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KREJL udkommer med

K*re [utu, !
Så er det igen tid for den traditionelle julekonkurrence, som i år foregår på bagsiden. Det gælder bare
orn at fortælle, hvad billederne forestiller og sende eller levere løsninsen tir Barres boshander inden

jur'

KREJL har bevaret ca. samme antal

abonnenter som i de senere år, men
der en bemærkelsesværdig tendens
til, at antallet i Løgstør bliver mindre,
mens det vokser uden for. Kun om-
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Lykkens gudinde trækker en
der har svaret rigtigt, og præmien er
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og naboer?

som sædvanligt et gratis abonnem€rq+til næste årgang.

FORSIDEBILLEDET: Passagerskibet "Bjørnsholm", som sejlede flere år på

Limfjorden med Bjarne Johannessen som reder, ses her i større farvand,
nemlig i Storebælt i 1990. Som det ses, går blæsten også frisk over

Storebælt.

I

Se artiklen side 27.
BAGSIDEN: Julekonkurrencen. Find ud af, hvad billederne forestiller og deltag
konkurrencen ved at aflevere resultatet af gætningen til Balles boghandel.
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svært.

Det

I
I

18
_-.-r

Et SitdeeYentyr ved Løgstør
af Eske Wohlfahrt

I vinteren 1825 slog Vesterhavet hul i
Aggertangen og fyldte snart hele den
vestlige Limfjord med saltvand. Brud på
den smalle strimmel land mellem hav og
fjord - "havrendinger" kaldte man det -

var set før. Men de plejede at sande
hurtigt til og lukke sig igen. Havrendingen i 1825 skulle vise sig at være anderledes. Den blev bredere og bredere
og så dyb at de første skibe kunne sejle
vestud ad fjorden i 1832.

Bruddet i Aggertange fik katastrofale
følger for det rige sildefiskeri i fjordens
midterste del. Ikke fordi sild ikke tåler
saltvand, men fordi fjordens gkologiske
balance blev rykket så meget at sildesti-

merne udeblev. Silden forsvandt ikke
pludseligt fra dag til anden i 7825.
Tværtimod. LØgstørs æra som fiskersamfund viste sig at kulminere i et rent
sildeeventyr, der først sluttede i begyn-

af vod voksede år for år. I 1819 var der
i 1828 var der L5 eller 16, i 1829
endog 18 vod i brug ved l/gstør. Hvert
vod havde sit eget maleriske navn. Det
var, som det på godt jysk udtrykkes,
"ikke få sild" der blev hentet op af
Limfjorden ved løgstør i de år. Alene i
1829 blev der fisket 248.1,69 ol sild (1
ol er 80 stk.) og de indbragte godt
41.000 Rigsdaler. Til sammenligning
kan nævnes at en håndværkersvend på
den tid kunne tjene omkring 175 Rigsdaler om året.
7 vod,
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delsen af 1830'erne.
Sildeeventyret ved løgstør er godt belyst i en række optegnelser giort af en

vis Henrik Krøyer i
optegnelser indgår

1.830'erne. Disse

i det omfattende

arkivalske materiale, som Limfjordsmuseet netop har modtaget efter forhenværende overinspektør ved Nationalmuseet, Holger Rasmussen, der er kendt
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ikke mindst på grund af sin disputats
om limfjordsfiskeriet før 1825.
Det var store landdragningsvod der især
havde betydning ved l,øgstør. Antallet

+n@r
NNNN
o

@oo
NNO

:NO

mmm

Udførsel af saltede sild lra løgstØr 1824-1833
målt i læster (1 læst svarer til ca. 2 tons). 1830
var der ikke mindre end 15 salterhuse i LØgstØr.
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16.
17.
18.

16.400 ol sild
15.000
13.000
13.146
10.200
L3.800
23.2L3
22.500
18.850
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.480

Jomfruvoddet
Kejservoddet
Rakkervoddet
Bondevoddet

Det gule Vod
Det røde Vod
Det glønne Vod
Drengevoddet
Det sorte vod
Svælgvoddet
v. Westens Vod
Pennikevoddet
Træskovoddet
Heltevoddet
Knoldevoddet
Portvoddet
Madamevoddet
Det blå vod

Silden kostede

i gennemsnit

1 mark pr.

et par tusinde sild i 6t dræt, solgte man
et læs sild til bønderne for 72 skilling.
Desuden tillod man køberen at læsse så
mange ekstra sild på vognen, som han
ville, og denne ekstra sild kunne løbe
helt op imod 70 ol.

