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Julekonkurrencen fik et mærkeligt
forløb. KREJL modtog en mængde hen-
vendelser fra læsere,"som nemt kun-
ne klare billederne, men der var
bare lige eet, det kneb med".

Det har åbenbart været alminde-
1igt, for der kom kun een rigtig
1øsning. Den var indsendt af Her-
løv Christoffersen, Fjordgade 3,
så vi slap altså for lodtrækning.

Den rigtige 1øsning var: Forside:
Hjørnet af Toldbodgade og Fjordgade
fot. i .I980. 

Baqside: Øverst Møl-
lers kulplads og Fischersgade 3-5
set fra bakken. I det høje hus
var læderhandelen i mange år.
I sejlsportsartiklen havde vi gre-

bet forkert i billedbunken med
Vilh. Mathiasen. Se nærmere inde
i bl adet. .

Der er indløbet en del kommenta-
rer og oplysninger ti1 artiklen om

hotelIerne. llere om det i næste
nummer.

o

Totutntnlngens glæde

I de næste nr. kan bl.a. ventes:
Gaml e Andersen (forts. )
Jeg fandt forleden.
Værdigt trængende (legater).
-og så dukker der jo hele tiden
noget op.

boB

Sdlnte iSer-0F
rJ- D. Gbriffiorfcn,

E orDrt.

FORSIDEBILLEDET.

I KREJLs fØrste fevetid proklamerede vi, at tidsskriftet også
kunne bruges til at skaffe oplysninger til fokalarkivet. Det har
ikke været brugt meget, men nu kommer det. Vi ved ikke andet om

billedet end at der står "Havnen" bagpå. Så det er op ti1 de

kyndige læsere at komme med oplysninger. På forhånd takl



IDA BELTOFT

Ida Be]tof t.

I oh-tobøz 1988 døde /londa'tLøt-
indøn 7da BeLtodt i øn aldøn ad
97-.

Oet møttø a{ høndøa 60,16o-tl.uL-
dtzab hnn ihhø noge't mød Løgatøz
at gørLø, men KREJL v.i.L gennø
mindøt hendø med en lznonib, don

[øn'ste gang ttod i "Soeia.Ldeno-
h^nten" 1r.r2.1955,

Der sker den samme forunderlige
ting forår og efterår.

Fra havestuedøren ser man hori-
sontalt, at jorden er rund. Man har
l igesom den halve del rundt om sig.

Det er træerne i den gamle Post-
mesters have, der danner ciette sær-
lige billede af verden, ikke den
udenfor Verona, men enklere sagt:
udenfor ens hus og hiem.

Der er lidt løv på træerne endnu,
mest oppe i toppen, men også 1ænge-
re nede mellem grenene...Trods de
forskellige farvenuancer'l igner
det tiden før løvspring, forårets
føråte akt, det hele står og dirrer
i luften, det ser ud som sætstYkker
der hængeli usynl ige tråde ned fra
himlen.

Foråret spejler sig
i december -En efterårspastel fra den lille fjordby Løgstør, hvor Johm

Skjoldborgs hus oppe på bakkekamen og.'postmesterens have

vækker drømme om barndommens og ungdommens på een gmg

så fjerne og nære ting.

Yderst tilhøjre i billedet, hvis
man kan sige sådan, ligger" Skjold-
borgs hus oppe på bakkekammen. Sam-
men med de andre huse deroppe, ses
det herfra, som om det har plads
et stykke oppe i himlen. Huset er
gulkalket med skodder, der har en
stærk blå farve.

I digterens tid var det smukke
hus med stråtaget kalket hvidt, og
skodderne var lysegrønne. Det var
lunere og mildere at se til den-
gang. For den der ser tilbage, har"
huset ikke det liv mere, det havde
dengang, det døde en art død for
en, da digteren ikke længere færde-
des derinde.

For den, der kender den senere
ejer, er huset naturligvis levende
nok. l4en der sker en artsforskyd-
ning med et hus, når det skifter
ejer, også med lejl igheder, selv i
en storby, når de ikke længere be-
bos af mennesker, man kender og har
fø1t sig knyttet til. Hvor fremmed
kan en københavnsk gade ikke føles,
når man passerer forbi, hvor der
har boet mennesker, hvis hjem har
stået åbent for en, og disse menne-
sker ikke er mere.

Dette åt et hus dør er naturiig-
vis noget individuelt, noget rent
føl el sesbetonet. . . Der dør huse,
fordi der dør mennesker i dem eller
rejser mennbsker fra dem...
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.,.Der står en gammel elm midt i
det billede, som man ikke blot ser
med sine øjne, men i større ud-
strækning omfatter med sit sind.
Den har rod i postmesterens have.
Når her siges postmesterens have,
er det ret paradoksalt, for den
gamle mester er død for mange år
siden - hans have har skiftet eier
to gange, et nyt posthus er for-
længst bygget i en hel anden by-
del, og flere mestre har der væ-
ret siden gamle Dahlgreens tid.
Men man synes, haven endnu er hans,
som huset på bakken ikke vi1 op-
høre med at være digterens.

