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KREJL udkommer med

Så er det igen tid for

KREJLS

julekonkurrence. Sidste år
var den tilsyneladende for
fet, så nu skuffe det være
lidt sværere, uden at være
umuligt. (f orhåbentligt) .
Præmien er den sædvanlige
formidabfe: et årsabb. på
KREJL, så bare gå i gang.
Løsninger skal være sendt
eIIer indl-everet ti1 BaIIes
boghandel senest den 21.dec.
Fra en Iæser, Gudrun Jespersen, er der kommet en rettetse tiI bagsiden af sidste
nummer. Hjulsporene er
ikke Ørbækvej, men en sidevej, som førte omtrent fra
hendes barndornshjem i baggrunden nod LØgsted. Den
blev kaldt Sundvejen og blev
brugt som skolevej. (Se 09så
KREJL,3.årg. s.46).

Toruentningens gtæde
I de næste nr. kan bl.a.
Afholdsbevægelsen
Spor

ventes:

t

Noget fra Ranum
og meget andet godt:

SolfbmnDrr tborbau0r,
$ggrrlnr],

ubnookr nbbranbt llclt outr Slcr
Dog til lDogcnB bitlls[tr Erif.r.

S. 8. tgorgorgc.

Forsidebilfedet og biffederne på bagsiden forestiller,
ja hvad
er det nu? Vi havde tænkt os at tage et billede med uden for
LØgsLØr, men turde ikke, så vi holder os indenfor bygrænsen.
God fornøjelse I

Et blik på navnene genkalder
en tid, lnvor LøgslØrs tilknYtning ti1 fjorden stadig var stor.
De fleste af deltagerne var fol-k
ti1 vandet På
med tilknytning
den ene eller den anden måde.
Sejfadsen var inddel-t i 4 Iøb.
I.lØb havde to deltagere. Det
var lodsforrnand Davidsen med
den store lodsbåd "LØgslØL",
og den anden var købmand og
skibsreder Jens Simonsen med
lystbåden "Kraka".

(

Fortsat

)

En "gammel" Løgstørdreng
og f lerfoldig verdensmester

i jollesejlads' Poul Kirketerp' har ladet sig insPirere af KREJLS artikel om
lystsejlads til at sende en
resultattavle fra en gammel

Lodsformand Davidsen.

lads.
Det kon der denne artikel

kapsej

ud af.

I artiklen

om lystsejlads

KREJL, 7.årg. s.59 stod der

i

b1.a. at den første deltagelse
i kapsejlads på Limfjorden med
Iystbåde var i Skive i 1909.
for et
Det er ikke rigtigt,
andet sted ved Limfjorden, nemlig ved LØgsfør, skete det i
1901.

Der eksisterer endnu en resultattavle fra en kapsejlads
d.25.au9.1901, hvor deltagerne
og deres både er optegnede.

kØbnand Jens Simonsen.

Det er egentlig pudsigt, at
lodserne fik lov til at bruge
lodsbådene til kapsejlads, for
et par år før havde de fået en
reprimande fordi de
"under en nys stedfunden vandflod

har landsat rejsende fra dampskibet
"Aa1borg" og dertil benyttet den staten ti I hørende dæksbaad. . . sær1 i gt
naar, som i foreliggende tilfælde,
statens fartøj udenfor dets egent-

lige

bestemmelse benyttes under

sikable fonhol

ri-

d. "

2-Iøb var mellem tre fiskerbåde.

De var jo ligesom fodsbådene

stadig sejlbåde. Fiskerne kender vi ikke noget ti1, men de
har nok kendt hinanden, for med
en sejltid på knap 4 timer, var
der kun 5 minutter mel1em nr. 1
og nr. 3. FØrstepræmien var 10
kr. og anden 5 kr. Nr.3 fik en
opmuntr ingspræmie

.

nefogden.

"Kraka".Udsnit af maleri

beddingen.

