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KREJL udkommer med

KÆRE UESER!
Vel mødt igen til et nyt nummer,
Nødråbet sidste gang har givet mange indbetalinger af abonnement, så
antallet af skyldnere er gået ned fra
omtrent halvdelen til en fjerdedel.
Der mangler altså stadig omkring
190. Til gengæld er der nogle få, der
har betalt to gange. De, der er i tvivl
om betalingen, kan få øjeblikkelig
oplysning i Balles boghandel, som
har det på EDB.

Julekonkurrencen var åbenbart svær
for et billedes vedkommende, nemlig

Der var forslag om et hus i Fogedgade og et hus i Østerbrogade, hvor

nu Andelsbanken ligger. De andre
gik noget lettere. Det blev godkendt,
enten at svare rigtigt på ambulancen

eller huset på havnen. (Se iøvrigt
bagsiden).

Ved lodtrækning blev Jonathan Pedersen, Bredgade, vinder af friabonnementet.

Der skulle vel ikke være nogen
blandt læserne, der har, eller kender
nogen der har, billeder fra jernbanen

fra 1930-erne til 60-erne. Det gælder også billeder (og evt. oplysninger) om personer, der har haft til-

det øverste på bagsiden, Det forestiller træhandler P. P. Petersens
(Peder tre) hus på hjørnet al Øslerbrogade og Skolegade. Det blev revet ned i 19'1 1 -1 2 tor at give plads til
byens første tre-etages hus, i mange år kaldet Trico-hjørnet.

læet i 1993. Vi vil gerne nøjes med
at affotografere, så ingen mister en
kær ejendel,

FORSIDEBILLEDET
Lærer og elever lra Løgslør Real-

som nu hører tilfiskefabrikken Marina. Døren t.v.tører i dag ind til Midt-

knytning til banen. Der bliver arbejdet
på et jubilæumsskrift til 1OO-årsjubi-

grunden den gamle gymnastiksal,

skole samlet

til fotografering

bag

skolen. Yderst til venstre sidder skolens leder, overlærer Lavendt. lbag-
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fjord radio. Billedet er tra den tid,
hvor realskolen og kommuneskolen
blev slået sammen, fra 1905 til 1910.

Løgstør Skibe:

>>Edna<<

- strandet på ø i Stillehavet

Mere om Lggstgr-galeasens fortid som fiske-logger og om dens nutid som
vrag på et koralrev Stillehavet. Bjærgningsmulighederne er små.

i

af Bent Mikkelsen

et telesram, der"indløb fra

Då søen slutter forelØbis 28. november
lggO. Aa skibet forlisie på en ø i Stillehavet. Det blev kendt via^ et teleeram. der
kom til Llovds Casualtv Deoartilrent'- afdelingen i Colchester, Enetånd, hvor alle
ulvklier resistres. Det he-dder i meddelseh, der ei gengivet herved at: sejlskib
med hiæloerfi'oto'r ,rEdna< er raooo-rteret

Krejls læ5ere

Stillehavet
Stedet er Atiu-øen, der er en del af

Ideeme kan udvikle sie. Det er sket efter

artiklen om saleasen" >Edna<

seotember-udåave. tnsoirationen

i

Kreils

til

de:n-

nd artikel, derhandler 6m galeasens "død
oe fødsel''' kom under et be"sØst i den hollahdske fiskeri-bv Vlaardineån i december. Det skete ncieenlunde iamtidis med

StillEhavet
med buaskabet om, at >Edna< var forlist
os ikke kunne reddes. Disse kendserning6r viderebringes i denne artikef mens
6n tredie artikel om >Edna< er-under
"bvsnins". Den kommer til at handle om
tiv'e[ i sftiUet sennem årene fra 1935 til
1974 - og det"sker geme med hjælp fra

Beretningen om galeasen >Edna<<s liv

''. '.

'.

i

Cook-øeme er beliggende
Stittehavet mellem AustrafiEn oe

Svdamerika. Afstanden til Svdnev i Aur

i'

-ållåS" no zt - Aor$r'r
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Her ses fra den engelske søfatsavis Lloyds List de sørgelige
28. november 1990.

kmdgming omlaing >Edna< forlis

st"ralien

km.)
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iEdria"'med Bird Ives seilet i flere år

med forskellise laster mellem de manse
øer

.''
,

ø-

gruppen, der hedder Cook-øeme. Der har

Forliset

,;;,r ,,

at værå løbet oå srund oå et rev'v'ed Atiu
Island, Cook'lslånds, tit. Ot:gO lokal tid
28. november. osbetrastessom total forlist. Skibet er ikke fors'ikret. Ladnine oe
udstyr bjærges af lokale folk.