Når man lukker 1ågen op til Post-
mesterens, giver den nøjagtig den
samme lyd, der nåede ens øren og
fyldte ens sind med forventning,
da man var barn, og af den gamle
mester sammen med hans yngste dat-
ter blev lukket ind i hans Paradis
her på jorden.

Mindre var den skønne have sik-
kert ikke for ham.

llår man den dag i
dag drømmer sig til,
at man går bagefter
ham og indsuger duf-
ten af den gode to-
bak fra hans lange
pibe, der altid fulg-
te ham derinde, og
m i ndernes strøm gl i -
der gennem sindet som
en brise af noget
varmt, trygt og godt,
kan man naturi igvis
ikke, selv med fød-
derne plantet reelt
på de sarnme gange,
erobre barndomnens
tabte land tilbage,
men det iader sig
genportrættere og
giver een en følel-
se af tidløshed,

fuldt af den. Også farmor, der som

ung pige tjente i gården, der cien-
gang hed Lunøs gård, har sikkert
suget gråpærens.saft med sine unge
læber.

Morfar havde snedkerforretning i
postmestergården, og den dag i dag
har en snedkerforretning til huse
der, og man får stadig 1ov at betræ-
de de gammelkendte steder.

"Gråpærens saft har stadig sin
sødme i behol d". . .

Bakkekammen, der med til at skabe
det, man kalder den halve verden
udenfor ens hjem,, 1å engang synlig
i hele sin udstrækning.,. det er
helt anderledes nu, hvor træerne i
postmesterhaven er vokset til kæm-
per, der lukker af for det meste.

Engang var der en vindmølle oppe
på bakken. Den har sikkert tusinder
af gange været målet for ens øjne, da
man ikke var større end tobak for en
skilling og måtte have en stol at

Nogot hor nor beholir ol billed* fro bcrndonmcnr do-ge: Den gomlc monds- anaigt I dcn store cln i potim€ataroi! hovo.

kravle op ,på for at nå vindueskar-
men. Hvordan:føltes savnet, da den
pludselig en dag var væk: møllen,
der med sine store, mørke.vinger,

Der står et gråpæretræ i haven,
frugten af det har man smagt, da
man var en lille pige. 0g mormor
har følt sit forklæde tynoende
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drejede rundt og rundt, så man sik-
kert tabte både næse og mund den
første gang, man blev stillet over-
for synet? Det er ikke til at huske,
men det må have været til stede, le-
vet i een en tid inden det ebbede ud.

. . . Noget har man behol dt af bi I I e-
det fra barndommens dage: Den gamle
mands ansigt i den store e1m i post-
mesterens have.

Hvert år, når løvet er borte, kom-
mer han frem, Hans Profi l ' en gang
fundet som et fikserbi llede, står
tydeligt for ens øjne.

I år vil han komme for sidste gang'
så vil han blegne iidt efter lidt På
sindets nethinde, men helt forsvinde
vil han næppe. Et sted inde i een
bliver der plads til ham også som til
de tusinde og atter tusinde ting, der
har været og uigendrivelig vil be-
stå hos een, så ]ænge tankelivet kan
blomstre og bære frugt.

Snedkermesteren vi1 gøre det af med

træet, det skal falde og levne Plads
for sol og udsyn. Men hverken den
ganie mand i træet, træet selv ei-
ler fuglene, der har kvidret i det,
ved, at de har sunget i det for
sidste gang, at det ikke mere skal
bære dem, ikke mere huse deres rede
med de små.

Løvløs vil det falde uden et blad
at miste, men millioner af kim til en

række nye forårs 'løv vil dø med det'
når det falder.

Et hantræ er det formedelst den
gamle mandsprofil, der nu får form
åf et kranie, fordi tankerne sYsler
med det, fordi den forudviden man

har, giver det et rids af noget, der
ikke 1ængere 1ever, i hvert fald ikke
rigtigt,-fordi man kender dets skæh-

ne, iigesom man føler, når det gæ1-

der håbløst syge og meget gamle men-

nesker: man synes, de dør for 6n

hver dag. Den samme følelse når det
qælder åt dyr, man holder af' Hele
iort væsens ømhed kan ikke kalde
det tilbage, vi skal miste.

Snedkermesteren har fået ny værk-
stedsbygning, skifertaget ligner med

sin sølvgrå tone en stejl sø mellem
træernes fletværk.

