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KÆRE UESER

Her er sidste numnmer af 12. årgang.
Oplaget er stadig lige stort, men det

kniber meget for en del af abonnen-
terne at få betalt til tiden.

Princippet er, at der betales forud,
så KREJL har lidt kapital til at betale
bogtrykker og porto m.m. Desværre
er der en del, der er begYndt at
betale bagud, og en del, der ikke
har betalt i flere år.

I disse edb-tider er det ikke noget
problem at få oplysning, hvis nogen
kommer i tvivl om, hvad der er be-
talt. En henvendelse På telefon
98671566 til Balles boghandel vil
kunne klare sagen På et øjeblik, og
KREJL har desværre ikke Penge til
at finansiere bladet uden abonnen-
ternes bistand.

FORSIDEBILLEDET
er et kik ned ad Rådhusgade kort efter 1900, set fra Jernbanegade. Til venstre ligger

Afholdshotellet, og i baggrunden bag damen med barnevognen, ligger Mathiasens

Klædefabrik. Bygningen længst til højre rummede indtil 1923 telegrafstationen, som

derefter blev flyttet til posthuset'
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EI{ CYKLETUR I JYLL,/ND I 1896

AF CHARLES EDWARDES

(fortsat)

En lys rød og grøn og hvid lille ny by
er l,øEstør, godt anbragt v"ed den vest-
lige adgang til Aggersund, det vil sige,
på vandvejen mellem Nordsøen og
Cattegat. Løgstør Bredning er det mest
udbredte af saltvandsbassinerne i dette
forgrenede indlandshav. lave små6er,
omringet af sandbanker og mudder, er
der mange af nord for byen, så de
passerende dampere må føle sig om-
hyggeligt for på vej mod øst eller vest.

Et vist, pænt hotel, med en række af
grønne skodder til værelserne, forførte
mig næsten til et ophold i løgstør. Men
byen rummer i virkeligheden intet af
interesse: den er for ny til det. Dens
havneområde og gravemaskiner appel-
lerede ikke til mig.

Færgen var mit må1. For at komme til
den havde jeg næsten 5 km. ekstra at
køre, parallelt med vandet langs en
nydeligt svunget kystlinie. Og som det
regnede under det kvarters kpretur! Jeg
var rigtig glad for at flygte ind i fær-
gens læskur ved vandkanten, og vente
der, indtil færgemanden returnerede fra
nordkysten.

Sundet kan ikke være mere end knap
300 m. tværs over: damperen "Udval-
la", som gled forbi i regnen, så ud som
om en let drejning på rattet ville sætte
hende på grund på den ene eller den
anden side.

Færgemanden kunne have stået model
til en gammel nordbo, så massiv af
skikkelse var han, så kraftigt skægget,
og med sådan et roligt, klart, stadigt
blik i sine blå øjne.

Hans mening om vinden var, at den
ville skifte i løbet af natten, og om
Aggersund kro, at de ville have plads
til mig. Han løftede min cykel in og ud,
som om det havde været et barns lege-
tØj, skønt den med sin femsidede baga-
getaske vejede godt over 35 pounds.

Klokken var nu seks, og jeg var tilfreds
med at slå mig til ro i et gæstgiveri.
Men de viste ingen entusiasme over for
mig i Aggersund kro.
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Jeg ønskede husets smukke Pige et

"gådaften" og spurgte, om jeg kunne

overnatte der.

"Ja", sagde hun og genoptog sin strik-
ning. Hendes lille gulhårede søster

varmede mig imidlertid med et smil'

"Jeg er også sulten. Kan jeg få noget at

spise?"
"Måske nok. Jeg vil spørge", svarede

pigen.
Men hun spurgte ikke, og så heller ikke

på mig; hun arbejdede kun med sine

pinAe. Og hun rødmede ikke eller viste

noget tegn På forvirring som kunne

undskylde en så tydelig ugæstfrihed

mod en meget våd fremmed.

"Godt," sagde jeg, "vær så venlig at

vise mig mit rum".
I stedet for at indvillige, samlede den

unge dame sin lille gul-hårede søster

op, og forsvandt uden et ord fra kaf-
festuen, hvor hun efterlod mig ydmy-
get.

De landlige danskere kræver nogen

forståelse. Sådan tænkte jeg endu mere,

da denne piges store moder viste sig,

og også syntes ligeglad med mit velbe-
findende. Hun Io ad min våde frem-
toning, men viste mig et kvistværelse'

Senere serverede de mig en omelet og

en bøf, og skeer og gafler var af gam-

melt sølv.

