. Da potten
naturligvis var af ennljeret jern,

karr mange lidt ældre lokomotivførere
berette cm, at de som fyrbødere bJ-ev
\Æekket af en ringlende lyd,"når den
gamle skulle op og af med en tår
vand. "

- Va:det yøet/e, 53"i shu,/,kuatåkes?
- 53o,- Hrad u frlohfren ?

-630---

Sivskoene, der skal bruges, for
ikke at grise til med olieinclsmurt
fcdLØf , f indes stailig scrn standard
inventar i alle overnatningsværeJ-ser
rundt i l-andet.

Teqningerne er af
P. Schådler- Nielsen.

lidt, O(sd Zjea {cett*,
g så tager vi laipåatgantLC 3 - og så tager vi laipå atgang
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Både sivsko og potte hørte hjenrne
i et lil1e skab. Skabene findes en-.
kelte steder endnu, kun potten er
forsvundet.

I slutningen af fyrrcrne og op
gennem halvtredserne blev værelser-
ne ef terhånden enkeltmandsværelset
med nye senge og en sengeforij.gger
med et stort DSB ned kongekrone
over, hvis nogen ellers skulle trære
i tvivl crn, hvor de var.

Remisen i I-qsLør fik herudover
rebstiger ved vinduerne, da runrnene
var brandfæl-der.

Den 31. 1.1956 kom lokonxrtivperso-
nalet fra t:dJ 2873 LiI IqstØr q
fandt østre værelse på remi-sen koidt,
da kakkelovnen var gået ud.

Afskrif ten af lokomotivfører rap-
prrten lyder:

"Efter ank. tq '28'73 til I4stør
st. (62 min. forsinket) fandtes det
anviste rærelse ved depotet (Østre
verelse) meget ko1dt, som fØlge af
manglenrJe forsatsvinduer og en kol-d
kakkelovn. Ved henvendel-se ti1 den

- Vær ikke ked aJ d.et, Olsen - d.u skal blot
Jorestille dig, at d,u er Ded, at tende en d.ejlig
saltig flæskesteg! -

JuLealten

1l

I
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fungerende stationsbestyrer kunne
der ir:gen rærelser anvises, hvoref-
ter vi var henvist tri ventesalen
efter 8 Limers uafbrudt tjeneste i
* 10 graders frost og blæst".

Da naskinen var åben bagtil, var
der nok behov for aE kcnme ind i
varmen og få strakt rlggen pa en
seng i et par timer.

Forsatsruderne stod på loftet og
blev sat op fem dage senere, lige
før blqningstjenesten aflagde in+
spektion.

Problemets kærne afsløres på teg-
ningen "Juleafter:", hvor Olsen bræk-
ker et fastbrændt fyr i stykker med

"syvtallet".
r.okdrptivnEendene er på grund af

arbejdet isoleret fra familien og
almindeligt satmær med vennerne.
Al-1e st-eder søger man derfor at få
det bedst mulige ud af opholdet. I
I-æsLØr gik man cm sdfineren tur
langs kanalen, 09 ffi aftenen i Pa-
villonen, biogråfen eller sad i
gården hos "ØJ--Magnus".

2o/5 - €l
4. Maskinsektion

Struer.

W, øN
slueclaqen

/. sal

Der er faktisk et eksempel på, at
personalet på et godstog havde fået
aftale med nogl-e piger ti1 om afte-
nen og fik aflyst toget (og slxerret
banen) ved at fjerne sve.Lleskruerne
fra de nøre og flækkede sveller rned
fingrene over et længere stykke.

On vinteren har det ræret knaP så
spændende at "glæste b1zen".

Ud over at \ære langt hjenrnefra,
arbejder lokcnotivpersonalet under
dårlige betingelser, på alle dø9-
nets timer året rundt. Her oveni
nangler det øvrige DsB-personale
megen forståel-se for problemer med
cpholdsfaciliteterne, hvad de J-ange
sagsbehandlingstider tydeligt viser.

Den største forskel på før og nu
er, at idag er lokcnrotivføreren
alene på nnskinen, og har ikke no-
gen at støtte sig til.

Det er underligt, vi gider bli-
ve ved.

Jens Lindhard
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xEc FANDT .,, [
FORI,EDENAf KARL NIELSEN.

Jyske Registre 6, som
jeg nylig omtalte, var
der endnu et brev, hvori
LøgslØr nævnes. Her stod

der: Manderup Parsberg fik op-
rejsning udi en drabssag, hvil-
ket drab var begangen udi Løg-
stør på en ved navn Las Jensen
udi Mjallerup.
Hafniæ. 29.juni anno 1599.