Selv bagerens store skorsten har
efterårsdisen forlenet med noget
drømmeagtigt, noget sfærisk, der op-
højer den ti1 en slags obelisk eller
et vartegn for fantomskibe.

- - Der er næsten eilekratstemning
over det stykke kolonihaveiord, der
ligger som et bælte mellem bakkekam-
mens himmelhuse, postmesterhaven og
den lille parcel, der udgør ens eget
besidderrige....

Viktoriablommetræet, det eneste træ
heri vor have, står endnu tungt.af
1øv, det bar mindst halvandet hundre-
de pund dejlig frugt i år. Man må

klappe dets stamme og lade hånden
glide opad dets smidige grene. Det

37



stån som en frodig kvinde, der ikke
har mistet sit huld ved at føde, men
bevaret sin friskhed.

Jovi st er I i vets træ grønt. . .

Den blå clematis har endnu lidt
tilbage af tre blomster, der minder
om, hvor smukke de har været.

0g busken, der springer først ud
her i vor have om foråret, en side-
mand til den røde ribes, står og ser
ud som om den var medlem af de sted-
segrØnnes familie; faktisk kunne den
godt bilde uindviede ind, den var det,
så grønne og mangfoldige er dens bla-
de endnu.

Van lnjl iet-rosen fik ikke sin anden
ungdom i år, som den ellers plejer,
den bar kun et par andengangsroser,
så var det forbi. I sormer havde den
ti1 gengæld en blomstring udover
a1le grænser, men det blev udspring
og nedfald i et væk, et døgnflueliv;
det var den skæbne, de skønne roser
fik.

Evi ghedsblomsterne sætter endnu
små nye blomsterhoveder På stilke,

de får ikke lov at iukke sig helt
op og vise frøkrans; man har erfa-
ring og v6d, de skal plukkes, før
de får øjnene op, ellers vil frø-
feltet lægge beslag på farvebiade-
ne i blomsten.

Når blomsterne er hængt til tørre
med hovedet nedad, har man ti1 jul
et stykke af sommerens farvemelodi
syngende for sine øjne - til næste
høst om nan vil ...

Stikkelsbærbuskenes bærantal var
i år legio. Fabelbuskene gav et par
arme, som om syv vilde katte havde
klynget sig til dem med alle kløer-
ne fremme. Men den slags rifter æn-
ser man ikke, de er nødvendige, u-
undgåelige onder, der på grund af
deres indlysende uundgåelighed er
lette at bære.

Der ligger et slør over havens
farveskala - men den er der. Hvor
mildt møder ikke foråret sit spejl-
billede og knuger kind med sin store
vemodige søster: efteråret.

IDA BELTOFT

Da der skulle et billede af vithelm Mathiasen ned i sejlsportsarti.klen i nr.2, greb
vi forkert og valgte til venstre i stedet for ti1 hØjre. For en sikkerheds skyld
tager vi alle tre brødre, som overtog Løgstør Klædefabrik i L902. Allså fra venstre:
Johan, JØrgen og Vilhelm.
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åa*lu fl,ndurse'' -
fr,ugustinus }.tansen

- frktton og ui.k"ligJ'uJ

SKJOLD HANSEN.

Mit første Indtryk af ham er fra
saa tidlig Alder i mit Liv, saa min
Sjæl endnu kun var halvvaagen. Jeg
seer ham som i Morgendrømme. Det
er blot som enkelte Buestrøg paa
Violinen, - endnu ingen sarnmenhæn-
gende Melodi.

Jeg seer ham, da han stod og pak-
kede Violinen ud af Kassen. Den ]aa
indhyllet i et rødbroget Silketør-
klæde. 0g da den ved en tilfæ1di9
Berør'ing gav Lyd, med sin underlig
menneskelignende Stemme, b'lev den
straks til noget levende.

Med disse ord indl-eder Jakob
Knudsen (JK, 1858-1917) sin
fortæ1ling GAMLE ANDERSEN
(1907) i samlingen JYDER.
Jeget er JK selv, han der i
1904 skrev (i "Noget om at dig-
te"):"Min Erindring er opfyldt
af levende og stærke Barndoms-
minder, disse betinger og far-
ver paa saa mange Maader min
Fornemmel-se af Livet den Dag
i Dag....Alle disse Indtryk
fra Barndommen l-ever da endnu
i. mit Sind.." 09 JK nævner da,
hvordan han kan skildre et men-
neske, der i hans barndom har
gjort stærkt indtryk på ham,
selv i kort tid.