:

er ca. 3.300 sømif (ca. 6.500
mens afstanden mod nord til

Hawaii er ca. 2.500 sømil (ca. 4.900 km.)
Rundt mellem øeme er der et stort behov
for transporter, der ikke sker med samme
effektiviiet som i vor del af verden. Det
har så givet et levebrød til Brad Ives og

>Ednaå
Et afbillederne at se i denne artikel viser

,,,

>>Edna< i havnen i Paoetee i Fransk Polvnesien. der lisser ca. 400 sømil fra strairdinsssiedet o?" Atiu-øen. I Paoetee blev
bill6det tae^et af svenskereh Tomas
Hcjckne, dei er på jordomsejling og p.t.
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Her ses >Edna< på et af de sidste billeder, der q taget af Løgstør-skibet. Det er fra PaIEtee i Frmk Pollmesien i mets 1990, da sveNke
Tomæ Htickne kom fordi med kmaæt. Det velholdte skib venter på næste læt til øeme i området nidt i Stillehavet.

ren

leygr

i

området af bl.a. sejlads med lyst-

både.

Han sendte billedet

til

Walter Nilsson i

med motorskibet >Victoria<<, som var
omtalt i Kreil september-udsave.
Yderlieere inforinationer

oi

måske bille-

Helsinebore. der formidlede det videre til
forfattåren åf disse linier. Billedet srammer fra marts 1990.

der af"strandinsen vil bliv"e braet her i
bladet, hvis det'lykkes at skaffe"dem til

Skæbne

Holland

Selv om >Edna< i forsikrinssmæssis forstand betragtes som forlist e"r, der eri mu-

lished for-at skibet kommei til at seile
is"en. I denne del af verden kan de måst
uiolise oDsaver blive løst oå orimitive

måde"r. nob"ulæn saet med oalmeblade os
bambJsltånser. DeT afhæn'eer af. om skil

bet står på Et rev, hvor dEt påvirkes af
vind os veir.
Er det tilfældet kan det hur"slået

tigt blive

i

storme l området.

stykker af de tropiske

Kuriøst nok er forliset sker i den del af
verden, hvor ideen til skibeterfostret.
Nærmeste kontinent er Australien, hvor
skibsfører Einar Laurits Christensen fik
ideen til skibet under et dramatisk forlis

36

Europa.

>Edna< var oprindelie hollandsk os var

en af de kendtb oe ber-ømte fiskelos"sere.
Det var stålskibå. der fra slutnine?"n af
1800-årene til omkrins 1920 blev bvsset

til fiskeriet i

Nordsøeil oe Arlanterfial?t.
i Vlaaitlinsen. der lisser ved Maåslfloden ca. 20 tm'vest f6r
Rotterdam. Idas er bven en del af storbven os industrikbmplekset Rotterdam.
Vlaa'rdingen (V'eiudtales som F = Flaardineen) har stolte traditioner som fiskeri
by,'oe ilenkan sastens måle sis med dan>Edna< er bvsset

ske Esbiers. Det"hollandske Tiskeri har
sennem-årdne været lanst foran det dan-

5ke når det eælder tekniF i skibene. >Edsom ble-v leveret i 1916 var blandt de

na<<

sidste lopsere. der blev bvseet. I årene
efter ble"v"bvleeriet ændieT"til damo-

trawlere. TilSv"a"rende blev de første stålskibe til det danske fiskeri sat i drift om-

kring 1956!

Vlaardinsens os >Edna(< hollandske historie i ilet føl"eende er bl.a. hentet oå
Visseriimuseum"i Vlaardinsen. hvor dir.
Frits Lbomeiier har været iil Stor hiælo
omkrins Løs"stør-losseren. Ved forf"attdrens be5øe iVlaardin"sen blev det bla. en
tur i muse"ets maeasin"for at finde modellen af >Edna< i o"orindelis udsave.

Skibet blev bvelet af ået lokale værft
I.S. Figee, def 5iørste, der i et historisk
tilbaseblik kaldes det fomemste losser-

værfr i rækken langs

Åmsterdam.

Blandins

Museet

udmundins.