Og lidt efter lidt tøede den storsnudede

pige op, så før måltidet var forbi, kom

hun uopfordret ind i mit værelse med

husets yngste i sine arme, sad hvor jeg

kunne se hende bedst, og stillede mig

spørgsmåI. Hun havde blå øjne og

fiegner og en vidunderlig lille skikkel-
se. Men hendes selvoptagethed var det
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mest bemærkelsesværdige hos hende;

hun afhørte mig med en offentlig ud-
spørgers professionelle mine.

Og bagefter gabte hun hPjt, og viste

nogle fuldendte små hvide tænder, og

mens hun vuggede babYen, begYndte

hun at synge for den, så jeg På stedet

kunne have taget hende i mine arme,

for hendes smukke moderfølelses skyld.

"Jeg vil gerne blive her to nætter",

sagde jeg, efter at jeg hurtigt havde lagt

planer for imorgen.

"Nå!", sagde hun, "Så vil jeg tilberede

en due til Deres middag imorgen, og

der er modne ribs i haven."

Jeg blev i Aggersund to nætter. Men

dagen imellem dem var ikke, som De

måske kunne formode, helliget driverliv
og snak med den smukke Pige. Meget

langt fra. Og heller ikke denne aften.

Klokken halv ni forlod jeg kroen for at

gå til den gamle, kongelige residens

Aggersborg, ca. 1/z km. borte, og idio-
tisk nok lykkedes det mig at lave en 8

km. tur ud af det, inden jeg var tilbage

i Aggersund.

Vejen førte mig for langt ind i landet,

hen imod en af de mest fremtrædende

bakkeknolde, jeg endnu havde set. En

træskoklædt bondemand, som jeg ud-
spurgte om hPjen, sagde, at der lå en

konge under den.

Og endnu mens han sagde det, hoPPede

to livlige unger op på den og legede i
det stærke lys fra den vestlige himmel'

Da de kom ned igen, fulgte nogle an-



dre, hvor imellem der var små piger
med svingende hestehaler. Der var en
skole i nærheden, og ungerne var først
blevet sluppet løs på denne tid af af-
tenen. Jeg spekulerer på, hvad vore
børn ville tænke, hvis vi hovedsageligt
brugte de lange sommerdage som på-
skud til at udvide deres "skoletid.

Dette hjørne af Thisted Amt viste sig
som et forfriskende, umalerisk land,
indtil jeg kom til Aggersborg, med
kartofler og byg omkring husene, men
mere hede og græs end dyrket land.
Køerne var tøjret, og fårene bundet
sammen to og to; i det sidste tilfælde
ofte et får med sit lam, hvor begge
anstrengte sig meget for at komme så
Iangt som muligt væk fra hinanden, og
undertiden sloges. Det selskabelige
instinkt kan være stærkt hos de la-
verestående dyr, som hos os; men de,
så lidt som vi, kan lide at få det urime-
ligt påtvunget.

Da jeg nåede Aggersborg, var klokken
over ti, og jeg ventede at finde lands-
byen i søvnig ro. Det var der dog ikke.
To seje damer sludrede på kirkegården
med mælkespande ved fødderne; og i
haverne, lugede mænd, kvinder og børn
ivrigt. En gøE og adskillige lærker
opretholdt illusionen om klart dagslys,
hvilket knap nok blev imødegået af det
disede røde på den vestlige himmel ude
over vandet, og de små øer som ligger
langs kysten, og kun er skilt fra fast-
landet, når det er højvande.

Engang havde kongen sit slot i Ag-
gersborg. Jeg så, hvor det havde været:
en Øde jorddynge, omkredset af høje
nælder og hjulkroner. Såvidt jeg ved,
og såvidt alle her, som jeg talte med,
kunde fortælle mig, hensmuldrer kon-
gen selv i fred under den høj, som
børnene leger på før og efter skoletid.

Aggersund, med kroen.
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Det moderne Aggersborg er en sam-
ling nydelige huse omgivet af træer, og

andre meget mindre nYdelige. Når
vestenvinden larmer lds, må de ønske

al den beskyttelse mod den, som de kan

få her.

Det var sent, da jeg kom tilbage til
Aggersund. Men trods det sene tids-
punkt var en handelsrejsende netop

ankommet i sin vogn med tosPand og

overvågede aflæsningen af sine vare-
prøver, mens han røg en tankefuld pibe.

Noget senere kom han og jeg til sengs

på kvisten, med en meget tynd brædde-
væg imellem os. Manden kunne have

været snorkehandler, at dømme efter de

varianter, han kunne spille til den om-
givende luft i de to timer, jeg var nødt

til at ligge vågen og kritisere dem'

Min fælle, den handelsrejsende, dukke-
de op næste morgen, mens jeg drak

kaffe med to æggeblommer i' At døm-
me efter poserne under hans Øjne, hav-
de hans natlige lyde givet ham lige så

lidt hvile, som de havde beroliget mig.
Vi sagde "good-day" til hinanden, og

derefter afleverede han, mens jeg hørte

på det, en serie syrlige bemærkninger

om befolkningen og bekvemmeligheden
på vejene i vores del af Danmark.