Sådan et menneske var gamle
Andersen (Augustinus Hansen) ,
lærer ved serninariet i Grand-
lev (Ranum) 1852-72). JK ople-
vede at møde ham i sit hjem i
Taarnum Præstegaard (Aggers-
borg) sammen med sin far, pas-
tor Jens Lassen Knudsen (pas-
tor Kollerup) r o9 sin mor,
Nanna Bojsen (i Aggersborg
1864-72). Hun var en kunstne-
risk natur, dygtig klaver-
spi1ler. .

- og hun spiilede 1ænge a1ene.
Men fige paa een Gang fløj Violinen
fra sin Plads inde under Andersens
Arm op under hans Hage, - det var
helt som en Abekat, - men saa gav
den sig i næste Øjeblik ti1 at syn-
ge - - ja, hvor kom de Toner fra?
for det kunde da hverken gamle An-
dersen eller Abekatten gjøre af sig
selv - - nu sad den i en Trille og
gyngede, ligesom en Fugl paa en Gren,
- saa fløj den op i Skyernel

Allerede nu antydes det,
hvilke problemer gamle Ander-
sen havde. Han led af blod-
stigninger til hovedet og
svimmelhed, frygtede at en
blodprop skufle volde hans
død, han var bange: Oplevet
sådan af JK:

- Stemningen af, at en FlYgtning,
en Forfulgt, bliver godt beværtet
og behandlet paa det Fristed, hvor
han er søgt hen paa Flugten for
sine Fjender.

39



Da JK var 7 år (1865-66)
blev han sendt tiI Grandlev
(via Fjordby, LØgstør). Han
skuffe bo hos gamle Andersen
og lære at spille violin.

Jakob Knudsen som ung.

- Gamle Andersen lod mig spille
nogle øvelser, der var skrevet med
store fede, hele og halve Noder. Det
kan undertiden hænde mig, at jeg
seer de Øjne, som den Slags Noder
ligner, og glemmer Nodeværciien. -
Jeg kan ikke tro, at Camle Andersen
har været god ti1 at lære fra sig,
e11er ogsaa har jeg været overmaade
tungnem, - for jeg blev ved at spil-
le efter disse samme Noder alle de
seks Uger, jeg gik hos ham.

Når spilletimerne var forbi
skul1e gamfe Andersen over på
seminariet og have time der;
da var han bange og søgte at
trække tiden ud så længe som
nuligt... Men de seks Uger i
Grand]ev endte for JK "med en
stor Desillusionering: han var
sendt bort, fordi hans mor
skull-e have et barn mere.

En sØndag 3 år efter kom JK
ind i dågligstuen' der sad der
3 seminarister fra Grandlev i
samtale med hans farr Pastor
Kol-lerup. De to var forlegnet
kl-odsede kar le.

- Den tredie var derimod selvtil-
1idsfu1d, kritisk og meget snakkende.
Min Fader lod ham besørge omtrent
hele Underholdningen selv, "det er
det, der er saa rædsomt imiteren-
de," hørte ieg ham sige, idet ieg
kom ind, "at han er vist i Virkel ig-
heden angst for oF, og saa lader han'
som om han var overlegen, - han gjør
sig ga1 og bliver ofte ret uforskam-
met. I'

"Det er han i hvert Fald ikke af
Naturen," sagde Fader.- Mon Fader
'ikke selv var vred, tænkte ieg, -
han sagde det saa underlig truende'
Men det lod i hvert Fald Seminaris-
ten ikke til at nrærke.

Karlsen, som han hedr beret-
tede nu i sit overmod om en
situation hos gamle Andersen:

-"Latteren blev almindelig Ander-
sen rasede. Afbrød Timen' 0g næste
Dag møder han ikke Paa Seminariet.
Det hedder sig, han er syg'-- og
Fakta er dette, at Manden er bangel
Jeg har det aldeles authentisk: han
er bange: Derfor la'e han i Sengen
den Dag og næste Dagl'

Der blev en længere Pause. Karlsen
vilde vel ikke forstyrre Indtrykket
af sine egne Ord, - og det varede
noget, inden Fader sagde: "Men i
det væsentlige er han io dog en
dygtig Musiklærer? Det anseer De

vel ham jogsaa for?rl

"Han har Gnisten, han har Gnisten'
Naar man har hørt ham sPille, saa
veed man, hvad Musik er."

Nu måtte pastor KolleruP
belære den unge Karlsen om de
problemer, han selv kunne få
i en forgæves kamP for at hæv-
de sig over for drenge:

I
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-"Saa kommer De ind i Skolen.
Drengene kan lige paa Øieb'l ikket
fornemme, at deres Lærer er angst.
0g a1 den 0ndskab, som er i Børn og
unge Mennesker, svulmer oP og b1i-
ver nrægtig i dem, og de giver sig
til at drille deres angstsyge Lærer,
til han bliver rasende- - og saa til
sidst flygter hiem og i sin Elendig-
hed gaar i Seng af Angst for den
næste Dag og for alle Dage som kom-
mer. - See, nu vil ieg rette det
pædagogiske Spørgsmaal til Dem, Hr.
Karlsen: hvad er det for en Art af
ungdommel ig Ondskab, den, jeg her
har beskrevet?"