Nvbvsninsen havde navnet >Utrecht< ef-

tei dei hollandske universitetsbv. der lieger mellem storbyeme Rotteiitam og

Maas-ffo"den

Det blev b"veeet til det lokale fiskerederi
Vissereii MiiYlaardisen - Fiskeriselskabet Vlaardirigen, der"fik det leveret 29.
november 1916 - næsten samme dato
som forliset 74 år senere.

,Utrecht<<"var usædvanlis i forhold til de
øvrise lossere som nvbv"sninser. Det bar
bræE af "ridviklinseri frå seYlskib over
åam"oskib til moto;skib. os vai i virkelishedeh en oudsis blanåin"s af det hele.
Der var nafurlisVis ealeaså-rie med stormast. der kunn"e læEses ned "asterover i
skikit, når det lå urider driv-fi3keri. Det
var det traditionelle, men den modeme

teknik

i

fremdrivnins var kommet om

bord i form af en en-c"vlindret Aloha-dieselmotor med 45 hk. Samtidis vai der in-

stalleret damokedel. som broducerede
damo til hiæloemaskineme'til soillene.
der hev sam bs andet hiem fra'havet.

Den teknik havde været ei hiælpemiddel
over nosle år. da >Utrecht.. tilev leveret i
1916.

I

l

I

I

Dutræht<<, VL 135, dø vu >Ednacs oprindelige navn. Skibet ses i hjenbyen Vludirgen kort efær leveringm i november 1916. bggeren med sejlrig, diæel-motor og dmpmækineri om bord, blev leveret til det lokale fiskerirederiet Vlaædingen, der havde m sor flåde.
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Fra Visserijnusems magæinloft - i øvligt i et tidligere fiskepakhus - æs modellm af loggelen )Ubecht< i original udgave. Det mes,
ratlet agter står i fri luft. På dækkes ses afskotningen til sildene - Haing på hollmdsk - indm de blev sendt ned i lætrumet under
dæk. lnggeme havde løs klyvøbom og stomasten kume lægges agterover, når loggeren lå ned drivgmene ude på fiskepladsme i
Nordsøen
al

Kort liv

>Utrecht< fik ikke noset lanst

liv

som

fi-

skelogger. De "eariil'nelda"ss" lossere
blev I5m nævnt t'idlist aflø"sr af dairotrawlere, der var mere"effektive i fiskefiet, og mere behagelige at sejle med for
besætnrngeme - mere mekaniseret. bedre
apterins 6e lukket stvrehus.

las[ oD efter sæsonen
"Utrechto"blev
1931, der blev den"sidst'e på fiskeri. Derefter lå den lanss kai i Vlaardinsen - i

øvrigt sammen frred riranse andre'iossere, der også var taget ud af fart

Fornvelsen.
En goil del af disse kom til Danmark os
Svefrge, hvor de blev ombvseet til frasrY
skibel ,>Utrecht< blev 4.'flebruar 1935
solgt til det svenske skibsværfr Karlskrona Varv, der havde set mulishedeme i de

solide hollandske stålskibe. De blev taset
hjem til Karlskrona i Skåne, hvor de blev

ombysset

til

fraetskibe. Det

vil sise.

ar

dampkddel, fiskeludrustning o. Iignlblev
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taget i land. Istedet blev der bveset et lille-styreh-us agter, og i flere tiliåde blev
der installeref en nyhovedmotor.

De solide stålskibb blev en fomvelse af
skibene i den danske nær-fart. Det var
især seiladsen mellem Danmark. Norse.
Finland, Tyskland oe Sverise. hvor "dd
blev i den-første tid:Over Xrene er det
blevet mere oq mere indskrænket os skibene er næstei forsvundet ud af den"danske handelsflåde. Der er to tilbase i in-

denrigsfarten, mens

flere enheAer

er

kommet tilbaee til Holland. hvor de er

blevet restaurelrede som seilSkib med aotering til passagerer, der"gerne betalbr
mange pelge. lbr en uge med sejlskib i
sorTrmervelr. Andre er kommet trl en oensionist tilværelse i Karibien, hvor de'r ligqsom i Stillehavet er behov for transport

af

små varepartier. som losseme kan

håndtere. I Kåribien er der d6!'srort frafald på grund af manqe uheld"efter tvfoner og dårlig vedligeh6ld.