Et sildevod var så stort og kostbart et
redskab at flere mænd, gerne 5-7, gik

2R

-

2.300
3.868
3.750

5/6

-

3.t4L

2R

-

2.t66
2.Lgt
1.700

2.000
2.000
2.000
2.000

lR t.913 tR t.833

LR

1.833
1.399
2.O31

4t.36t ta Rdl

fra lqgstgrs sildevod i foråret

ol. Det fortælles at når sildefangsterne
var store, det vil sige i størrelsesordenen

Rdl.

2.500

248.169 ol sild
Fangstmængder og bruttoindtægter

tR

2.733

8.394 - t2.t86 -

1829.

Som eksempel kan man tage det såkaldte Jomfruvod som netop havde 7
"redere" og 7 "karle". I 1827 fiskede
Jomfruvoddet for 1908 2/3 Rdl. og dette
beløb blev delt ligeligt mellem voddets
"redere" og "karle" således at hver part

fik

136 1/3 Rdl.

Selv om mange fiskere i dag sukker og
klager over regler og afgifter i fiskeriet,
har de næppe megen grund til at misunde deres forgængere i begyndelsen af

For udover udgifter til

sammen om at udrede udgifterne. Ejerne

1800'årene.

af voddet var ikke ngdvendigvis dem
der også tog på fjorden og havde det

fremstilling og vedligehold af voddet
måtte "rederne" af sildevoddene også
svare forskellige afgifter. Således en
afgift til Staten; den var egentlig på 10
Rdl., men da fiskeriet gik så godt be-

praktiske besvær med selve fiskeriet.
Tværtimod, som regel ansatte ejerne,

til at
drive fiskeriet. Det almindelige ved
Iøgstør i begyndelsen af 1.800'årene var

kaldet "rederne'r, nogle "vodkarle"

i 1830 lejligtil at hæve afgiften til 25 Rdl.

nyttede Rentekammeret
heden

at hvert vod havde 7 "redere" og at hver

Dertil kom at hvert vod yderligere måtte

"reder" stillede med en "karl".

udrede 8 Rdl.
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Drechsels store "Oversigt over vore Saltvandsfiskerier" fra 1890 findes denne principtegning af fiskeri
med landdragningsvod fra Skagen. Voddene i Limfiorden var af samme type omend der ikke var så mange
mand til at hale ind..

Rdl. til kæmnerkassen for tørreplads til
voddet, 6 Rdl. i havnepenge og endelig
6 Rdl. for vodkarlenes logi.
Fiskeriet med de store sildevod var
stærkt reguleret; der fandtes ligefrem et
særligt "Reglement for Vaadfiskeri ved
Løgstør". Paragraf 10 lyder: "Fiskeriet
med Vaad maa kun bruges om Vaaren
fra 11. Marts til 14. Juni paa det Sildene

den øvrige

Tid af Aaret kan faa fri

Vandring gennem Dybet.

-

Ingen Vaad

maa kastes saalænge Solen er paa Himlen og ingen Vaad maa komme den
modsatte Grund nærmere end 10 Favne,

altsammen for at give Sildene endnu
større Frihed til at passere end den de
erholde ved Vaaddends Samling, Inddragning, og medens de kaster".
Fiskepladserne, "varpestederne" eller
"drætstederne" som de kaldtes, lå på
begge sider af den strømrende der endnu

i

dag skærer sig tæt ind under Ugstør
by og bruges som sejlløb. Men der var

stor forskel på drætstederne. Således
berettes der om de to vestligste drætsteder på den søndre side (ved l4gstør)

at "de skulle lide ved hpje Vande og
forgget Strpmgang, hvilket bevirkede
Blødhed i Bunden; de to Drættesteder
nærmest løgstgr i øst vare stenrige på
Landgrunden, hvorved Fiskeriet vanskeliggiordes og Vaadene skadedes".

Hvert drætsted krævede en længde af 3400 favne. Undertiden afsattes grænsen
mellem to drættesteder ved pæle, fordi
der af og til opstod strid om "medene",
det vil sige om hvilke sigtepunkter på
land der skulle lægges til grund for den
rette placering af drætstedet.