"Det er altsaa en Slags Kaadhed'
det er ---"

"Det er den 0ndskab, som findes
hos os Mennesker, saa 1ænge vi kun
veed om en Handling, at den er ond,
men'ikke derimod, hvor den gj7r-5-ndt
paa os selv, - saa længe den aTtsaa
ikke er bleven praktiseret mod os
se1v, - Det er ganske aabenbart det,

0e savner, Hr. Karlsen: De skulde
mærke paa Dem selv i hvert Fald Føl-
gerne af Deres Ondskab imod gamld-
færer Andersen...Herut af Døren med

Dem, Slubbertl Skrub afl og lad mig
aldrig see Dem i Taarnum Præste-
gaard I "

En sommerdag kort tid deref-
ter var gamle Andersen igen På
besøg, men der var ikke den
samme stenning ved musikken
som tidligere.

: Efter Bordet spillede Andersen
noget, der hed Prumets Melancolie,
det spillede han ene, uden Klaverled-
sagelse af Moder. Det lød saa forfær-
delig melankolsk og dejligt, - og midt
under Spillet lagde han Violin og Bue
fra sig paa Klaveret, satte sig has-
tigt ned paa en Stol og græd.

Korl før jul samme år korn der
bud orn, at gamle Andersen var
pludselig død.

Fåder var ovre i Grandlev til Be-
gravelsenn skjønt han havde saa travlt
med sine Juleprædikener. - Gamle Ander-
sen havde staaet ved sit Tobaksboidt
lige da han var kommen hjem fra en
Time paa Seminariet, oE han havde
villet stoppe sin Pibe.0g saa var
han f ige med eet bleven svimmel og var
falden død om. Saadan var det gaaet
til med hans Død.

En dag stod seminarist Karlsen
igen i præstens stue, han vi1le
tale om gamle Andersen, bange for
at skulle være skyld i hans død.

- Karlsen syntes at have ondt ved at
sige mere.

"Var der nogen Forbindelse mellem -
dTsse DriIlerier fra Elevernes Side og
saa Gamle Andersens Død?"

(Artiklen fortsætter i næste
numer, så der komer måske
svaret ! )
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XEG FANDT
FOR"[rE

_fuå),,UtW#

DEN
For nogen tid siden modtog 1oka1-

arkivet åt brev fra HuruP i ThY.
Det viste sig at indeholde en reg-
nino for en beqravelse i Løgstør i
lg5å. oen døde var Christen Chris-
tensen Krogh fra Agger sogn.

Nysgerrig, som man jo er, var
det'nårliggende at sPørge, hvad
en mand fra Agger havde at gøre
i Løgslør,

En nærmere undersøge1se af kir-
keboqen afslørede, at Chr. Krogh
var iødt i Vester Vandet i .l797,

oq iflq. folketælling .l845 
boede

rrån i Sar. Aalum,(en af de byer,
der senere er forsvundet i Vester-
havet), med sin kone og datter og

en søÅ af første ægteskab, født i

Løgstør. Han blev benævnt som hus-
mand, fisker, skiPPer og strand-
foged.

Altså skulle hans første kone
sikkert søges i Løgstør, og ganske
rigtigt. Ungkarl Chr.Christensen
Krogh af Klitnøl-ler blev, 25-26 år
gt., gift den f8.feb.1825 ned fis-
ker Jens Jensens datter lvlariane,
scm var 24. Kroghs alder oPgives
vari:erende de forskellige steder.

I '1834 finder vi ham som 36-årig
fisker, nyder lidt almisse' og i
folketællingen 1840 nævnes hele
familien, mand og kone og tre
børn, Christian på .l5, 

Knud På l3
og Anders på 1l år.

Men han mistede sin hustru i l84l,
og flyttede åbenbart vesterud, hvor
han blev gift med Ane Nielsdatter
Holm, født i Harboøre. BrYlluPPet
var i .l842.

Han havde kun een søn med fra
l. ægteskab, den ældste Christian.
Den yngste, Anders, var død 14

daoe før moderen i 184.l, men det
er ikke lykkedes at finde ud af,
hvad der blev af Knud.

Under oPholdet i Løgstør havde
familien konens far, Jens Jensen
boende. Han var enkemand og blev
kaidt "almisselem". llan blev ikke
taget med vestPå, og har måske
levet videre i Løgstør under fat-
ti gforsørgel se .