Det er tydeligt, at vi her
ikke har brevets tekst, men blot
et referat deraf. I Kancelliets
brevbøger gengives den næsten
enslydende hermed, blot begyn-
der referatet der: Oprejsnings-
brev for Manderup Parsberg....

Der er ingen tvivl om' at det
er Las Jensen fra MjalleruP'
der er blevet s]ået ihjel. Når
man derimod vil finde ud af,
hvil-ken rolle Manderup Parsberg
spi11ede, skal man passe På ikke
at tage fejl i det gamle sprog.

ODS kender ikke "oprejsnings-
brev", men i Kalkars ordbog ti1
det ældre danske sprog forkla-
res det som "et skriftligt vid-
nesbyrd oprejsning (i betydnin-
gen "gengivelse af tabt ære")".

Skulle Manderup Parsberg være
morderen, der fik oprejsning?
I så fald er sagen sensationel.
I{an var nemlig mangeåri3t med-
lem af rigsrådet og fra 1597
lensmand på ealborghus, hvor-
under Slet herred hørte. Men

56

selv om Biografisk leksikon si-
ger, at "Manderup Parsberg var
en stridbar mand, der endnu i
60-årsalderen var rede ti1 due1",
tror man ikke på den 1øsning.

u viser registeret i
Kancelliets brevbøger
imidlertid, at der i
tiden 1598-1602 udgik

ikke nindre end 37 oprejsnings-
breve. 19 af dem var "oPrejs-
ningsbreve for nederfældige",
d.v.s. breve til- fo1k, der hav-
de tabt en sag' men nu fik oP-
rejsning. 18 var derimod "oP-
rejsningsbreve til sags forføl-
gelse, uagtet den ikke er På-
talt i rette tid". Oprejsning
betyder nem.lig ikke blot "æres-
opre j sn j-irg" , men også " tilladel-
se til- at påanke en sag efter
ankefristens udløb" (ODS) .

fOffifirr" brevene om æresop-
EXA\H rejsnins refererer,ru åå?'.lEl:.1'å,*ii!;".
dØmt for. Brevet om mordet i
LøgsLør er ikke af den type,
og Manderup Parsberg er fri
for mistanke.

Brevene rned tilladelse til
at anke en sag efter fristens
ud1øb drejer sig rneget ofte
om mord, som man har søgt at

I

I
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skjule. Hvis brevene er til
private, der får lov at rej-
se sagen, er referatet som
regel fyldigt, men en række
breve til- lensirrænd. der skal
optage en sag, er ganske kort
refereret. Vort brev er af den
type, og referatet af det har
fået en form, der kan vil-d-
1ede, hvis man ikke er fortro-
1ig med de to slags oprejs-
nings breve.

Brevet rummede al-tså ikke
den store sensation, og det
er næppe muligt at føJ-ge sa-
gen videre.

erimod er det fristen-
de at sætte det i sam-
rnenhæng med det åbne
brev' fra åreL før og

se mordet på baggrund af det
illegale handelsliv.

Når fol-k fra egnen strømmede
samnen her på Løgsted øre for
at fiske og handler kunne der
1et opstå kævl og strid, må-
ske oplevede man også drik og
slagsmål, og så kunne der nu
og da gå en rnand med i købet.
Regeringens forbud nod hande-
len har selvfø19e1ig bevirket.
at man sØgte at skjule den
slags uregel-mæssigl-,eder.

Det er i hvert fald fristen-
de at forestille sig, at Las
Jensen fra Mjallerup kan have
mistet livet under sådanne
omstændigheder.

christian d. 4. skrev egen-
hændigt de fleste af sine
breve. Han havde en ganske
flot skrift, som det ses på
denne prøve. Det er ikke
det brev, der omtales i
tek sten.

'J

I

9ryq @o$oooåø[$øæbei$ å &øgfrt$ry*
!(t ico',(re!a,irn D.n t{)ba €tDtcrnt'cr i SPr. $ctet 89f fce GlrrarD 14!1';1 111 5sr'

og[0rtrrrt tsoloriiittråufr'] ritlnber irg rrriil 0eruch ot [rcfjenblSjorr, it,ci icg orrbcfnlcr nrl0 i bct

aribc slubticunr5 bctlrrgtlrge Gtinbring. 
?€rbsbistlt

rprobuctcr r!ribc6. 
(9at[ ult'd'
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Gennem all-e tider har søfolk
vill-et more sig, når de holdt
fri. Foruden andre forlystel-
ser kunne <ie lide at se'ile om
kap.