"Vi er rotter, eller det ser sådan ud,

hvorfor skulle de ellers putte os i sådan

nogle huller for at sove!" "Og det stads,

de kalder cognak her! Ih, min gode

herre, det er så sødt som Chartreuse.

Min mave måtte betale i nat for den

dråbe, jeg fik, før jeg gik til ro.!"
"Og hvad med manererne. Vorherre
bevares ! "
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Gentleman'en var tysker, og sendte sin

stribe kritik ud på sit eget sprog. Men
i det øjeblik den lille dame med freg-
nerne kom ind, blomstrede han med

buk og smil. Det glædede mig at se, at

hun betragtede ham lige så iskoldt, som

hun havde set på mig. Måske fortalte
hendes kvindelige intiution hende,

hvilken falsk forræder denne mand over
for sine egne følelser; for han bestilte
straks et glas af den dårlige cognac, og

fortsatte med at tænde en pibe og rode

imellem sine fakturaer og adressebgger.

Det var den klareste morgen, jeg havde

oplevet i Jylland; helt i overensstem-
melse med den rødlige løfte kl. 2 om

morgenen, da den handelsrejsendes

musik holdt mig vågen, og jeg havde

set dagen hæve sig nyfødt over sundets

farverige vande. Himlen var blå overalt,
og det var meget varmt.

Jeg fortalte min værtinde, at jeg måske

ikke kom tilbage før kl. 8 om aftenen.

Det betØd et ti timers fravær, hvilket
hun så ud til at tænke, krævede en

forklaring. Jeg nævnte Svinkløv oB

andre navne.

"Ventede jeg", tog hun til genmæIe." at

nå disse steder på min cYkle?"

"Sådan et håb var ikke urimeligt",
sagde jeg.

"Min gud, De vil få at se!", udbrød hun

inderligt; og så gnskede hun mig, med

en ejendommelig ændring af ansigtsud-
trykket, en behagelig rejse, og tilføjede
som en eftertanke, at sådan nogle op-
findelser som min cykle passede måske

godt til byer som København eller selv

Aalborg, men at jeg havde gjort en fejl
ved at tænke på at rejse mageligt På

den i hendes del af landet.



"De vil selv opdage det", sluttede hun,
"og duen vil blive kogt til kl. otte."

Denne Cassandra-agtige bemærkning
gjorde mig urolig, og jeg gik og rgg
mellem ribsbuskene i den lille krohave
og overvejede hendes ord. Men jeg
besluttede at have det på min måde.
Erfaringer, man hører om, er aldrig
meget værd, og landevejen gennem
landsbyen (en fortsættelse af den fra
l,øgstør, afbrudt af sundets vande) lpb
så ligeud mod nord, uden tilsyneladen-
de forringelse adskillige kilometer.
Lærkerne sang også muntert, og jeg
længtes efter at komme afsted.

Aggersund kros stald står mere ud til
vejen, end selve kroen - et overdækket
skur, åbent i begge ender. Men ingen
begår tyveri i Jylland. Sådan sagde
staldkarlen, da han giorde min "Sunbe-
am" klar til dagens eventyr, efter at
have udskudt pasningen af den han-
delsrejsendes køretØj med dets grØnne
luksuspolstring og kraftige træværk.

Jeg købte Virginiatobak i butikken ved
siden af kroen for en penny pr. ounce
(28 gram), og derefter stod jeg på og
kørte mod nord. Der var blevet lidt
vind, som blæste mig i ansigtet, men
den var ikke så stærk, og selv om det
gik opad, var vejens stigning ikke for
stejl.

Tidligere på morgenen havde jeg ob-
serveret en usædvankig samling mæl-
kespande på vogne, som var på vej fra
nord til syd. Nu mødte jeg flere af dem
og drifter med kvæg. Dette meldte om
et rigt græsningsland, skønt landet de
næste kilometer syntes at være den

sædvanlige forarmede slags med små
søer mellem lyngen og bølgende hede-
bakker, så urørt af mennesker som ved
den første bosættelse af Jylland.

Edwardes besøger Aagaard, hvor han lærer
om l+vægets pasning og mælkeproduktion.
hnden var lrisket op og bar ham til

"en afskrækkende bivej med navnet
"Kollerup" på et skilt. Her begyndte
ulykkerne. I de næste seks timer var
min "Sunbeam" stort set en bedrøvelig
klods om benet."

Han når under store anstengelser til Jam-
merbugten, hvor han får et bød, og belaver
sig på hjemnren. I stedet for direkte mod
Aggersund, drejer han østover og kæmper sig
ad snoede veje.

