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0Bst Toruentningens glæde

Her i fØrste nr. af 8.årg.
er der indlagt et girokort.
Kortet er kun beregnet ti1
de læsere, der af den ene el-
ler anden grund har glemt at
betale. Al1e med god samvit-
tighed kan roligt kassere kor-
tet.

Vi har kunnet fastholde den
samme pris for KREJL i de sid-
ste fem årgange, men det for-
udsætter rigtignok, at nan
husker at betale. I stedet
for at eftersøge synderne i
kartoteket er det nemmere at
lægge et girokort i a1le numre,
men naturligvis skal der kun
betales een gang om åretl

Det er g1ædeligt, at flere
1æsere indsender artikler e1-
ler forslag til dem. T denne
omgang drejer det sig orn fire,
hvoraf to er med i dette nr.

T denne årgang kan b1.a. ventes:
De Aggersborg mø11er (forts.)
Hoteller m.m.

Afholdsbevæ9e lsen

Ti1 kapsejlads i 1901.
Spor t
og så dukker der jo altid
noget andet op.

Meget stærke HerrehægtQstøvler 8,60 årbetrigrt

do. Damesnørestøvler fra 8,00, J. Poulcrrh
slraar for Unionon.'

c-ft

For s idebi 1-Ledet
virket at sidde
med en 3-4 mand

før færgefarten

kan give en fornemmelse af, hvordan det har
i rofærgen over Aggersund. De kæmpestore årer
ved hver. Billedet er fra ca.1903, altså lige
blev overtaget af dampfærgen.



Indenfor LøgsLør kommunes
grænser ligger en herlig his-
torisk "perJ-e', nemlig Aggers-
borggård og markerne nord og
nordøst for gården. Der er vel
få steder i landet, hvor så
mange historiske minder er
koncentreret på så få hektar
1and. Jorden gemmer u-taJ-lige
minder og heldigvis er de
langt fra fundet allesammen
endnu. Stedet rummer mange
gåder.

Interessen for Aggersborg-
gårds historie er å[igenae.
Turisterne kommer hertil i et
stigende antal, men desværre
bliver de ofte skuffede. Der er
ikke meget at se. Næsten kun en
noget forældet tavle lige syd
for kirkegårdsdiget.

For et par år siden kom bo-
gen Aggersborg gennem 1000 år.
Bogen har været med til at øge
interessen, og jeg har hentet
megen viden i bogen, også om det
denne artikel handler om, nem-
lig mø11erne, der har malet
dels Aggersborggårds korn, men
også de omkringboende bønder
var tvunget til at få deres
korn malet på herregårdens mø1Ie.

Min interesse for møllerne op-
stod ved en tilfældighed. De om-
tales ved nogle af handlerne,
når Aggersborggård blev so19t,
men de findes også indtegnet på
gamle kort, men tilsyneladende
var de helt glemt af egnens be-
folkning, selvom den sidste var
i drift helt op til Første Ver-
denskrig (19f4-18). Den stod ca.
30-40 m fra det sydøstlige

hjørne af kirkegårdsdiget. Der
er ikke noget at se idag, må-
ske er jorden lidt rødlig af
smuldrende teglsten, men de
stammer fra en ældre bygning.
Så det er en anden historie.

MøIler har været kendt her i
landet i måske over 1500 år, og
de første var antagelig vand-
møller. Vindmøl1erne kom til-
senere, antagelig først i nid-
delalderen omkring år 1400.

De gæve vikinger påiAggers-
borg har antagelig malet deres
korn ved håndkraft. Der er så-
vidt jeg kan se ingen steder
der J-ige i nærheden af Aggers-
borg har egnet sig til at an-
1ægge en vandrnølle.

De første vindmøller var af
stubmøIle typen. De var karak-
teriseret ved at hele nøllen
kunne drejes. Jeg kender bedst
stubmøllen fra den model, der
står på frilandsmuseet på
HjerI Hede imellem Skive og
Holstebro.

Møllernes ejere var i middel-
al-deren landets stormænd og
kirken. Efter reformationen
(l-536) mistede kirken sin jord,
og de store jordbesiddere var
ene om større møJ-lebyggerier.