"LØgsLØr Avis"skrev, at der
var gunstige vejrforhold, men
der måtte godt have været fidt
mere vind.
"Langs bolværket var der stadset op
flag, ligesom en del af byens borgere havde pyntet op i landskabet med

med

f1 agdekorati oner.

Lidt før kiokken 2

3- 7øb havde 3 deltagere, nemlig købmand Christiansen, lods
Østergaard rned den melfemste
l-odsbåd, og fuldmægtig SØegaard.
Fuldmægtig Søegaard har sandsynligvis været Jeppe Søegaard, som
blev tolder. Han var søn af hav-

Linfjordsmuseet.

4.føb havde ikke mindre end
l0 deltagere, for størstedelen med lystbåde.
Her optrådte havnesmed Møl1er
ingeniør rshø), Vandbygningsvæsenet, kommis Langgaard, havnefoged P.S.SØegaard, kommis
Odgaard, snedker Ma1ling, lods
Larsen med den lifle ]odsbåd,
og så smed Mikkelsen, Vilh.
Mathiasen fra klædefabrikken
og endelig skibsbygger Thorsen.
Det var Thorsen' der fik bYgget

skibet

udlagdes mærke-

med musikken om

bord. Skibet

til at ligge ud for Hotel du llord,
ud for hvilket saavel starten som af-

kom

øbet fandt sted. "
"Det var et livligt og her ukiendt
skue at se de 18 større og mindre
fartøjer krydl;e i fanvandet ud for
I

byen. "

pa

Den

store lodsbåd.

Der står ikke, hvor sejlad-

sen gik hen, men Meteorolo-

a)'. (t!d!-

q,

gJ:i;'":,:i

c*-..i

r'

',

';,'

gisk Institut meddeler, at
vinden i den vestl-ige t imfjord d. 25.aug. 1901, k1.2
var sydsydvest styrke 2
(Beaufort). Bådene har al,tså
måttet krydse ud ad den nygravede rende tif bredningen.
Med den vindstyrke er bådene måske ikke kommet Iængere
end tif lysbøjen. El1ers må
der være mærker udlagt.
Referatet siger heIIer intet
om, hvem der har arrangeret
kapsejladsen og fremskaffet
præmier m.m.
"Forude i rækkerne halecie "Kraka"
af sted. Alle var enige om, at denne
baad vilde komme først, hvilket ogsaa skete.I'

"Kraka" brugte som den hurtigste 3 t. l-B m. 28 s. Det er muligt, at avisen har overset, at
bådene ikke startede samtidigt,
for i- 4.Iøb er to både noteret
for en mindre tid.
I 4.Iøb var der præmie til de
5 fØrste, og rninsandten også til
snedker Malling, der kom ind på
en flot jumboplads bfandt al-le
både, der fuldførte. Og det ti1
trods for, at hans båd var opkaldt ef ter vindenes gud',

Vilh. Mathiasen.

Lods Søren Larsen.

havnefoged P.SØegaard.

2T
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I 1878 blev der udarbejdet
en Herredsbeskrivelse af Nationalmuseet. Disse herredsbeskri-