XEC EANDT.',ffi
FORI,EDEN
Det var oprindelig et svensk orlogsfartøj, som Tordenskjold havde ero-

FRA LENDRUP

bret

TIL LINDENCRONE
En dag i efteråret kom en af KREJLs
læsere med et katalog fra en kunst-

auktion. En flot illustration viste et
chatol, der var fremstillet i Kina på
bestilling af supercargo Christian
Lintrup, og der stod, at han var født
i Løgstør.

Det skulle naturligvis undersøges
nærmere, bl.a. ikirkebøgerne, og der
viste det sig, at Christen Jensen
Lintrup,(senere kaldt Christian), blev

født i Løgstør juleaftensdag i 1703.
Faderen Jens Christensen Lendrup
og bedstefaderen Christen havde
været landbrugere i Løgstør.
Moderen, Anne Povlsdatter, bar ham
til dåben i Løgsted kirke nytårsdag
1704.

i

Vi ved ikke så meget om hans første år, om Chr. gik til søs eller han

begyndte en handelsuddannelse,
men i 1730 påmønstrede han Asiatisk Compagnis første skib til Kina,
"Cron Printz Christian."

i

Dynekilen under Den store

nordiske krig.

Nu havde kongen, Frederik d. 4.,
overladt skibet til det nydannede
Asiatisk Compagni, og til kaptajn
blev udnævnt nordmanden Michael
Tønder, som selv havde været med
til at erobre skibet fra svenskerne.
Ved den lejlighed mistede han sit
højre ben, og humpede rundt på et
træben.

Nu skulle skibet ud på en fredelig
handelsrejse, men ingen kunne jo
vide, hvordan forholdene var undervejs og i østen, så det var betryggende, at der stadig var 18 kanoner
tilbage af de oprindelige 36 stk. Der
var ialt 96 mand ombord.
Den officielle skibsjournal findes ikke
mere, men de yngre skibsofficerer og

kadetterne skulle føre hver sin journal som et led i uddannelsen. De var

naturligvis meget forskellige, men
giver et ganske interessant billede af
forholdene på en gammel kinafarer.

lkke mindst, når vi sammenligner
kadetterne med skibspræstens op-

tegnelser,

Søkadet Hans Reimert Schumacher havde et tegnetalent, så han havde
udstyret sin journal med en forside, der forestillede skibet "Cron Printz
Christian" flot indrammet med bl.a. Christian 6.s initialer.
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Den 13. oktober 1730 blev skibet
halet uden for kompagniets bom, og
var hermed klar til at sejle. "Da fick
vi at vide", skrev kadet Wigandt," at
vorres allernaadigste Konge, Friderich den 4de, var ved Døden afgaaet
udi Odense".
Tolv dage senere blev ankeret halet

I
I

op, og rejsen mod Kina begyndte.
Det var en langsom begyndelse, for
vinden var sådan, at skibet nåede
helt op omkring Færøerne, inden de
kunne begynde at gå sydover.

I januar 1731 nåede "Cron Printz
Christian" de kanariske øer, og her
holdt man hvil og fik friske varer
ombord. Her besøgte kadet Wigandt
et hus med en ung kvindelig skønhed, "og blev meget herlig" behandlet. men han indrømmede, at det var
"uden at betæncke de Farligheder",

det kunne medføre, Begivenheden
tog sig ikke så rosenrød ud i skibspræstens referat!

i
J

Omkring 15. april blev Kap det gode
Håb passeret, og farten gik nordover
igen. Det begyndte at blive mere

kom til Sundastrædet ved Java, blev
i land, hvor de fik "kogt
Hønsekjødsuppe". Det kurerede dem
på to dage.

de sendt

Endelig i begyndelsen af august
1731 var rejsens må|, Canton, nået.
Nu skulle der handles, men først
skulle der skaffes tilladelser og betales afgifter til "Den store Hoppo" og
andre fremtrædende kinesere.
Handelen var jo det egentlige formål
med rejsen, og Chr. Lintrup var med
som anden assistent for supercargoerne. Dem var der tre af. Det var dog

tilladt hver enkelt at handle for sig
selv.

Der blev stillet store krav til supercargoen. (En supercargo betyder en
mand, der er "over lasten", d.v.s, en
skibsfragter, der følger med skibet,)
-l
I
I

tt, \.
c,9'

i

i

.
i

varmt ivejret.

-ttr

--

/.