Hugo Mathiessen giver i sin bog om
Limfjorden følgende beskrivelse af
fiskeri med sildevod: "Ved landdragning af Vaadet deltes Mandskabet inde
paa Stranden i to Hold, et ved hver
Ende af Garnet. Udstyret med Søstøvler,
Skødskind og Ærmer af Læder, samt et
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Bælte med en stump Træ og en Krog til
Tøjring af Rebet, tog Fiskerne nu fat af
alle Kræfter, den ene bag den anden, og
tæt omslyngende hinanden med Armene,

kæmpede man sig i Vand næsten til
Livet, baglæns Fod for Fod ind efter,
slæbende det vægtige Dræt over Havstokkens Søgræs og Sten.
Paalandsstorm og Brænding kunde til
Tider slaa Mændene omkuld, men Fortidens Limfjordsfiskere var haarde Halse, som ikke gav op, før Fangsten var
bjerget. Mangen Gang i Sildefiskeriets
æventyrlige Dage skæppede den godt, ved l4gstØr, hvor Fiskerne næsten kunde spænde over det snævre Farvand,
skal der 1827 i et Dræt være taget ikke
mindre end 3000 Ol Sild".

og
men der blev

Vodfiskeriet var det største

mest

også
betydningsfulde,
drevet mange andre former for fiskeri
fral-øgstør i begyndelsen af 1800'årene.
F. eks. nævnes både åleruser, drivgarn

og pulsvod

Voddet sættes.

1. verdenskrig.
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de gamle optegnelser.

I dette tilfælde ikke

nr 7, "Det Grønne
Vod". Ifølge reglementet for vodfiskeri ved løgstØr
shtlle lederen af hvert vod, kaldet "skipperen",
bære et sådan skilt om halsen, således at fiskeriopsynet i mØrke htnne føle det anfØrte nummer og
derved konstatere om vodlauget fiskede det rigtige
sted. Skiltet er idag udstillet på Limftordsmuseet.
Vodskilt tilhørende vodlaug

1831 svigtede sildefiskeriet, ogi 1832
blev det blot værre. Da man nåede

I

foråret 1833 kom kun 10 vod i vandet
og i 1834 faldt tallet yderligere til 7.
Selv om å1, og senere også fladfisk,
kom til at spille en vis rolle for fiskeriet
fra l-øgstØr, så har byen ikke siden
oplevet et fiskeeventyr der kunne måle
sig med det omkring 1830.

ved Løgstør, men ved Egholm hvor billedet er taget så sent som

omking

SAI/U.ryRKET
ELLER DA MuRTEN sroD pÅ
I Bredgade, hvor nu sawærket og byggemarkedet ligger, var der i slutningen
af 1800-tallet bygget et brændevinsbrænderi.

Det var

l:rs

Nielsen Djernis, der be-

gyndte produktionen i 1875. Det blev en
kortvarig fornøjelse, for det gav et stort
underskud. Der blev også brændt andet
end brændevin, for hele bygningen
brændte på et tidspunkt. Derefter var
bygningen udlejet en tid til brygger
I-aursen, som producerede øl i en årrække.

Da jernbanen skulle anlægges, blev der
afhændet et areal til stationsplads, og
sønnen byggede et savværk på brænderiets plads. Han havde det fra 1893 -

1900, hvor det blev solgt

til

novnnnr

Morten Christensen der, ifølge

skødet,

kom fra Grettrup.

Han havde tilsyneladende rejst

efter

arbejde, foruden at gå på valsen. I 1897
arbejdede han som tØmrersvend i Skive,
hvor der skulle opfpres en ny kirke. Da

tømrerarbejdet nåede til spiret, som
skulle nå 39 m. op i luften, sprang hans
mester fra, og Morten Christensen måtte

til vejrs. Som det snart viste sig, led han
ikke af svimmelhed.
Det har nok været en glædens dag, da
spiret var færdigt, for Morten klatrede
helt op på toppen, hvor han stod på
hovedet!

tømrer
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Det var en drabelig begivenhed, og det

skulle naturligvis fotograferes. Folk
fortalte, at Herredsfogeden ikke ville
have et så afskrækkende billede offentliggiort. Han forsøgte at konfiskere alle
kopierne.