velser blev ikke offentliggjort,
i det mindste ikke den fra Aggersborg. Den findes kun i
håndskrift.
Marken me1lem gården og kirken beskrives nøje. Man var
klar over at her var en vold,
rnen at det var en enestående
ringvold fra vikingetiden var
man ikke klar over. Den viden
fik man først ved den store
udgravning lige efter Anden
Verdenskrig.
I Herredsbeskrivelsen nævnes
det, at møllebyggerne i "gamle"
dage fandt en løngang e11er
kælder, da de satte fundament
til en møj-le på Aggersborggårds
mark. Det lyder sandsynligt.
For er møllen rigtigt placeret
på matrikelkortet fra I8J-2,
og det er den sandsynligvis,
kan møllebyggerne have gravet
lige ned i et vikingehus.
Ikke et hus fra vikingeringvol-dens tid, men et ældre vikingehus, fra den tid hvor der
1å en landsby her. Arkæologiske udgravninger viste at dette
hus (benævnt hus D af udgraverne) havde en brolægning i den
vestlige ende. Måske har der
været stald i denne del af
huset.
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Når folk i garnle dage fandt
brolægninger eller murværk
kaldte de det ofte "en 1øngang". Mange af vores gamle,
slØrre gårde har deres løngang.
Nærmere undersøgelse blev næsten aldrig foretaget.
f det 18-ende århundrede fører Aggersborggård en lidt omtumlet tilvære1se, hvis man så
kan sige. Den handles med flere gange. Ved et salg i J-842
nævnes det, at gårdens nye
ejer, L.C, Brinck-Seidelin
b6rtforpagter Aggersborggårds
mø1le til Christian Jensen og
familie. Det er første gang,
at der nævnes et navn i forbindelse med møll-en. Nu er den
åbenbart blevet et levebrød
for en familie, I 1846 bliver
Aggersborggård so19t igen.
Mølleskylden er to skæpper
og 2 album. Det lyder ikke
af meget.
I 1852 overtager Jacob Nørgaard Aggersborggård, rnen skødet overtager han førsL 3O.
naj efter at det er tinglæst
19, april, Da Jacob Nørgaard
modtager skødet bliver han rneget glad, og han tager sin kone Ane Cathrine ved hånden og
den højtsammen går de op til
liggende kirke, den hollandske vindmø11e og det hvide
møI 1e hus .

nt

Fig.6. Den hotlandske vindmølle. Personen der står ved møl1en
Ganske svagt kan kirken og møllehuset sk imtes.
Denne lille

tildragelse

har

Johanne Margrethe Seibæk skild-

ret i en 1i11e bog ET

ÆGTESKAB

PÅ AGGERSBORGGAARD FOR HUNDRE
DE AAR SIDEN. Hvor f orf atteren-

har sin viden fra ved jeg ikke,

men det lyder rigtigt.

Den gam-

le stubmølle har fået sin af-

1øser.
Ved byggeriet af den hol-

landske vindmølle er håndværkerne også stødt på bygningsrester og det er ikke rester
af mursten, men munkesten.
Det må være en ret betyde1ig bygning, der har ligget
her, for der oppløjes talrige
teglstensbrokker, skriver forfatteren ti1 Herredsbeskrivelsen fra 1878.
I 1906 foretog Nationalnuseet en opmåling af voldanlægget
mellem Aggersborggård og kirken. Der blev udarbejdet en
tegning af området. Her er den
hollandske vindmølle placeret
lige udenfor vikingernes ringvold. Der blev også udfærdiget
en beskrivelse af området.

må være

Kræ' Mø1Ier.

Son det fremgår af fig. 5
og 7 er mø1.len blevet fotograferet. Det ser ud til, at nØllehuset har ligget tæt ved den
østre side af kirkegårdsdiget.
Der er endnu en de1 gule teglstensrester på den 1il-le mark,
der ligger imellem kirkegårdsdiget og jorddiget (se kortet
fig. 8), De guJ-e teglstensrester kan stamme fra mølj-ehuset.
Vejrmøllen på borgbanken
ligger i selve voldlinjen,
skriver P. Hauberg, National-museets udsendte medarbejder.
Han mener at jorden til den
banke, møl19n ligger på, er
taget lige r/est for møIlen f ra
ringvolden. MØllebyggerne har
sandelig ikke skånet vores
klenodie fra vikingetiden.
Aggersborgs ejer frk. Inger
Marie NØrgaard kan huske, at
der var møllehus i den ene
ende og beboelse i den anden.
Her havde møllersvenden sin
bolig, Den sidste hed Kristian
Mø11er, i da91i9 tafe kal-det
Kræ'Møller. Han var ungkarl
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og han spiste hver dag sin
varrne mad hos Ane Cathrine

Nørgaard.