Bønderne har dog også bygget
deres små primitive vandmøller
- de såkaldte skvatnøller -.
Disse rnøl1er gav anledning ti1
et utal- af stridigheder. Man
stjal vandet fra hinanden eller
oversvømmede hinandens marker.
Ti1 sidst blev skvatmøl-1erne
helt forbudt. Bønderne fik



mØl1etvang. De skulle lade
deres korn male på en bestemt
mølle. Kun de frie bønder kun-
ne væ1ge møl1e se1v.

På Christian d. IV's tid
(1588-1648) kom en ny mølle-
type til Danmark. Det var den
hollandske type. Den kunne
kun dreje møl1ehatten, hvor den
svære aksel, der skal bære møl-
.levingerne var monteret. Denne
konstruktion er mere komplice-
ret. Begge mØlletyper, stub-
mø1len og den hollandske mølle
har stået på banken nord for
Aggersborggård.

Idag har vi i Vesthinrmerland
kun en vindmølle tilbage, og
det er Vindblæs mølle, sydØst
for LøgsLør. Det er en stor og
flot istandsat møl1e af holtandsk
type. En tilsvarende mølle har
stået i LØgslør by, ja der er
vel sørgelige rester af den end-
nu, men navnet lever i forrn af
Møl1ebakkevej.

Etegf or Scn[
Iftfniæ die r May Anno 1683.

grrdtb06!i0l0n ptilip &daf qff n/$rdt$q*
rtUrl1$tBc$nd,r.

Fig.l.TiteLblad fra kgl.forordning
om vægt og måI fra 1683.

Soror0nlns
om

Som nævnt var det landets ve1-
havere, der havde råd og mulig-
hed for at bygge en stØrre mølle.
Bønderne måtte betale for at få
deres korn ma1et. Beløbet blev
kaldt toldkorn.

Der blev taget en portion
korn med et toldkar fra hver
skæppe. Aggersborggårds nuvæ-
rende ejer kan huske, at der
var et målebæger på gården.
Det var godt slidt og repare-
ret. Det er borte nu. Det kan
have været det gamle toldkar.

Hvor meget er en skæppe?
Det er ikke let at udrede.
Der herskede langt op irnod vor
tid ret stor forvirring om mål
og vægt. DeL gØr der forøvrigt
endnu. På Mors regner de area-
1er ud i tønder sæde, og her på
egnen i tønder 1and. Officielt
skal arealer på landet vel reg-
nes i hektar.

I Thy var en skæppe I/J,8 Løn-
de, men morsingboerne regnede
en skæppe for L/20 tønde. I
Aalborg var de afvigere for de
kaldte J./2 Lønde for en skæppe.
Hvilket mål der er blevet brugt
på Aggersborggård er ikke nemt
at vide.

Hvor meget en tønde korn var
kunne man heller ikke blive e-
nig om i hele landet. I 1683
kom der dog rnere skik på mål
og vægt. Da blev der ved kon-
gelig forordning bestemt, at
en tØnde korn, strøgmå1t var
144 potter el1er 4 1,22 kubikfod.
Med nutids nå1 139,1 1.

Mølleejerne skulle betale
skat af deres indtægt. Det
svingede fra egn ti1 egn, hvor
megeL de skulle betale. På
Sjælland betalte møIlerne I/4
af deres indtægt. Så vidt jeg
kan se, har der været anvendt
andre regler her på egnen. MØl-
lerne sku1le betale mølleskyld.
En skat der var meget nøje ud-
regnet.



På grund af mølletvangen har
mange bønder utvivlsomt haft
langt til mølle. Ti1 hestene
blev der derfor opførl møI1e-
stalde. En sådan er også nævnt
i forbindelse med Aggersborg-
gård. I 1862 blev mø11etvan-
gen ophævet. Erhvervet gjort
frit, og en række møIler blev
bygget landet over. Det skete
også ved Aggersborggård. På et
tidspunkt har 2 møller tæt ved
gården været konkurrenter. Det
var den hol-landske møl1e ved
Aggersborg kirke og så en,
sandsynligvis tilsvarende rnø1-
le på bakken ved Ullerup.