Vi ved ikke, om det lykkedes,

men det

er da muligt, at han havde held med sig,

for det billede, der findes i dag, er i
hvert fald konstrueret.

vi ikke vide, om der var en
nærheden, da Morten Christensen stod på hovedet. Fotografer var
ikke så mobile, som de er idag.
Derfor kan

fotograf

i

Fotografen har tegnet en figur ind på et
almindeligt billede af kirken. Læg mærke til personerne på billedet. Ingen af
dem ser op på tårnet, men derimod på
fotografen!

Samtidigt med tømrerarbejdet blev der
andet job. Den unge tØm-

tid til et

rersvend stod model

til

Kristusfiguren

på den nye altertavle. Det var der ikke
noget underligt i, for Jesus var jo selv
uddannet tømrer i sin tid. I hvert fald
havde maleren, Jerndorff, fundet ham
passende, dog med undtagelse af hænderne, som en anden har stået model til.

Billedet viser Løgstør set 4stfra ind ad Nibe Landevej (Bredgade). Den forreste, lange bygning er
Chr. Andersens reberbane. Lige bag ved den skimtes sawærkets bygning med en høj skorsten og
en vindmotor. Det var den, der trak saven, når det blæste tilstræk*eligt. Bagved igen lå Dalbys
reberbane, som blev flyttet af hensyn til slagteriet, som ligger til højre. I baggrunden rager kirken
op med Tehisk Skole til venstre og realslcolen til højre. Billedet er fra 1903, Teknisk Skole fra
1902, realskolen fra 1901 og slagteriet fra 1900. Der har været gang i sagerne efter, at Ugstør
blev købstad
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i

1900.

Som nævnt var Morten

Christensen

Naver, og han foretog flere naverrejser
sammen med arkitekt Lind fra Skive.
De var også begge to med til at fejre

kirkens 50-års jubilæum hos Naverne i
Skive. Da var Christensen 73 tr.

År

1900 var Morten Christensen altså

nået

I

Det var nu heller ikke noget stort savværk. Maskinparken bestod af en maskinhøvl og en sav, der blev drevet af
en vindmotor.
Samtidigt solgte Djernis en parcel, matr
11.0æ. Hvor stor den var, står der ikke,
men den kostede 10 kr.

til l-øgstør, hvor han købte savvær-

ket af Anders Djernis den 18. oktober.
Købesummen var 16.000 kr. Det er
pudsigt, at de ikke kalder dei et savværk. I paragraf 7 står, at sælgeren "er
uberettiget til i 5 Aar fra Dato at regne
at anlægge eller drive noget Høvleri i
løgstør eller Omegn, d.v.s 2 Mile fra
l,øgstgr.

Igennem årene blev der købt flere parceller til udvidelse af savværkets grund.
Lige øst for lå bygningen til den sidste
reberbane i Løgstør. Den havde tilhørt
Chr. Andersen, somvar startet i 1889.
Den blev revet ned i flere omgange, og
det sidste forsvandt

i begyndelsen af

til haven sidder Morten Christensens bqrn, Karen og
Niels Christensen, (den senere savskærer). Bagved ligger sawærket. mndmotoren er forsvundet, så
værkets trækkraft er allerede forbedret. Til højre står maler Nielsens Aage foran nogle store kævler

Den gamle villa ca. 1908. På trappen ned

og reberbanens bygning. Den flotte unge mand ved lygtepælen er Anders Hansen, sQn af
slagteridirelapr P. Hansen. Langs med muren kom den senere Elmevej (Jernbanegade) til at gå.
Lige til hqjre for den store skorsten kan Aggersundfærgen skimtes ude i fiorden.
Den gamle villa havde oprindeligt tjent som oplagsrum for brænderiet, og måske også for
bryggeriet.
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1960-erne. Det skete i forbindelse med,
at sawærket fik en større udvidelse.

Fra 1910 blev der oprettet en tømmerhandel. I det hele taget lykkedes det
Morten Christensen at udvide virksomheden. Trækkraften blev forbedret, og
der blev indkøbt nye maskiner, så det
gamle sawærk kunne følge med tiden.

Der var jo en anden tømmerhandel i
byen, og den var startet i 1885, og den
skulle firmaet konkurrere med. Det
lykkedes åbenbart godt nok,
anden tømmerhandel ophørte
kring 30 år siden.

for

den

Som årene gik, kom næste generation
ind i billedet, og i 1942 blev sawærket
omdannet til et familieaktieselskab med
den snart 7O-årige Morten Christensen
som direktør.