Vi kan naturligvis ikke se
bort fra, at øvel-se i hurtig
sejlads også Lravde et prak-
tisk formå1. Det var af stor
ber-ydning, uanset om man var
den, der skulle slippe væk i
en f art, e.ller man skulle ind-
hente et andet skib.

Der var jo også de berømte
teclippere, hvor den hurtig-
ste rejse fra Kina til nngland
blev præmieret, men der var nu
nok også et betydeligt element
af kapsejlads.

Det var det samme med de
hurtige skonnerter, der fis-
kede på bankerne ved New Found-
land. Når de hol-dt fri, kunne
de finde på at konkurrere om
et udsat trofæ, og i,,onkurren-
cen fortsatte op i 1930'erne.

En af de første "rigtige"
kapsejladser var i 1851, hvor
man indledte den J-ange række
af "Americas cup", opkaldt
efter den første vinder "Ame-
rica. " Kapsejladsen eksiste-
rer jo stadig.

Hertrjenme kom deri første
kapsejlads af større format
26.juni 1858 sat i gang af
"Foreningen ti1 Søfartens
Fremme". Det giver et ganske
godt indtryk af forholctene
at læse indbydeJ-sen til stæv-
net:

Her står der bl.andet, at
for at vinde præmie må båden
være "hurtigere end de hidtil
brugte færge- lods- og fiske-
farLøjer, samt vise sig at være
en bedre søbaad end disse. End-
videre skal baaderr være vel
skikket ti1 fiskeri i vore
farvande, den skal være byg-
get her i riget, dens 1ængde
mellen stævnene maa ikke over-
stige 30 fod, dens dybgaaende
maa ikke være over 4 fod, og
den skal med lethed kunne haand-
teres af en ell-er to mand."

Det vi1 sige, at der kun kun-
ne deltage brugsfartøier, og
en af de tilmeldLe både blev
afvist, fordi den kun egnede
sig som lystbåd.

Den næste større kapsejlads
i 1866 faldt sammen med stif-
telsen af "Dansk Forening for
Lystsejiads", der i 1890-erne
blev ti1 "Kongelig dansk Yacht-
klub". Her kunne deJ-tage rene
lystsejlere.

D*nn,*rL
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Selvfølgelig sejlede man og-
så on kap i Limfjorden. Begyn-
delsen ligger så langt tilbage,
at der mangler oplysninger, men
f. eks. fiskerne i deres sjægte
var altid med på den. Se hvad
l{ørgaard Pedersen skriver i
bogen om "Limfjordssjægten:
"Det er nok sjæ1dent sket, at
to sjægte har ligget på samme
kurs i blot nogenlunde nærhed
af hinanden, uden at sejladsen
har udviklet sig til en konkur-
rence om at sejle hurtigst; det
er en kendsgerning, at fiskerne
altid sejlede om kap, for det
var en prestigesag at eje en vel-
sejlende båd, og kunne man ikke
sejle fra alle, kunne man da al-
tid forsøge at sejle fra nogen.
....Der blev som sagt sejlet
kapsejlads, hver gang der var
en lejlrghed til det, og det var
der almindeligvis mindst en gang
dagiig." Fiskerne forlod jo hav-
nen på samme tid, og kon ofte
hjem på samme måde.

On sommeren blev der sejl-et
store kapsejladser. De begyndte
omkring århundredskiftet, og
der var nreget få regler. Det
var bare om at komme først med
alle midler. Der fortælles om
Stof,fer fra Venø, der havde
hejst et ekstra storsejl- med
topsejl og brugte en åre son
spilerstage. Han fik ærespræ-
mie l

Efterhånden blev reglerne
strammet ned bestemmelser om,
hvor r,range mand, der mått,e
være om bord, om ballast, sejl-
føring m.m. Det har muligvis
været de fØrsle sejladser med
entypebåde

Præmierne var smukke, og
\unne være ait muligt: Sølvur,
kikkert, håndvod, reb, tobak,
o.s.v. Ved en kapsejlads i
Hjarbæk 1905 bl-ev en af de

førende både påsej1et, og fik
ei hul i stævnen. Bådens tører
sejlede resol,ut i havn og fik
skaden midlertidiqt repåreret.
IIan fortsatte i løbet og blev
nr. 4l Det indbragte en ekstra
præmie på 4 kroner for smuk
sejlads. Der var også en præ-
mie t i 1 den l.angsomste båd .
Det var en flaske syltede jord-
bær.

f Skive 1909 deltog for før-
ste gang rene lystbåde, og ef-
terhånden opstod sejlklubber
rundt om ved fjorden.