Begge møller var forældede
ved Første Verdenskrigs be-
gyndelse. De blev udkonkurre-
ret af de store valsemøller
og eldrevne kværne.

Hvornår den første vindmøl-
1e, der hØrte Aggersborggård
ti1, blev bygget kan næppe
klarlægges. r 1725 købte den
daværende ejer af Aggersborg-
gård Mads Gregersen Speis, og-
så kaldet Speitzer, en gård
kaldet Ørebro i Gøttrup sogn.

Her nævnes en mø1le, og den
skulle betale møllehartkorn,
altså møi-1eskat. Det nævnes,
at møllen bJ-ev flyttet fra
GØttrup hede til Bjerre. På
nær navnet Bjerre kan jeg fin-
de alle l-okaliteterne på mit
autokort.

I 1747 købte Speitzer en
gård, Oddegård ved Klim. Den
havde også en møl-1e.

Jeg tror det må have været
stubmøIler, ihvertfald den der
blev flyttet. Den type mø11e
har nok kunnet lade sig skille
ad og samles igen et andet sted.
Den holl-andske mø1le var nerejordfast med fundament og jord-
banke.

af jordebogen fremgår det at
mølleskylden for Aggersborg-
gård udgør 3 tønder, 3 skæpper,
3 fjerdingkar og 2 album. nn
album er næsten intet, (i værdi
svarende til en skilling). MøI-
leskylden er regnet nøje ud.

Fig.2. Kortet viser, hvor Ørebro
og Oddegård ligger i forholal til
Aggersborggård.

7,;t..s'frt4;4j.
fldrirus-- -11-1-



Om der har stået møl1er nær-
mere Aggersborggård kan ikke
siges med bestemthed. På et
kort, (se fig.3) der viser Løg-
stør grunde er Aggersborggård
og kirken indtegnet, nen der er
ingen mølle. Kortet er fra 1760
(måske noget ældre) , og det
blev offentliggjort i Danske og
Norske økonomiske Magazin. Kor-
tet kender måske nogle af KREJLS
Iæsere fra et 1i1le skrift, Lim-
fjordsmuseet udgav i 1971 (og i
1988) om LøgstØr grunde. Kortet
er ikke nøjagtigt, så tegneren
kan have glemt møllen eller
fundet den uvæsentlig. Men på
den anden side, en mø1le på ban-
ken nord for Aggersborggård har
været et fortræffeligt sømærke.

Jeg er af den overbevisning,
at der endnu ikke var møl1e på
dette sted.

Ved et ejerskifte i l-777-80
bliver en møllestald og en
vejrmø1le omtalt. Vurderings-
mændene aflægger bygningerne
et besøg, 09 i skødet nævnes
stalden og mø1len samrnen med

Lo <;s r
Fig.4. Vidensk.Selskabs kort fra
1797 med stubmølIe indtegnet ca.
I50 m. nordvest for avlsbygningen.

en hestestal-d, en kornlade og
en blegehave. Det kunne tyde
på at møl1en nu er placeret
umiddelbart nær ved gården.
Jeg vi1 gætte på, at den før-
ste Aggersborggård møl1e er
bygget omkring 1775. En teg-
ning af møllen dukker nemlig
også op på Videnskabernes
Selskabs kort fra 1797. Opmå-
lingerne til dette kort kan
være foretaget nogle år før
udg ivelsen.

Møl1en er på kortet placeret
tæt ved gården. Lidt vest for
en lige linie me1len Aggers-
borggård og Aggersborg kirke.
At møllen nu ligger tæt ved
gården understøttes af, at
der i folkeholdet indgår en
karl med stillingsbetegneJ-sen
møllersvend. Iuøllersvenden
nævnes første gang i 1801.

Møllen er også indtegnet på
et matrikelkort (se fig. 5)
fra 1812. Opmålingen skal være
foretaget i 1803. Kortet run-
mer som det ses mange detal-jer
om Aggersborggårds marker.Fig.3.Kort fra Danske Magazin 1760.