Efter Morten Christensens død fortsatte
virksomheden ledet af anden generation,
den næste "savskærer", N.M.Christensen, og nu, hvor sawærket er udvidet
med et byggemarked, regerer 3. generation, Kaj og Børge Christensen. Hvis vi
regner Anders Djernis med, har der i år
været sawærk på pladsen i 100 år!

for om-

Ifulge de lamle protokaller sad Morten Christensen i ligningsl<ommissionen fra 1912-16. Her ses
han forrest i midten, lige under Frederik d. WII. De andre medlemmer var fra venstre: Murer
IQrgen Christensen, red. Thorvald Knudsen, snedker Ad. Iensen, lcøbmand S. I'aursen, kæmner
Christense4 kpbmand Per Kold og yderst sadelmager Ths. Jensen. Såvidt det kan ses, sidder
kammissionen i det gamle byrådsrum på Råd- og Tinghuset. Billedet må være [ra 1912.
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>Ingø< ses i rollen mm fragiskib, Stedet q Vestenik i Svøige, hvor det lastede salæde sild i kæseme at se på kajen. De kon fra fiskerlejeme og skulle til Gdynia i Polm. Foto i novembø 1937. Billeder fra >Inger" er venligst udlånt af Certrud Simonsø, Middelfart.

Løgstør-skibe:

Logger som fragtskib, stenfisker og passagerskib
Historien om loggeren >Inger<, der siden 1934 har haft tilknytningtilLøgstøt

Denne udgaves "Løgstør-skib" handler om gafik først i en meget høj alder hjemsted iLøgstør, men havde allerede da
haft tilknytning til byen via ejeren gennem 36
leasen >Inger<. Den

tu.

>Ingcr< sejler

i

øvrigt stadig på Limfjorden

ved Løgstør, men "bor" nu i København - som
en del andre, der har Løgstøt som udgangspunkt. Skibet navn er nu >Bjørnsholm<...
Umiddelbart er de to skibe ikke indentiske, da
en radikal ombygning har forvandlet en fragtgalease af Logger-typen til et lille passagerskib.

af Bent Mik*zlsen

Fiskeri
>Inger< var oprindelig en fiske-logger - af samme
type som >>Edna<<, der tidligere har været omtalt i
Krejl. Det vil sige, at skibet er bygget som sejl-fiskeskib, specielt udrustet til sildefiskeri i NcrdsØen og Nordatlanten. De blev udrangeret i rask
takt i 1930'eme, da de i stort tal kom til Skandinavien som afløsning for de garnle ræ skonnerter
og galeaser. >lnger< er bygget i 1916 af Scheepswerf H. H.. Bodewes i Millingen til fiskerirederiet Klinge & Voorrrnan i Maassluis under navnet
>Corrie<. Det var een af hundredevis af loggere,
der fejlagtigt blev bygget under 1. Verdenslcig, og
som kun var i drift i kort tid.
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Løgstør

Loggeren kom i maj 1934 til skibsfører Martin
Hjort Simonsen, der var født i Løgstør- Den
kom fra Købmand Jørgen Chr. Bruun i Arhus,
der juli 1929 havde købt skibet i Holland. Så
det var et næsten nyt stålfragtskib, Løgstørskipperen købte. Han var i 1935 ansat som lods
ved Thybor6n Lodseri, men begyndte kort efter at sejle med eget skib. Navnet >Inger< kom
fra købmanden og det blev ikke ændret - en
praksis Martin Simonsen i gvrigt bibeholdt på
den række af skibe, han købte indtil sin død i
1992.
Fast

fart

Martin Simonsen fik tidligt skaffet beskæfti-

gelse til >Inger<, der var rigget som almindelig
galease til fragtfart, men også med stenfiskergrej, så der kunne fiskes store sten op fra havet. De to ting var faktisk levebrødet gennem
de første år. Skibet var beskæftiget med sejlads
for De Danske Sukkerfabrikker og De Danske

Skipper Mutin Hjort Simonæn i stlrehuset på >Inger< i som
meren 1937. Hm ses i fin hvid somer-kæket Bemærk projektøren på taget, hvilket vu usædvanligt i 1937.