Kræ'Møller var et lyst hoved.

Han lærte sig selv noget eng-

elsk. Der kom nemlig i en række
år englændere på besøg i provstegården, der er nabogård ti1
Aggersborggård. Disse englændere ville Kræ'MØ11er snakke
med, så han måtte lære sig
lidt fremmed sprog. Det må
have vakt nogen opsigt i Aggersborg på den tid.
Ane Cathrine Nørgaard døde i
1913, og omkring dette tidspunkt 9ik møIlevingerne på den
hollandske vindmøl1e i stå.
Den 1å antagelig i en række år
som ruin- Tomten efter den forsvandt først i 3O-erne. Det var
en legeplads for egnens børn.
Æ1dre aggersundborgere kan
huske, at der blev 1æsset jord
af her. Der blev også kØrt
jord fra kirkegården herud,
når der blev gravet en grav.
Mens møllen endnu var i sving
har børn også leget her, og
det var en farlig legeplads.
Inger Marie Nørgaard kan huske
at hun som stor skolepige en-

gang er kravlet op i vingerne.
Møl1en gik igang, men hun hoppede af inden det gik galt.
Da den hollandske vindmølle

forsvandt, kom der en lille afIøser nede på selve gården.
Der står endnu et lilIe fundament på gårdspladsen til en
mø.11e, men det må have været
en såkaldt klaPsejler. Man
kan stadigvæk se små møller
på gårdene. Der findes en enkelt på Nordmors.
havde
Som nævnt tidligere
den hollandske vindmø1Ie også
en konkurrent i U1lerup. Den
er sikkert blevet byqget efter
1862, da erhvervet blev givet
fri. Ullerupmøllen 1å, hvor
ullerupvej krydser Vestergårdsvej og Krøldrupvej. Højt på
bakken tæt ved et hegn, husker
en ældre aggersundborger Thea
Danielsen Jensen.
MØlleren hed Bertel Møller
Bertelsen, og han havde 3 døtre. Møl1en var af en "gammeldags" s1ags. Jeg vil tro det
også har været en hollandsk
vindmølle. MøIlen stod til
FØrste Verdenskrigs afs.Iutning (1918), men den har sikkert
ikke været i brug så længe.

Fig.7. MØ1Ien som postkore Baggrunden må være bakkerne øst for LØqsLØr. Det fremgår også, at mØ1len står på en opkastet jordbanke.
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I

Det sidste minde om Ullerup

Også denne mølletont var en
fristende legeplads for skolebørnene der gik i Ullerup skole, der 1å lige neden for bakken. Læreren forbød børnene at
lege ved møllen. Den kunne gå
i gang og så var der også en
dam tæt ved. Den var også
farlig.

mø1len ligger måske ved den ejendom, hvor der nu er kerarnik-

værksted, Her er et trappetrin
en halv møllesten. Den anden
halvdel ligger ved flagstangen.
De Aggersborg møller var næsten glemt, men lidt spor i historien har de dog sat sig.
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mirrerrnsffi
fra Hobro til Løgligvis også have sit jernbanehotel.
Det kom i 1896 i Jernbanegade tæt
Da jernbanen

stør blev anlagt, måtte byen naturved stationen.

Den første ejer hed Christensen,
og da hed det Jernbanehotellet' men

efter

om

til

den anden

ejer blev det døbt
fort-

Hotel". Han
"Mikkelsens
.l910,

hvor H.Th' t^loldidesatte til
rich kom til, 09 fra 1913-16 hed
værten H.Klinkvort.

to

ing

t^loldiderich var en fremskridtets

et w.c. på hote11et, og sendte 8.4..l9.l0 et an-

mand. Han indrettede
dragende

delse

til

kommunen "om

af det i

bibehol-

Mikkelsens Hotel
indrettede W.C." Efter en undersøgetse blev det bevilget mod en af-

gift af 25 kr. for "l Hotelsæde".
I mange år derefter var hotellet
ejet af Hans Nielsen, der i folkemunde gik under navnet "Hans Fyrtårn". Han begyndte i 19.16, og ihvertfald fra 1924 var han også
direktør i biografen i nabo-ejendommen.