MØllen er tydelig nok, men de-
taljer kan man ikke se. Det er
dog en stubmølle. Det er der
ingen tvivl om. Som det frem-
går af kortet går der en vej
tværs over marken fra kirkens
sydøstlige hjørne og ned tiI
møllen, hvor den møder en vej
nede fra gården.

At det var en stubmølle, der
Iå her, kan også bekræftes af
et fotografi fra 1892. Det år
havde den daværende ejer Jacob
NØrgaard og hans hustr.u guld-
bryllup. f den anledning blev
der lavet et meget fint bil-
lede af s1ægten. Familierne

ÅLJv.gåzt

-{*X-f er,/
tl

blev fotograferet og som bag-
grund havde familierne deres
gård. Som baggrund for Ane
Cathrine og Jacob NØrgaard
var selvfø19e1ig et bil1ed
af Aggersborggård. Tilsyqe-
ladende et malet billed.

Man kan tydelig se ved den
vestre gavl af laden, at her
rager møl1en i vejret, og det
er stubmØ.llen. Det fornemme
fotografi hænger på Aggers-
borggård i frk. Nørgaards stue.
Desværre er det ikke lykkedes
nig at opspore det malede bil-
1ed. Måske er det gået tabt.

Fortsættes.
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Fig. 5. Matrikelkortet fra 1812 har også møl1en placeret nordvest for Aggersborggård.



t Jorrnst horp.

Der var engang, ja sådan kan
man idag skrive om det, der i
sin tid var landsbYen, eller
rettere udf l-Ytterlodden Vorm-
strup. Den var beliggende u-
middalbart nord for Toftebjerg'
eller Toftbjerg bakke, som ind-
fødte LØgstørboere kalder det'
Kun et enkelt stuehus, nemlig
det, der tilhørte Toftebjerg-
gård, vidner idag om stedet'

Navnet WormsthorP, det før-
ste gang nævnes i et Pantebrev
fra 1465, lader ane' at worm
e1ler måske snarere Orm, var
den første Pioner, som slog
sig ned På stedet.

Vormstrup er ikke nævnt i Chr'
V.s matrikil fra 1688. Dette må

skyldes, at hele ejerlaget På
daizærende tidspunkt har været
rvtterqods, det vi1 sige' at
dåt ha; tilhørt militæret.
Denne slutning bestYrkes af,
at herredsfoged Jens Toftebjerg
oq to af LØgslør bYs indbYggere
i slutningen af 1717 På egne og
LøgsLØr bYs indbYggeres vegne'
kø6er en række ejendomme i vorm-
strup by og mark. Sælger var
netop 1. og 5. jYske regimenter'

Det drejede sig om ialt 18
gårde og 6 boelssteder ell-er
lalt 26 matrikler, hvoraf de
5 qanske vist var øde. Dette
inåebærer formentlig to ting,
nernlig for det første at selve
landsf,yen omkring 1700 bestod
af fleie ejendomme, end der stod
tilbage godt 100 år senere' og
for det andet at ejerlaget Vorm-
strup mark, som må have ligget
nord for landsbyen, midt i
1700-ta11et er blevet lagt ind
under Løgstøt bY -

af Jhrl ?Jt t'lzeru.

Ud fra gamle kort er det mu-
ligt at danne sig et indtrYk af
hvordan "byen" har set ud for
små 200 år siden. I

J

1

t
{ort 1: gorBstrup onk 18oo

På kortet kan man se, at den
bestod af tre gårde og 4 mindre
ejendomme. På kortet er endvi-
dere anført de matrikelnunre'
som var gældende På daværende
tidspunkt, og som foxøvtigl for
nr. 8 og 9ts vedkommende havde
samme grænser så sent som i
1967. Men lad mig omtale de en-
kelte matrikler i nummerorden.