Spritfabrikker. Der blev sejlet melasse, der er
et sukkerprodukt - et biprodukt i flydende
form, der kommer ved produktion af sukker i
den form vi kender det - som hvidt pulver. Melassen brugte spritfabrikkerne til produktion af
brændevin mv. Sejladsen foregik i regelen
mellem tre fabrikker i den ene ende og tre fabrikker i den anden ende. Spritfabrikkeme fik
melasse sejlet til Hobro, Randers eller Grenå,

i den modme udgave som pæsagerskib. Skibet med den særlige skrogfæon, dq gør det særdels sødygtigt, æs i frisk vejrpå
"Inger..
Storebælt. Der sejlede det i en kon pqiode i 1990 mm sight-sæing skib ved kobyggqiet. >Bjømsholm< sejler nu igen med hvid slcogfwe. Dø er udsigt til havet fra bødme i salonen, hvor dø plads til 170 personer.
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Her ses >Ingø< rcm fragtskib i de sidste år i Simoroen-fmiliens eje. Stedet er Århus. Skibet ligger inde inde i ballær og ligner stqt æt
sig selv ala 1930'eme, Riggm er blevet mere simpel og sejle-rigningen er taget - olien er blevet billig. Skiber fortsatte som fragtskib endnu seks år inden det blev ombygget til pæsagerskib i Biisum i Tysklmd.

men den blev hentet på sukkerfabrikkeme i

Sakskøbing, Nakskov eller i Assens.
Melassen er flydende, hvorfor >Inger< sejlede
den i ståltønder. Den flydende vare blev hældt
på tønder, som blev stuvet i lastrummet på >lnger( - ja i øvrigt også tit på dækket. Melassen
laves i sukkersæsonen, der går fra sukkerroehøsten i oktober/november til begyndelsen af

juni.

Andre jobs
Udenfor sukkersæsonen blev >Inger< brugt til
løsfart eller som de foregik gennem en årrække
som stenfisker. Skibet fiskede sten i Kattegat
og sejlede disse gennem Limfjorden til Vandbygningsvæsenets store arbejder ved Thyborpn
Kanal og Thybor@n havn.
Den fart var et hårdt slid, men der blev dog tid
til at ligge lidt på stranden ved Vesterhavet.

Blandt skibets lvrige jobs var bl.a. bjærgningen af 3 mst. skonnerten >Jylland<, der i marts
1936 sank ved Fomæs efter at være kollideret
med det tyske dampskib >Erika<. Skorulerten,

der var lastet med 320.000 brosten, sank og
stod på 72 meter vand med master over vandet.
Martin Simonsen fik kontrakt bjærgningen og
skulle for 10.000 kr. bjærget skibet. Det skete,

men med nogen besvær på gfund af dårligt vejr

og meget strøm i vandet. En dykker tog alle
brosten ud af skibet (!), hvorefter Simonsens
melasse-tønder blev lagt ind

i

vraget. Derefter

blev de fyldt med luft og skonnerten hævede
sig. Sluteligt blev den leveret i tørdok i Aalborg for reparation.

Familie-skib
Martin Simonsen blev i 1944 gift med Gertrud
fik siden seks bprn som naturligt sejlede med
om bord. De flyttede alle med over til et nyt
skib, da Martin Simonsen i marts 1956 købt
>Toto< ffa De Danske Sukkerfabrikker. Det
nye skib var større og en skipper blev ansat til
at sejle med >Inger<, der fortsatte i melasse-

farten i nogle år. Skibet lavede også andre rejser under begrebet løsfart. Det var bl.a. i fart
med drænrør fra teglværkerne i Egemsund til
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skeren Heinrich Neumann i Biisum på Nordsøkysten. Der lå >Inger<( et års tid mens det
blev ombygget til passagerskib. Den nye ejer
var begejstret for skroget gode sØgående egenskaber og dets tilstand i øvrigt. Så der blev
brugt mange D-mark på ombygningen. >>Inger<
blev i 1978 til >Helmsand<, der blev brugt til
turistfart, lystfi sker-ture og passagersejlads til
Helgoland.
Efter ombygningen havde skibet fået plads til
170 passagerer i dagsejlads. Der var en kabys
til lette måltider og salonen blev bygget så der
var udsyn fra serveringsbordene. Et helt nyt liv
til den gale slider fra sten- og melassefarteme.