"A1oha"
sk ipper

går ud fra
Jørgensen,

Agger sund
gast Knud

i 1938.
Lindhard.

I LøgsLØr skete det ved en
stiftende generalforsamling d.
26.8-1942. Den fØrste fornrand
blev ingeniør Thorn, Lauritz
Mø1ler blev kasserer, Holger
Mattriassen, sekretær, og rneni-
ge medlemmer Chr. Mathrassen
og Jens Larsen.

Kontingentet var l0 kr, for
bådejere o9 4 kr. for passive.

Det var en de1, der i forve-
jen havde både i havnen, der
sluttede sig sammen, for lyst-
både var ikke noget nyt i LØg-
stør. Omkring århundredskiftet
havde købmand Jens Simonsen en
lystbåd, der er gengivet på et
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rnaleri af LØgsLØts skibsflårle
omkring 1900. Det er malet af
Ingbert Jeppesen.

En af byens mæcener, kap-
tajn Chr. Jensen, havde også
en lystbåd, der havde sin egen
Ducdralbe i Vesterhavn.

Sejlklubben 1å rkke på den
lade side. Allerede li dage
efter stiftelsen arrangerede
klubben den første fæl1essej-
lads ti1 Fur.

om vinteren var der tovværks-
kursus med god tilslutning.
Det foregik i bårlebygger Poul-
sens værksted og blev ledet af
urmager Jens Larsen.

I 1943 blev klubben tilmeldt
sammenslutningen "Limf jordsda-
gen". Klubben havde også fået
en stander, der blev anbragt
yderst på molen ved Vesterhavn.

Der skete ikke de store ting
i resteir af krigen. Den ordi-
nære generalforsamling i 1945
blev udskudt til bedre tider.

Kapta j n
Jensens
bad r
V. Havn
ca.1917.

Det blev efter afslutningen
af besættelsen. Der var for-
slag om at købe en gammel tys-
kerbarak til klubhus. Det blev
afvist.

Til gengæld kØbte klubben et
andet hus, som tyskerne havde
efterladt i Aggersund. Det
kostede 100 kr..

Der var diskussion om place-
ringen. Byrådet mente at hu-
set kunne stå på kanalbakken,
men det var klubben ikke til-
freds ned. Resultatet blev,
at kommunen udlejede en grund
ved Vesterhavn for 20 kr. år1.

Efter at bådebygger Elming
havde lavet et køkkenbord,
blev huset meldt færdigt d.
19.okc. L946.

KLubhvs

Logstor Sejlklub, 1948

Formand: Fabr. Mathiasen, Juulsgade 1, TIf. 57.
Ksserer: Gross. L, Møller, Havnevej 4, Tlf.312.
Sekretær: Kriminalb. A. Hagstrup, Raadhusgade

9, Tlf. 200.
Klubben har 45 Medlemmer.
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Huset kostede omkring 1800
kr. at få færdigt. De q00 blev
skæl-rket af kapta jn Chr. Jen-
sens fond. Resten måtte skaf-
fes loka lt .

Af en skrivelse om optagelse
af nyt medlem frengår det' at
forucien kontingent skulle man
betale "andel i en fortøjnings-
pæI". Det kostede 7 kr. Beløbet
var i 1962 steget til 15 kr. og
nåede op på 30 inden den nuvæ-
rende ordninq med komrnunen
blev indført.

De både, der var tilmeldt
sammenslutningen "Limf jords-
dagen", fik tildelt L-numre,
dvs. et L i sejlet efterfulgt
af et nummer. De blev kaldt NL-
både ti1 forskel fra klasse-
bådene.

Efter flere års forsøg På at
få klubhuset sat i stand ved-
tog bestyrel-.en at sætte det
trl sal.g f or hø jeste bud.

Dette bud kom fra fisker Pe-
der Kolborg/ som bØd 655 kr.
og så havde klubben i en år-

række r-kke noget klubhus.

Kapsejladsr nuligvi.s pinsestævne ca.1933.
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Her i LØgstør kr:mmune findes
et 1egat, der bærer navnet3
"Fælleslegaret for vanskeligt
st j-llede i LøgstØr kommune,'.

Bag denne titel gemmer sig
10 små l-egater, der blev s1ået
sammen i 1975, da de enkel-te
summer var blevet for små til
at have nogen betydning.

Legaterne kan være ned til
at fortæl1e egnens historie,
da de mennesker, der i sin tid
har skænket pengene, har været
med til at påvirke udviklingen.

Nogle af legatstifterne vil
her og i senere artikler blive
trukket frem af ubemærketheden.