F
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Nr.1. Denne gård - idag Tofte-
bjerggård - har åbenbart, ved
matrikuleringen haft en sær1ig
status, idet den fik nr.1, uden
at være den største (både nr.2
og 3 var ca. dobbel-t så store).
I I774 boede der en landmåler
ved navn O1e Hall- på gården.
Han gjorde sig bemærket ved at
fodre sine kreaturer med hes-
temØg.

Nr.2, er Wormstrupgården. Midt
i forrige århundrede flyttedes
den op på marken. For et halvt
århundrede siden erhvervedes
den af proprietær Bolt WeJ-ling.
Stuehuset er endnu tilbage, det
er det der ejes af Hans-Wi1he1m
Wel1ing.

Nr.3 var i 1814 den største af
gårdene. Selve gården 1å lige
midt i byen, medens næsten al
jorden var beliggende vest for
Toftebjerggården. Også denne
gård blev flyttet ud, endnu er
avlsbygningerne at finde nede
øsL tor produktudviklingscentret.
Holm Pedersen var den sidste e-
jer før kommunen omk 1972 over-
tog e jendomnen. M.Møll-er, fhv.
lærer i Løgsted, har i Arbog
for Himmerland og Kjær Herred i
1932 udkastet den teori, at den
er benævnt son Abildgaard i et
retsnotat fra 1541.

Nr.4 er ikke med på kortet. Det
var og er også idag, den vest-
ligste lod i ejerlaget Vormstrup.
Det er beliggende helt ude ved
kanalen og har ikke været dyrket
i mange år. I 1975 hørte jeg a-
realet benævnt som Jens Nielsens
Iod.
Nr.5 er heller ikke med. Ejen-
donmen, der idag ejes af Wilhelm
Pedersen, er nemlig beliggende
helt oppe ved Tinghøjvej. To11e-
ruphus hedder den, og den var i
1853'ejet af det offentlige, son
brugte den ti1 epidemihus, i
forbindelse med koleraudbrud i
Løgsted.

Nr.6 var den største af de min-
dre ejendomme, idet den udover
et nindre jordstykke syd for by-
en, også havde nogle tønder land
nordligst i Raunstrup.
Nr.7. Dette hus var bydns mind-
ste, og det har nok været enten
en landarbejderbolig e11er et
aftægtshus.
Nr.8 var sandsynligvis den min-
dre ejendom, som omkring 1830
blev lagt til wormstrupgården.
Nr.9 har vel haft en funktion,
der svarer til nr.7-

Det med priksignatur viste
areal er byjord, som brugtes
til vej og lignende. Gadekæret
var beliggende umiddelbart nord
for Abildgaard.

Xort 2! Såme otrådc oBk 19ao

På kort nr. 2 er vist det se-
neste geodætiske kort over det
samme område, som kort 1. Man
kan her konstatere, at lande-
vejen mod Viborg har ændret ret-
ning. Den går nu i retning af
Løgsted kirke, medens den tid-
ligere gik i retning af Raun-
strupgården.

Karl Wiirtzen.

'l
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xEG FANDT |

F'OR[,EDEN
Lø9sted sogn beskrives på

denne måde: "Ti1 LØ9sted sogn
/LøgsLør i alle deele og annex-
gaarden alleene i henseende til
Hartkorns beløb undtagne/ hører
31 decimanter (tiendeydere),
bestaaer af 5 byer og een en-
lig gaard 138 tdr. 7 skpr,
1 fdk. l- a1b. hartkorn, 26
husmænd, 51 familier, orntrendt
300 hoveder, samt 183 communi-
canter. NB. LØgslør, et li-
det handelssted i sognet, er
ikke anført bl-andt decimantes,
da just ikke er matriculeret
hartkorn til byen, uden nogle
faa skiepper paa nogle eng-ha-
ver 09 et kiær til fæe-drift,
rnen foruden det i sognet an-
førte, har dog byen 20 tdr.,
23 skpr tilkiøbt hartkorn af
rytter-gods fra nærmestliggen-
de bye, hvilket i mange smaae-
deele ejes og bruges af byen,
men 2de mænd staar allene for
at svare baade tiende etc.
deraf. Indvaanerne kand ikke
just ansættes for husmænd,
hvorfor der i byen alleene er at
anføre 90 famil-ier, omtrendt
380 hoveder og 23O communi-
canter. "