Danmark igen

>Helmsand< forblev tysk til årsskiftet 1987/88,
da det blev købt af Rederiet Limfjorden i

Løgstørl Rederiet var stiftet med skipper Bjarne Johannesen som primus motor og de ville
starte turistsejlads på Limfjorden med skibet.
Det blev overtaget og sat på bedding i Hanstholm og siden i Agger. Det var bestemt til at
have navnet >Aggersborg<, men det blev ikke

Skipper Martin Hjort Simonsen i april 1990. Hm står hq til ror
i fmiliere rededets rcnesæ mskaffelse 4'000-!omeren "Oragreq(. Det er redqiets hidtil stø$te skib og det sejler fæt på
Nordatlmten med gæolie til trawlere mv., der bliver på havet.

ne i Egemsund til Norge og tog salpeter med
retur fra HerØya eller de mere specielle som
f.eks. efteråret 1937 , da >Inger< var i Vestervik
på den svenske østkyst for at hente en ladning
itr6mming (svensk for sild) i kasser til Gdynia
i Polen.

Tankskibe
Melassen blev i begyndelsen af 1960 fragtet i
tankskibe, hvorfor Simonsen købte sit første
tankskib - og fortsatte i tankfarten med fem

tankskibeifartidag.

>lnger< blev i januar 1971 solgt til skipper Otto Jensen i Grenå og fortsatte i Østersø-farterne til og fra danske havne. Det fortsatte indtil
1976,da det ikke længere kunne svare regling
i konkurrencen med lastbiler og jernbaner.
(Det lastede kun 175 tons) Det blev solgt til ty-
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godkendt, da Dannebrog Rederi har reseryeret
alle navne, der ender på borg. Istedet blev det
efter områdets anden store bygningsværk:
>Bjømsholm<. Hjemstedet blev Løgstør - for
f6rste gang.
Rederiet Limfjorden søgte på forskellige måder, at beskæftige skibet: Fest-sejlads med servering om bord, rutesejlads f.eks. fraLøgstør
til Thisted og til Nyk@bing Mors. Siden blev
det sat i system med turistsejlads ud afalle byerne i den Vestlige Limfjord med tilhørende
bustransport retur, og sejlende turistfremstød i

København, hvor Vesthimmerland blev vist

frem.

Alt i alt ikke nogen stor succes, og slet ikke
stor nok til at skaffe de n6dvendige indtægter

til skibet.

Så det blev udbudt

til

salg.

København
Købeme var Spar Shipping, stiftet af Finn
Madsen og Keld Øby, der allerede har et mindre passagerskib i fart med lystfiskere pLØresund. I deres regie har skibet fået hjemsted i
København. Det ses dog fortsat på Limfjorden
om sommeren. I denne sommer har det sejlet
passagersejlads på fjorden hver weekend fra
Aalborg til Løgstør og retur.

Det gamle skib har fået ny hovedmotor på 390
hk. og sejler nu l0 knob mod 7-8 knob i gamle
dage med en motor med 120 hk. Dengang var

Bsætsringen på Dlnger( wdq bjærgningm af skomøten >Jyllmd< i somøm 1937. Det er Mctin Simonsen, der står ydqst til venstre. Hmen med u i kæde er bedstemmden (stymmd) og de mdre et letmatrosø/jungmænd. De udgjorde skibets studud besætning
og blev så siden "suppleret ' med skippers hustru og senere fire bøm.

der også sejl på skibet, og de blev brugt

flittigt

for at spare på olien. Og var der så vindstille,
ja så kunne familien Simonsen tage en sommerdukkert

i

havet, som Martin Simonsen har

berettet for skriveren af disse linier.

Rederiet

Martin Hjort Simonsen døde i maj 1.992 i en
alder af 92 Ar. Han blev begravet på Løgstør
kirkegård. Han var født i Løgstør, men boede

i Middelfart tæt ved sejlrutil og fra Sukkerfabrikkeme - og let at

gennem mange år

teme

komme forbi og se familien.
Rederiet, der består af en vifte af selskaber, er
nu samlet i Svendborg under navnet Rederiet
M. H. Simonsen og ledelsen af sønnen Lars og
datteren Kirsten Simonsen. Der er fem tankskibe i flåden med samlet tonnage på 10.200 tons
dødvægt
Et sjælden folo af et ilbejdsskib. Det srammer fra den lmge
bjærgning i Kattegat i 193?. Skippø styrehuset. Dæksmotoren, der drev losse-spilleVstenhskøspillet rcs tydeligt i forgrunden. Over styehuset ses de lmge udstødningsrør, dq skulle til fq at skåne mesm-rcjlet for udstpdningsgæser og olieklatter fra motoren.
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