Den første af dem bl-iver her-
renanden på Sødal, ved Viborg,
Diderik Iversen.

Han blev fødL i LøgsLør i
1696, og blev døbt i LØgsted
kirke d, 28. juni. Hans foræid-
re var velagtede borger lver
Rasmussen og hustru Mette Did-
riksdatter. Det kunne tycie på,
at Diderik er opkaldt efter
morfaderen.

Der går en del- år, hvor vi
ikke ved meget om, hvad den unge
Diderik foretager sig, men han
kommer i lære på BjØrnsholm hos
godsejeren Anders Kjærulf, som
også ejede en række andre gårde,
bl- . a . Sødal-, hvor Dider ik I-
versen ret hurtigt blev ride-
foged.

trænge noe
I 1735 r'ar han forpagter på

Holmgaard, men samne år dødå
Anders Xjæru1f, og hans enke
bortforpagtede Søda1 til Iver-
gen på så lempelige vilkår, atfamilien førte retssag mod hen-de, for at få det ændiet. Sagen
9ik helt ti1 Højesteret, men
enken Margrethe Dorothea vandt.

fngen ved, hvort'or Diderik
fversen fik så gode vilkår,
men et gæt går ud på, at de
begge er blevet alene omtrentpå samme tid, og da de var no-genlunde iige gamle, omkring
40, har de søgt trøst hos hin-
anden.

Margrethe Dorothea Braes
døde i I74O, og gården gik
tilbage ti1 hendes far, Di-
derik Braes ti1 Kokkedal, som
var den drivende kraft i for-
sØget på at ornstøde forpagt-
ningen.

Braes døde i 1748, og sØn-
nen Peter solgte Sødal til-
Diderik fversen ! 1749 for
9000 rdl. Det ser ud ti1, at
det var biJ"1igt.

Iversen fik samlet sine
månge penge ved at handle
ned stude, og som en dygtig
l-andmand i det hele taget.

Allerede i l-750 kunne han
og hustruen Anna Catharj.na
Frisenberg oprette et i-egat
bl. a. til fordel for træn-
gende i LØgsLør.



Det var 80 rdl. fra Fuur
Sogns Kongetiende. De 40 skul-
J-e bruges på SØdal, men 20
gik til skoleholderen i I,øg-
stør, nod at han forpligtede
sig ti1 at læse for l0 af
LØqstØrs fattigste børn.

De sidste 20 rd1. "ska1 ud-
deles imellem 5 fattige og
nødtørftige mennisker i Løg-
støer Bye, 09 i særdeleshed
encker af de, son i deris ær-
lige enckesæde fører christe-
1ig, ædruelig og skickelig
levnet.." Hver i. maj skulle
udbetales 4 rd1.

Afsnittet om Løgstør ind-
ledes med ordene 2 "tJdi LØg-
støer bye i Løgsted sogn,
hvor jeg Diderich iversen er
barnefød, ere mange fattige
fofch, som icke formaaer at
holde deris børn til skoele
for at cplæres i deris chris-
tendom og anden øvel-se.

Det har været heel besvær-
l-igt i mange aar, som ofte er
hørt, til denne bye at faa en
god skoleholder i henseende
til hands ringe løn og ind-
komst. "

Der er opbevaret en dagbog
fra I746, hvor Diderik Iver-
sen ganske kort har indført,
hvad han foretog sig, og hvem
der besøgte ham på Søda1.

Af den fremgår, af han har
rejst utrolig meget rundt i
Hinrnerland og besø9t andre
Herremænd, samtidigt med, at
han kunne passe sine forret-
ninger.

Han var adskillige gange
på ejørnsholm hos Mathias
Lasson og i Løgstør, hvor
han besØgte herredsfoged Bis-
gaard og Peder Thorup, (også
kaldet Peder Kræmmer), som
var hans svoger.

Diderik Iversen blev 68 år
gammel og døde i 1764, men
legatet fortsatte til vore
dage, og da det blev s1ået
sammen med de andre, var 1e-
gatkapitalen bl-evet til ialt
3.873 kr. og 4I øre.

Selv efter sammenlægningen
er legatporLionerne ikke vildt
imponerende. De skal være på
100 kr.

Det sidste af den ganle skole i Vægtergade.
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Her er en række personer samlet omkring den gamle fiskerihavn.
Billeciet er fra omkring 1. verdensktig, før havnesporet var
skylri i den sidste formindskelse af havnen, men efter at fyret
var bygget i 1908. Langs havnen ses den gamle 1æskærm, der var
en forgænger ti1 fiskehuset.
Er der nogen, der vil give et bud på, hvem personerne er?
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