På den tid var det almindeligt troet,
at man kunne forebygge sygdomme
med en daglig ration brændevin.
lkke alle besætningsmedlemmerne

var lige begejstrede for spiritus

i

varmen , men der var strenge straffe
for at lade være.
Det forhindrede ikke, at der var en

del syge, men da skibet sidst i juni

En side af Chr. Lintrups regnskabsbog fra en senere rejse. Her nævnes
chatollet.

4I

Hele rejsens resultat afhang af hans

dygtighed og evne til handel. Han
skulle dels få afsat de medbragte
varer bedst muligt, dels købe fordelagtigt ind og dels holde styr på alle
de forskellige valutaer.

Stevns, nemlig Gjorslev, Søholm og

Erikstrup. Gjorslev alene kostede
60.000 rdl. Han gav sig straks til at
reparere, og man mener, at han med
sine ombygninger reddede herregården fra forfald.

Men var han dygtig til sit arbejde,
kunne han tilgengæld tjene en masse selv, da han var lønnet på procentbasis. Handelen foregik i et faktori
iCanton, et større hus med værelser

til officererne.
Den 15. december var handelen afsluttet, og hjemrejsen kunne begyn-

de. Efter en tur på 1 år og otte må-

neder kunne skibet passere Kronborg den 25. juni 1732. Af de 96
mand, der rejste ud, manglede der
11, og det blev anset for billigt sluppet.

journal, at rejsen ialt kostede 9900 rdl.,
og ca. halvdelen var gået til afgifter
til kineserne. Til gengæld var alle
deltagerne tilfredse med det, de
Det fremgår af kadet Wigandts

kunne tjene på deres private indkøb.

Det var typisk silkestotfer, te, krydderier og porcelæn. Kadet Wigandt
selv havde sammen sin lønning fået
722 rdl.,"som jeg har hjulPet mig
med" i over to år, til udgangen af
1734. Hvor meget Chr. Lintrup havde

tjent, ved vi ikke, men som supercargo var han virkelig heldig. (Eller
dygtig!)
Han nåede ialt fem rejser til Kina, og

i 1742 havde han tjent så meget, at
han kunne købe tre herregårde På
42

Dette chatol bestilte Lintrup i Canton

i

1741. Det var lavet af ibenholt og
hua mu træ, som LintruP kaldte oli-

venbom. Chatollet var i 1990 vurderet til mellem 1.5 og 2 millioner.

Chr. Lintrup var jo af gammel bondeslægt, og det havde han ikke
glemt, selv om han blev adlet i 1756
under navnet Lindencrone.

Han ophævede bøndernes pligt til
hoveri, og eftergav dem en stor
gæld, der samlet var over 15.000 rdl.

Lindencrones venligheder over for
bønderne blev ikke påskønnet i
samtiden. Bønderne var iforvejen så

fattige, at det ikke gjorde nogen
større forskel. Ha4 var begyndt for
tidligt, inden bondereformerne var
kommet igang, og først hundrede år
senere rejste bønderne en min-

Alligevel var der penge nok til at

destøtte over ham.

bygge et palæ i København, påhj,ør.
net af Bredgade og St. Annæ plads,
Det Lindencroneske Palæ, der i dag
rummer den britiske ambassade.

datter af Kbh.s borgmester. De fik to

Han blev gift med Mette Holmsted,
børn, en datter, der blev fire år, og
en søn, der arvede herregårdene.

Herregården Gjorslev.
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HVAD SKAL BARNET HEDDE!
Hvis man vil vide noget om en bys
befolkning i gamle dage, er en af
mulighederne at kigge i de gamle
folketællinger.
Da jeg skulle gennemse folketællingen fra 1787 i anden anledning, var
der flere ting, som faldt i øjnene. For
det første, hvor mange af indbyggerne, der havde de samme fornavne.

Fornavnene var den gang de vigtigste, fordi de fleste arvede faderens

fornavn som tilnavn. Hvis faderen
f.eks. hed Jens Pedersen, så kom
sønnen til at hedde Peder Jensen,
for den ældste søns vedkommende
samme fornavn som bedstefaderen.
Pigerne hed så Jensdatter o.l.
11787 var der optalt ialt 373 indbyggere i Løgstør, så det var overkommeligt at lave lidt statistik, for at se,

om fornemmelsen var rigtig.

de andre er det almindelige navne
som Niels, Peder og Jens, og hos
pigerne: Karen, Maren og Mette.
Så var der naturligvis en række nav-

ne, som ikke var så talrige,

Hvordan de har virket i 1787 og de
følgende år, er ikke til at vide, men i

dag kan man nok undre sig over
dem.