Munch skriver så om, hvor
præsten får penge fra. og hvor
nange det bl-iver, og så ti1-
føjer han: "NB. Hertil maae
føjes dette, at præsten og deg-
nen nyder hver Philippi-dag i
Løgstør en løn kaldet Waldburg-
løn, som af dem huus fra huus
indkræves, og det enten efter
en kongl. forordning udgivet
af kong Christian dend 3die

Kirkebøger findes ved alle
kirker, og her indfører præs-
ten fødsler, vielser, dødsfald
m.m. Bøgerne bliver meget be-
nyttet ti1 s1ægtsforskning og
andre studier i personalhisto-
rie.

Det er normalt en opremsning
af navne og datoer, men af og
til føler præsten trang til at
skrive en længere historie om
noget, der optager ham stærkt.

Det skete f.eks. for pastor
Trojel i 1853, da koleraen kom
ti1 Løgsted. (Se KREJL,7.årg.
s.3 ff.)

Præsten kan også blive be-
ordret af biskoppen til at
indføre nog-Le svar på hans
spørgsmå l.

Den opgave fik pastor S.A.
Munch i okt. 1771 af biskop
Rottbøl1 i Viborg.

"Besvarelse paa de af hans
høyædle Høyærværdighed Hr.
Biskop 09 Doctor Rottbøl1-
. . . frensatte 12 SpØrgsmaal,
der efter hans ordre indføres
i Kirke-Bogen saaledes som
den til ham var indgiven."

Munch var præst både i Kornum
LØgsted og dermed også for Løg-
stør, der jo ikke havde kirke
selv. De 12 spørgsmål drejede
sig om sognenes beskaffenhed
og præsteenbedets indtægter.

lo



om jeg rettere nindes anno
1550/ af hvilken jeg har en nu
forlagt copie i giemme/, der
fornelder disse ord:OG SKULLE
VORE BØNDER I LØGSTØR GTVE AAR-
LIG TIL PRÆSTEN EN TILBøRLIG
PENGE, e1ler og efter lovens
Li-br .2, Cap. 12, ArL.9, som en
præste-penge, der gives 2 gange
om aaret i kiøbstæderne, da
LØgsLØr, sorn dog kuns er en
flække, indtil for faae aar
siden, altid har været anseet
for en art af en liden.kiøb-
stedl Samne løn beløber sig
for præsten til ungefæhr 9 rdl."

Munch beskriver i enkeltheder,
hvilke indtægter, der er til
embedet, og slutter rned et 1i1-
1e hjertesuk, son man synes er
til- at genkende: "men dets

indkomster alleene bestaaende
i foranførte ting, hvilke aar
efter aar alt er blevne ringere
og ringere siden extra-skatten
blev paabuden. "

Efter en længere redegørelse
slutter præsten sådan:
"Intet meere vides i nogen hen-
seende at anføre ti1 efterret-
ning for nærværende tiid; men
i tiiden vi1 blive rnere at ind-
berette Peder Christensens tes-
tamente betræffende, ifald san-
me bliver kiendt ved magt."

Den nævnte Peder Christensen
var P.C.Thorup, eller Peder
Kræmmer, som KREJLs læsere
allerede stiftede bekendtskab.
med i det allerførste hefte.
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HOTEK ,,DU N@RD"
O. J@RDANSEN g,.S

Mens Hotel Limfjordens be-
tydning var på sit højeste, 1å
der længere rnod øst i Fjordga-
de et mindre gæstgiveri, der
bl-ev drevet af C.Sønderholm.

Han solgte d. 7.apri1 1853
ti1 SØren Aasted. Han var af
den kendte rebslagerfamilie,
(se KREJL. 2.årg. s.59).

Søren egnede sig ikke ti1
rebslagerhåndværket og blev
b1.a. skriver og senere for-
pagter af Torstedlunds mejeri.
Herfra vendte han hjem og
overtog gæstgiveriet.