Kan det være ham, som Chr.Krogh
besøgte i 1853, da han døde 56 år
gammel af brystsyge?

Det bl iver sandsYnl igvis ikke
opklaret.

Regningens første post er betaling
for en ligkiste, 4 rdl. Den næste
er I rdl. 3 mk. for 12 alen "SY-
hjerting", der må være stof til ud-
smykning, men det har været umuligt
at få opklaret, hvad det er.

Den samlede udgift ti1 begravelsen
blev ll rdl. 3 mk og 15 skilling.

Ligvogn og bærere skal betales'
og det koster 4 mark at få kastet
graven. "For at hente Præsten og

kjøre ham hjem igen" 1 rd1. Løgstør
havde hverken kirke eller kirkegård
'i 1853, så det er foregået ved Løg-
sted ki rke.

Fortæring, indbefattet hvedebrød'
fløde og øl kostede næsten 2 rdl.
og doktoren skulle have I rdl.

Til skifteretten er betalt 2 rdl.
I mk. lU tO. ,Ot.1tO.,,
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'"Foranførte regning er af mig
besørget og betalt efter medfø1gen-
de qvitteret regning. -
Denne regning er mig betalt hvorfor
qv i tteres .

Løgstør den 8.juli 1853.

E . Chri stensen
0l dermand.
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fiIO I, e J Restaurant - Bever{,nln1

G æslg tvergå rd -Værts h us' Kn e1 pu - Ø Lhut

A{ h.LJ.uh"l.I

7 de tønene Ywnzø han
KREJ L bulze.Åtig e't 

^,i8mød hote.LLen og bøvant-
wLngen ad &ntlze'ttig
tlagt. Hen alaLu.tLe'a
teltien,

Næringsloven af 1857 havde
givet fri adgang ti1 at lave
værtshuse. Fra 1860-70 blev
antatlet fordoblet, og den
fulde mand var et alminde-
figt træk i bybilteclet.

Alene i LøgsLøx var der en
beværtning for hver 100 ind-
byggere, og det var absolut
ikke bedre i de større bYer.

Iløbet af 1800-tal-l-et hav-
de flere forsøgt at starte en
afholdsbevægelse. Det var sat
i gang af amerikanske medlem-
mer af forskellige trossam-
fund: Metodister, kvækere
og flere, der var kommet til
Dannark. De forskellige for-
eninger blev saml-et 1880 til
en landsdækkende orqlanisation,
som fra 1885 hed: Danmarks
afhofdsforening med 22.OOO
medlemmer. Det var i 1913
steget ti1 174.000 medlemmer.

Det var hovedsageligt arbej-
dere og småmestre og -handlende'
der meldte sig ind' og bevæ-
gelsen sagde se1v, at 60E hav-
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de haft et mere eller mindre
tæt forhold ti1 spiritussen'
mens resten havde været ædru-
e1ige.

Foreningerne holdt mange mØ-
der og sammenkomster, som kun-
ne erstatte samværet på bevært-
ningerne. En ekstra fordel var,
at begge ægtefæl1er kunne komme
med. Op imod halvdelen af med-
lemmerne var kvinder,

ilsuflfi &flliltrrfunntuu
olbolbcr offc,rttigt lltltD.,3 0oB $littt
Sr. Sril'lcnlcn i Itgfltb $rtbog bcn

9b. LlortB, Ulttn St. 6.
Scfrbrctlcl'

6cncralfor[anting
a

Ittllefclflobrt

,,8sgFor Sl0ohe[icn'f.
Do Dtn fib$c @.rncrolforfooling

ittc uor brflutnrngBb!0tig lnbbor![.1
lrrbrb til rn. rgroorbincr @rncrot,
fortonlrng Blrbog brn 10. lnottl,
e(. 4 i Ul0olbt0irnn.t, Esnr rr:
Ecgnflobrt frrntcggr!, Eotg of 4 8c,
flgr?llrtn.bflnnrr og 2 ficuilorcr.

|u. nlclfcl. tqoo

Desværre kender vi ikke protokol-
len for år 1900, men i 1898 blev
følgende valgt ind: Smed Sørensen,
formand, Jens Kollerup, I.Falkesen,
skomager Christensen, Jeppe Larsen,
skibstmrer Anton Andersen og maler
M,Tøttrup. Som det kan ses, havde
man et afholdshjem, nuligvis det
i Rådhusgade.



Også på Løgstøregen skød
afhofdsforeningerne op. I LØg-
stØr blev foreningen stiftet
d. 16.dec.L894, og i Løgsted
8.nov.f895. Efter få år havde
alle sognene deres forening.

MØdeaktiviteten var L LØg-
stØr meget stor i starten.
rnden l.februar 1895 var der
afholdt 5 bestyrelses- og 5
medlemsmøder: Det tempo holdt
naturligvis ikke ret længe.