Pigenavnet Appolone optræder tre
gange i 1787. Navnet stammer fra
den græske gud Appollon, men er
nok kommet her via den katolske
martyr Appollonia, der har navnedag
den 9, februar, og som skulle beskytte mod tandpine.

Det

viste sig, at hvis vi tog de fem almin-

deligste pige- og drengenavne og
talte sammen, blev resultatet 214 at
de 373 indbyggere.
Det mest almindelige Pigenavn var
Anna, som med forskellige sammen-

sætninger kom op på ++, hvilket vil
sige, at rundt regnet hver B. indbYgger i Løgstør hed Anna!
Hos drengene optrådte navnet Christen de fleste gange, nemlig 26. At
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men

stadig er kendte, og endelig navne,
sorn virkede ganske mærkelige, og
som kun optrådte enkeltvis.

lllandtalslisten.

Appollone kan i de forskellige folketællinger staves forskelligt, men det
kan måske skyldes den måde, oplysningerne blev samlet ind på. Folketællingerne skete ved, at en skri-

vekyndig, f.eks. læreren eller herredsfogeden, gik rundt til alle husstande og spurgte om beboernes
navne, alder og plads i familien, eller
om de tjente. Oplysningerne blev
altså skrevet ned efter det, som blev
fortalt, så stavemåden var vel ikke
altid korrekt.
Endnu værre var det dog,efter hvad
der er blevet fortalt, at de, der gik
rundt, var kede af at skulle afsted

igen, hvis der ikke var nogen hjemme, så de skrev oplysningerne efter
hukommelsen, eller naboens fortælling.

Skibsfører Frederik Sand havde flere

børn, hvoraf den ene hed Sophie,
hun blev gift med købmand C. M.
Busch, (se KREJL 8. årg. s,51.)

Hendes navn er jo ikke så mærkeligt,
men Frederik Sands kone hed Ther-

mine. Det er et af de navne, der
bliver brugt, når man har besluttet
sig til ikke at få flere børn, ligesom
Fini og Basta! Det var nu ikke altid,
det hjalp!
En anden datter hed Bertholene. Et
par huse ved siden af boede Andre-

jette Schou, og hun havde som
næst nabo en stakkels 12-årig dreng
der hed Boile Boilesen.

Der var en mængde pigenavne, der
var drengenavne med et efterhængt

-sine, -gine o.s.v. Abeline, Høj-

gaardgine!

lhvert fald kan det konstateres iflere
tilfælde, at alderen ikke passer, hvis
samme person optræder i flere folketællinger. Det gælder bl.a. nogle af
Appolonerne.

I en lidt senere folketælling kan

vi

blive imponeret over at træffe: Nancy

Kunigunde lmmanuelle Svanen-

Skipper Peder Liv havde en kone,
der hed Petronille. Det er det samme
navn, som i sammentrukket form
optræder i en mængde af Holbergs
komedier: Pernille.

Så optræder der en ældre dame,
hun er fyldt 60, der hedder Alhede
Caspersdatter. Det har ikke noget at
gøre med den hede, der var så udbredt på den tid, men er en fordanskning af det tyske Adelheid.
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skjold, men det var nu også kommet

til byen udefra, Hun var datter

af

herredsfogeden.
I 1801 var der en snedker, der nævnes i listen som Alumnius, kort og
godt. Må vi have lov at gætte på, at
han har tilbageholdt oplysninger!
Det var jo skik at opkalde den ældste

søn efter bedstefaderen, men hvis
den ældste nu var en datter, kunne
de komme til at hedde f.eks. Lorentze eller Emmarentze.
Det kan endda gå, for vi ved jo ikke,

hvordan navnene har virket i samtiden, men hvad skal vi stille op med
et par forældre, der i 1828 døble
deres uskyldige datter "Grovfine"? Vi

kan kun gætte på, hvad der har
bevæget dem og præsten tilat god-

kende det.
Endelig kan jeg ikke dy mig for at

nævne en skipperenke, der fik almisse fra Aalborg. Hun hed Osia
Rabarbara Bang. Vabbeharl
Det var et lille udpluk fra forskellige
folketællinger i Løgstør af mærkelige
navne. Vi skal måske ikke være så
store på det, for hvordan vil nogle af
vore navne virke om 150 år?