Huset var et 1ille enetages
og SØren Aasted byggede en
etage på. Hvornår gæstgiveri-
et blev til Hotet du Nord har
vi ikke opklaret, men det for-
øgede gradvist sin betydning,
og blev henimod slutningen af
århundredet det førende hotel
i byen.

Søren Aasted var meget orn-
hyggelig for sine gæster og
rullede meget fine fidibusser
til den. Det var jo før Li.gh-
terens tid, og tændstikker
var hel1er ikke almindelige,
så de sammenrullede papir-
strimler, der kaldtes fidibus-
ser, var nødvendige ti1 at
tænde piben e1ler cigaren ved.

- Bevært,nLng

.3<r lrnsrr.. lotrl..dui'lorC',"irsstor. .4.. ,le.d/3 n;t 
7 fn4o*- /*, *a,.L lt /..'.L
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Hotellet ca.1905.



Det blev også hurtigt et an-
erkendt madsted, og det for-
tæ11es, at handelsrejsende,
der kom tiI LØgslØr, diskute-
rede, hvor mange alen medister-
pø1se de skul1e bestilIe.

Omkring 1884 følte Aasted,
at alderen begyndte at trykke,
så han solgte til P.J.Sejrup.
Det var en temmelig ung mand,
men han blev syg og måtte i
1893 afhænde ti1 P.Jensen,
købmand. Det var 13.maj.
Den 7,juni meddeler avisen,
at P.J.Sejrup er død efter
lang tids håbløs sygdon, 42
år gammel.

Det er i Sejrups tid, at vi
ser de fØrste tegn på, at ho-
tellet har overtaget underhold-
ning på en scene fra Hotel Lim-
fjorden.

I 1904 hed hotelejeren
Edvard Jensen. Han vi11e
gøre hotellet stØrre, og der-
for købte han i 1908 nabo-
ejendommen mod øst og slog
de to bygninger samnen. Der
skulle dog være en indkørsel
midt på facaden.

Foran hotellet ud mod fjor-
den var der små pavilloner'
hvor gæsterne i godt vejr
kunne sidde og nyde udsigten'
foruden hvad de ellers nød.

En af stamgæsterne var bog-
handler Carl Fr. Støcke1, der
anså en dag for spildt, hvis
han ikke havde aflagt hotel-
1et et besø9.

Op gennem årene optræder
en række indehavere, som
Richmann Jensen, O. Jordansen
og A.P.Ejlersen.

II
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Hotel du Nord før branden, hvor man stadig kunne se de to bygninqer.



I hotellets store sal var der
bygget en scene, son kunne bru-
ges dels ti1 turne-forestillin-
ger dels ti1 1okale amatørtea-
terudfoldelser -

Selskabet "Athena" begyndte
omkring 19I7 og gennemførte
en nængde skuespil og revyer.
(se KREJL,5.årg. s.35 o9 53.)

Hotellet blev handlet nogle
gange gennem årene. I 1943
blev det overtaget af B.BrØn-
nurn Pedersen, som kun havde det
få år, for i L94-7 hed ejeren
BrØndun Schnidt. Han var også
aktiv med hensyn ti1 byfester
og amatørkomedier.

Midt i 1950-erne var hotell-et
overtaget af Egon Petersen, der
fik l,tarshallhjæ1p ti1 en ekstra
etage og en ny sa1. Den ny sal
fik en meget kort levetid inden
den brændte i 1955. Det gik bl.
a. ud over scenen, som ikke
blev genopbygget, så efter den
tid har LØgsLØr ikke haft en
fast scene.

Foruden brand har hotellet
også været hjemsøgt af vand.
Værst var det i november 1981,
da fjorden steg to meter over

Telelon 2.

Carl Fr. Støckel nyder livet.

daglig vande, men hotellet har
overlevet a1le attentater og
fortsætter i fin stil-.

.LØGSTØR
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Et prospekt af "Petersborg"
Nyholm Olsenr og sidder på
Hjulsporet i forgrunden må

, set mod nord. Det
et postkort, der er
være Ørbækvej.

er fotograferet af
afsendt 1910.
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