Noget af det første, der var

på ønskesecllen, var et afholds-
hotel-. Der var planer orn at sIå
sig sammen med Good-Templar-
logen, men det blev vist aldrig
til noget.

Omkring f903 havde Jens
strand et afholdshotel i Råd-
husgade, men vi har ikke andre
oplysninger om hoteller før
IidL før 1918, hvor "Hotel
Phønix" havde forladt spiri-
tussen i de sidste år før ned-
rivningen 1918.

Her er Anton
Hansen med
frue, sønnen
Aksel Rosen-
krantz Hansen
09 datteren
charlotte.
l.nov.1920.
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I 1920 var virksomheden
flyttet hen på hjørnet af
Fjordgade og Rådhusgade, og
værten hed Anton Hansen. Han
var vært indtil 1922 ell-ex 23,
hvor Anders Chr. Andersen o-
vertog hotellet. Han drev det
llL 1927, da han flyttede fra
byen.

Indmeldelser i foreningerne
gik stærkt i de første år, og
de fleste var naturligvis med
af overbevisning, men det kan
også se ud til, at nogle meld-
te sig ind af forretningsmæs-
sige grunde.

Da nogle af dem tidligere
havde haft et forhold tiI spi-
ritussen, gav det anledning
ti1, at medlemmerne vogtede
på hinanden, om der var nogen
der faldt tilbage i vanerne.

ffehlcnDtgiorellc,
$rg unbrrlrgntbr brli(nblgift 9rr,

ub, ot btl flggtt, lom irg [or uD'
lptrbt on, ot Glonogrr G. E, frrin.
tortt b.r lltc lltfol for brutttt Ein,
rtlcrrr lrg DrrDrD lor tllonbfrb.

grttrup i Nnol l9oo,

Ved LøgsLØr Afholdsforenings
16 års stiftelsesfest 16, dec.
1910 blev der sunget flere
sange om afholdsbevægelsen og
en sang til damerne, som lige-
stillingsrådet nok ikke viI
være glad for:

Hvis nogen vi1 synge med, er det
på:Den sømand han må lidel

Hvem er dog det, som samlpr
saa ntange her til denne Fest?
Hvem er det, som i Tanker
og Drømme ior os staar?
Hvem er det, som kan sætte
vort Hjerte straks i Brand?
Hej kom faldera Hurra,
vort Hjerte straks i Brand.

Og hvem kan sy og strikke
og lave Mad, som vi kan li'?
ja hvem er -- nægl det ikke -vel Livets Krydderi?
Hvem stopper vbre Hoser,
naar Taaen titter frem?
Hej kom faldera Hurra,
naar Taaen titter frem.

Hvent andre vel end Damer
besidder hele denne Magt?
Hvem andre vel end Damer
besidder denne MagtT
Derfor de og skal !eve,
skal leve højt, Hurra!
Hej kom faldera Hurra,
de leve højt, Hurra!

Naar Damerne nu hører,
hvor meget de for os er værd,
saa haaber vi, de tænker
paå vores Afholdsfest.
De kan io hækle Blonder,
brodere Mellemværk
Hei kom tarAeri ftu'rra,
til vores Tombola, ????

Til gengæld slap kvinderne med
75 øre i kontingent, hvor mandfol-
kene skulle af med en hel kronel

Afholdsfolkene var ivrige for
sagen, hvad bl.a. kan ses af byrå-
dets protokoller. Den 29.nov. 1909
søgte Løgstør Afholdsforening om

ændring af politivedtægten, så ud-
skænkning af stærke drikke ikke
måtte ske under 18 år, mod hidtil
'16 år.

i l910 anmodede flere foreninger
om, at byrådet ved kommende fester
i anlægget ville forbyde udskænk-
ning af spiritus. Trods sympati
for tanken kunne byrådet ikke på-
tage sig det.

Ændringer i politivedtægten var
igen til behandling i .l912, 

da der
var kommet en ny beværter'lov. Byen
nedsatte et udvalg, der bestod af
borgmester Wermuth, 1ærer Fredborg
og restauratørerne C.Sund, Unionen
og Mikkelsen, Himmerland. Det kan
ikke ses, at der kom noget ud af
det.
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Både i 19.19 og 1920 ansøgte Vest-
himmerlands Afholdskreds om tilskud
til bekanpelse af sessionsdrikke-
riet. Begge gange blev der bevil-
get 30 kr.

Noget kunne tyde på, at afholds-
bevægelsen havde sin storhedstid
under l. vercienskrig og kort der-
efter. En oversigt over medlemstal-
let i l917 viser:
Løg'sted: 33, Løgttøn: I39,
)udtup: 54, Ranun: 65,
Sa.L[,Lng: 66' ToX'sLttup: 38,
V'il,sted: 70, Vinl,blat: 53.