Hvis nu nogen vordende forældre
skulle få lyst til at opkalde deres
børn efter nogen her på listen, så
kan jeg bedrøve dem med, at praktisk taget ingen af dem vil være at
finde på listdn over godkendte navne
i Danmark.
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HVORFOR HEDDER
DET SÅONNZ
Skolegade.
Det drejer sig ikke om den nuværende Skolegade iOverlade, som viikke

ved meget om, men om den tidligere
iLøgstør, som midt i 1970-erne blev
døbt om til Købmagergade. Den føl-

gende forklaring

er

hovedsagelig

skrevet af overlærer Karen Thilker

i

1967:

Ved ansættelsen af en andenlærer blev
den gamle skole imidlertid for lille, og
der var da også forud bevilget 400 rgd.
gamle i
Vægtergade findes i brandprotokollen
for 1818 at være takseret til 43 rgd. 4

til bygning af en ny skole. Den

mark 2 sk. pr. fag. Den ny skole var
færdig i 7823 og bestod af et våningshus med forsiden til Skolegade, bestående af grundmur med "stentag", indrettet til beboelse for læreren med dagligstue, sovekammer, køkken og med
bræddegulv overalt. Det bestod af 8 fag,

til 100 rgd.= 800 rgd.
1836 tilføjes en ekstra flpj, som da vurderes til 2IO rgd., mens forhuset sættes

hvert vurderet

til

1000 rgd. Denne skole lå, hvor mu-

rermester Mosgård har sit hus, Skolega-

de nr. 12. Den blev i 1871 solgt til
skipper Niels Jepsen for 1220 rgd. Der
blev indrettet en manufaktur- og herreekviperingsforretning i forhuset, men
som årene gik, blev forholdene for
trange, og for godt en snes år siden blev
den flyttet op på Østerbrogade. Få år
efter brændte det gamle hus ned.

I 1.829 andrager skolelærer Christensen
om at få anvist en gymnastikplads, hvad
man må formode, at han har fået, men
dermed var det også sket med kommunalbestyrelsens interesse - 7872 henstiller skoledirektionen gennem provst
Mørch, Barmer, at skolen får et lukket
gymnastikhus, men kommunalbestyrelsen svarer, at det anser den ikke for
npdvendigt! Først i 1889, da der bliver
bygget en privatskole, lykkes det, men
derom benere.
Den 26. juni 1856 indsendte de to daværende lærere, Sommer og Ingerslev,
et andragende til myndighederne om løn
efter købstadregler, men fik afslag med

den motivering, at l-øgstør ikke var
købstad og skolen en friskole. Samme år
var børnetallet 90, hvoraf 31 i første
klasse. At en lærerløn ikke ligefrem var
fyrstelig, kan ses af en oversigt over
Sommers løn, selv om man naturligvis
må gå ud fra, at pengene på det tidspunkt havde en større købekraft end nu.

Pengeløn 150 rgd. - I-egatrenten 20 rgd.
Kirkesangerløn 10 rgd. - Offer og accidence 180 rgd. - Jordlod og have 50

rgd. Ialt 410 rgd. +

fri bolig og brænd-

sel.

Andenlærerens løn var 200 rdg. + bolig
og brændsel.

Den2. dec.7862 vedtages en ny skoleordning med 19 stemmer mod 2, hvorefter der skulle være 5 klasser, og når
børnetallet blev stort nok dertil, 6 klasser. I nogle år var der derefter drenge-

skole

i

Østerbrogade

nr. 17,

medens

Skolegade havde pigeskole. Efter ældre
kort stødte de to parceller sammen, så
skolegårdene må have ligget i forlængelse af hinanden omtrent der, hvor den
vestligste del af den ny parkeringsplads
ved sparekassen ligger.

pigeskole.

drengeskole

1l

Kaptajn Jensens
sommerhus på
havnen 1975.

Her er hjørnet af ØsterbrogadeiSkolegade Sankt Hans-dag i 1912, da
der var rejse gilde på Løgstørs første

tre-etages hus, af nogle kaldt skyskraberen.

Hjørnet at Østerbrogade/Blindebomsgade ca. 1915. I forgrunden
slagter Jørgensens butik. Helt t.h.
Aasteds grønthandel, som blev.revet
ned 1961.
Y