Begge

funktionerne overtog Aksel

Christensen i 1934, og han fornyede
og forbedrede hotellet, og drev det
i ca. 30 år. Efter hans tid har ho-

tellet
svingende renomm6, og idag ser
ud til at ville lukke helt.

haft skiftende direktører

og

det

Hotellet har ikke hele tiden

fyldt begge husene. I den første
tid var huset nærmest hiørnet beboet af private, ihvertfald en del
af det, Øverst På hjørnet lå L.Ras-

STOUCAARDS BEVÆqftIiIG

ældste hoteller og beværtninbyen var for en stor del beregnet på søfolk og fiskere, men
De

ger

i

vi

kun som navne.
de fleste kender
Den mest kendte var nok Stougaards
som 1å bag ved fiskerihavnen. Den
er omtalt KREJL, l.årg. s.26,
hvor der også er et billede. Det

i

er huset lige bag skibet ved kajen.

fotoatelier omkring århundredskiftet. Senere kom andre foto.1947
grafer ti1, og så sent som i
havde Chr. M.Pedersen atelier der.

mussens

Da

var der en indkørsel imellem

husene, og hvornår de er blevet
bygget sammen, ved vi ikke'
Mikkelsens Hotel har gennem tiderne haft flere officielle hverv'
Det er her, Løgstørborgerne har afgivet deres stemme ved valgene, Iigesom konrnunalbestyrelsen har holdt
sine møder her, i mangel af en bYrådssal. Det er måske slut nu.

østerbrogades sydlige ende ca.1900.

f't{ffi

i1y11g1gp6

Ind mod landsiden kom der natur-

ligvis også beværtninger og hoteller, for at betiene landboerne.
forDer, hvor Nørgård-Frandsens
.l800-talretning ligger, var der i
let madam Hyllebiergs beværtning.
I Nørgaard-Frandsens første tid
skal der stadig have stået

manende

reklamer på loftsbiæl kerne.

tandmandshotellet
Lautits

Telf. 99

Carrmeldag8 Eyg0o .0

nodsn! Komlort E dar
IreE paa

meget

mimrstwW
-lrEE@
[ØGSI0R.RI8æ58

Jensen

for lå

Jul ius Jensens
gæstgiveri, der senere blev til
Landmandshotellet. Det var begyndt
straks efter at bygningen var oPført i '1896. Der er ikke efterladt

Lige over

vi

historie

kan se

i

om

hotellet,

men

en nnngde forenings-

protokol'ler, at der har været
holdt mange bestyrelsesmøder og

general forsaml inger her,
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Landmandshotellet kort efter 1900. Værten

står i

døren.

Den sidste ejer af Landmandshotellet var Laurits Jensen, og
såvidt det kan ses, ophørte Land-

han været der meget
eller også har
.l925
bliver bevilling
kort, for i
givet til A.P.C.M.HautoP.

1952.

blevet færdig

mandshotellet

i

slutningen af

Lidt op ad Sønderport 1å på

højre side beværtningen "Hafnia",
om hjørnet i Bredgade 3
var Thomas Poulsens værtshus overfor Hotel Unionen. Det har altså
kryds

at

passerel

et farligt

fik

i

HautoP

bevilling til at drive den om sommeren ved siden af Unionen'

og rundt

også på den måde været

lonen var

Da Chri st'iansminde-pavil
.l930,

i

.l947

I

.1957

hed ejeren G.Lundgaard og

var det

Egon Lassen. Han var

den sidste.