_ Det viser, at Løgstør var langt
den største forening på egnen, men
i forhold til sognenes indbygger-
tal havde f.eks.0udrup større til-
slutning.

Overlade Kommune.
Der bckcndtgøres herved ior

K, mnun.:ns .Beboere, at Sogneraa-
det ha|beslurt€t.at anbetble Holger
Larsen. Trend Aihcldshotel,,BeviF
ling til at drive Gæstgiveri og Be-
værinin{ uden'Ret til Udskænknin'g
ai stærkc Drikke.

,P. S. \'.: Jens tsech.

Optog gennen østerbro-
gade på vej rnod An1æ9-
get. Det er kort efter
1900. Desværre ved vi
ikke mere om bi[edet,
for det er nok ikke
den fest, der annon-
ceres på bagsiden.

I 1920-erne gik det desværre bag-
læns. F.eks. Løgsted havde i 192.l
20 medlemmer, og gik tiisyneladen-
deiståi1922.

Gennem mange år havde der været
en ganske f i11e afgift på spiritus,
men i l9l2 steg den fra 19 øre pr.
Iiter ti1 60 øre, og i 1917 blev
der indført en egentlig spiritus-
afg i ft.

Den var afholdsfolkene ikke sær-
lig begejstrede for. Den ville i-
sær ramme de mindrebemidlede, og
hvad værre var sætte regeringerne'i et dileruna, hvor moralen skulle
kanpe med pengebegæret. De nuværen-
de afgifter kan vise, hvem der vandt,

Afholdsmøde.
,zEdruelighedsvilrurerne afholder

Fæll€smøde i Vln&læs Samllrgs-
hus Onsdas den 10. April Kl. 20.
Talerne er Fru Christiansen,
Løgstør, Pastor Arne Jensen,
Viboig, og Pastor llunde'qg
Kc. Thisted.

Alle er velkotnmen.
Vesthimanedands Afroftlskrerls.

Baptisternes Alholdsdsslon
lBlaa Korsr.i9+t l9+o,
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Stor'

Afholds'

lolkelEst
f,fhold$ i

Løgstilt'Anlieg
Søndag den 24de ds.

Program:
Ll. l0-ll Eoltagos do tr'r€meodo vod gsynon og ps BeogNdoe
K. lr-, b66e8 Byous S6v6rdigb6der.
Kl. 3Y. sselos DoltsgorDo pa Torvet, hvorfrd ds Kl. 4 sfErrcboc

E€d fsik og !'sogr &joDn€@ Byotr ttl F$tplsalsoL
B:1. 4'/, afboldos fsldr af D'gr!. Vrld golo, Kjøboob.vD, ot p.

E, l[sds€ D, Åarhus.
troncort af Ldgstor ldusikkorps.
botrDder DMsoD.

Ps Festpladsoo fJroflsdos blMdt aldro Fodystllsor od fonbcla
eod Eego værdtfulds OoviDshr.

D6 forlljolligo Atboldsorgsnisstiooor frs IlimEorled bodos E do
pas Torcot m€d Fsn6r for at doltsg€ i Processiouoo.

XI!. Bsrusodo PoBouor oertr€B fra Fætplad$!.
Etrttoe til F6sto! b6tsl6s E6d t5 ø16.

Urlyalset

----- 

for Iogon ,Fdgi"tore Vcl".

$Dflugt trt :So0ro.
,Stglttr Ufqolb!lorrning' lorctogct

tn llDflrgt lil $obro brn 10. bi'
Dc, btr tnftct ot btltegr, looutl
flf,tbttnnct lon rttc lUltbltnnrr'
noo fcnt$ Eirlbog llibbog tobc lig
trgnr Poo Bifrm fol $tn0 Fo[lcruP

tlltr Erc0onbltr Odrtnftn, bc Eil'
Irtlfis. Fol btftitlcB noglt Dalt
t $orutitn poo Eontgcotbtn' Erllt:'
trtnr toflct I RL 16 Bre Iut og

Eclur, lou b.lolt! !.b $ootrgnlngen'
Ecflurctfon'

<- 1900

| -æoEL Zfltoltireitourctionet pcc
I Deiteidwn æ 6l+wr fat unber gil'
I tad ttii - lluitcnfning of ftcetfe
I Driltel ' De-forQonblobe 

"2trfltotbs,| ,uin nmbet lnD[olå of inbtil zt p6t,
l-QMr.

l9zt.

f

.K1, 6-?
Kt. ?

f.f.f.r Iff

He. {aar Do ån virl.lie god Mad

Mad h'ingor overalt i Byen
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