Hotel Unionen nåede

at blive

]00

år garmel og blev revet ned i l96l62. Pladsen blev brugt til en ny
brugs.

liOIEL UNIOI{EN

Hotel Unionen begyndte som C.
Sunds

gæstgiveri

lB60-erne. Efter

vi Egon

begyndelsen af
hans død fortsat-

te enken. Nogle af de senere eiere
kan vi finde i byens protokoller
bl.a. fra Th.Poulmed ansøgninger, .l913.
Niels Chr.
sen om priser i
Nielsen søger om bevill ing i 1924,
men enten har han ikke fået den,
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HOTEL DUNIONENT

i

Lassen

Telefoo 76

Fjernsyn

Bredgade

2

Løgstøt

i resaurarionen

hvet aften

Er godr mrdstcd

ALid frisklavet

kade

i.J.

En stue

P, LARSEI{S ILVIRTII I NG

indrettet

med borci og

bænk

foruden et anker o1 og et anker

I 0sterbrogades nordl i gste hus å
fra 'l860-erne og oo nod århundredskiftet N.P.Larsens gæstgiveri.
Det var af den sædvanliqe tYPe:
1

brændevi n. 0l I et kunne konne fna
H.C.Thei lmanns bryggeri i Strandstræde, og brændevinen fra Dr"ennæs
brænderi i Bredgade, el ler Nibe

Landevej sont det hed.

HOTEL }HIMMERI,AND(
På hjørnet af Jernbanegade og
Anlægsvej har "Himmerland" ligget
i mange år. Vi ved ikke meget om
det. I .l913 hed værten Th.Poulsen
og i 1927 Chr. Schmidt. Hoteliet
blev også en overgang kaldt Schmidts

Hotel. Fra 1940-erne og mange år
frem hed værten P.C,Herskind.

I

rutebilernes første

tid var der

en del forviming om, hvor man kunne indlevere pakker og andet gods.
Een

ting var rutebilejerne enige om,
at de alle standsede ud for

nemlig

Hotel Himmerland. 0rdningen varede

til rutebilstationen ved jernbanen
i 1938.

biev bygget

"Tlimmerland"
er stedet. hvor land og by mØdes
Telefon 59

IARRITSL.EVS

GESTG

IVERI
.l900

I Rådhusgade 1å der omkring
en beværtning, der i folkemunde
blev kaldt "Rævehulen". Hvorfor
den hed sådan, ved vi ikke. Den
kan selvfø1ge1ig have haft flere
udgange

I

vi kender, var
J.P.Larsen, og beværtningen blev
Den

første ejer,

lidt efter århundredskiftet overtaget af Marinus Harritslev, der
drev den ti1 omkring l verdenskrig.
De.l908,
kong Frederik d.8. besøgte bYen
deltog Harritslev i den
i
almindelige hyldest ved

at

udsmykke

facaden.
Da han

holdt op, indrettede

Thora

Poulsen en tandteknik på stedet.
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CENTRAT
CAFEEN
G. NIELSEN

-L

I

lB98 lukkede restauratør

et af

de sidste

Gun-

huller i
husrækken i Østerbrogade med et hus,
der blev til Centralcafeen. Det blev
i mange år drevet af Henry Knudsen
i 'l950-60-erne efter at et par ejere
havde haft den i meget få år. Henry
dersen

Knudsen

drev også Christiansminde

om sommeren, inden pavillonen blev
bygget om og forsøgt kørt som hel-

taurant.
Centralkafeen blev overtaget af
bager Dal og ombygget til bageri.

å

rs res

D ae ill onen Chr i stiøn svnind
Telelon

e
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Smukl beliggende. - Herlig UdJigt.
Foreninger og Selrkaber modlager!
Koncerl-Danrrnt, 4 Mandr Orketler,

i Sæ:oncn Iorrdåg og

'1.

Kl,r !pi!erled!

Pimellge Prirer!
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