"her i Svenstrup ramte jeg en tålelig
vej. Men ak!, der var en frygtelig
modvind, og jeg var endnu 12 km. fra
Aggersund og den stegte due. Jeg kun-
ne være faldet i søvn ved vejsiden på
fem sekunder."

Han passerer Torslev, Løvsted, Haverslev og
Beistrup uden, at de gpr særligt indtryk. Han
htnne bedst lide Beistup, fordi den var nær-
mest ved Aggersund.

"Og til slut var det en meget udmattet
eventyrer, som stavrede ind på Agger-
sund kro i nærværelse af pigen med
fregnerne, smilehullerne og de blå øjne.
Det gik mig til hjertet at måtte bedrøve
de gode mennesker med hensyn til den
stegte due. Men den ret kunne jeg ikke
klare. Mens værtinden til alle klagede
over den forbandede opfindelse af
cyklen, hengav jeg mig til sodavand og
undskyldninger, og klatrede i seng."
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LØGSTØRBRYGHUS I lOO AR
Af Torsten Hansen

(fortsat)
Knud Birk var ikke uddannet brygger,

derimod var han uddannet indenfor kolo-
nial og korn og foderstoffer. Så selve
glbrygningen var ny for ham. Heldigvis
fik han god hjælp af den tidligere ejer af

bryggeriet, Brygger Clausen. Clausen var

en dygtig brygger, og han lærte Birk at

brygge hvidtØl. Samtidig gik Clausen og-

så til hånde med alt andet på bryggeriet.
Efter ca. et års tid holdt Clausen op. Han

endte som dener på Mikkelsens Hotel'
Det at have bryggeri i slutningen af 40'er-
ne, var ikke bare at brygge Øl og lave so-

davand. Allerede året efter sin overtagel-

se, var Birk ude hos nogle lokale land-

mænd og tegne sukkerroer. 'At tegne suk-

kerroer" vil sige, at han købte hpsten på

forhånd. De første år tegnede han 60 tons

sukkeroer, det gav ca. 3 tons råsukker'

Sukkeret blev tegnet hos Kornum Øster-

gaard. Råsukkeret var specielt godt til ap-

pelsinvand og ø1. Maltet til øllet købte

Birk i Aabybro.
Knud Birk ændrede en del ved bryggeriet
da han kom til. Det meste af produktions-

apparatet bestod af træ. Gærkarene blev

skiftet til aluminium, og svalebakkerne

blev skiftet ud til jern. Samtidig byggede

han om sådan, at svalebakkerne kunne

komme til at ligge lige under loftet og ud-

luftningen. Faktisk blev halvdelen af byg-

ningen bygget om. Alt sammen skete in-
denfor 5 år.

Knud Birk og hans kone arbejdede hårdt

på bryghuset. Specielt var glbrygningen

åt håråi arbejde, og det var ikke en nær så

god forretning, som at lave sodavand'

Ølbrygningen krævede også meget mere

tid, end fremstillingen af sodavand. Det
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var en væsentlig årsag til, at Birk efter få

år (ca. 1953-54) valgte at ophpre med

brygningen af hvidtøI, og koncentrere sig

om fremstillingen af sodavand og sit Ce-

res depot, som han havde fået i 1947 -

Bryghuset var et familieforetagende'
fnuO girt lavde sodavand og bryggede

ø1, samt kørte ud og solgte det. Mens

Grethe Birk klarede ekspeditionen hjem-

me, der var faktisk et stort salg direkte fra

døren. Hun deltog også i produktionen,

idet hun altid satte etiketter på. Det fore-

gik med håndkraft. Samtidig passede

Grethe naturligvis også huset, og de tre

børn det efterhånden blev til. Hun var

ipvrigt udlært frisør fra Haslev.

KUN HVIDTØL
Løgstør Bryghus har aldrig brygget stær-

kere Øl end hvidtøI, og i Birks tid har der

kun været produceret to typer, en almin-

delig taffelgl og en julehvidtøl. Julehvid-

tØllen blev brygget lidt kraftigere og lidt
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I

sødere, end taffeløllen. Øllen er blevet
tappet på store flasker, 70 cl., samt på 5
og 10 liters stakirøI.
Af sodavand blev der i starten lavet ap-
pelsin, citron, appolonaris og hindbær.
Senere kom mange andre til.
Knud Birk fik lavet sin egen etiket til øl i
1947, det var en standard type fra Aal-
borg Stentryk. Han brugte den, indtil han
ophgrte med at lave ø1. JuleØllen havde
sin egen etiket.
I Knud Birks tid havde bryggeriet et op-
land, som strakte sig lidt ud over den nu-
værende Løgstør kommunes grænser. Det
strakte sig fra Staun over Farstrup, Lund-
by, Vindblæs, Vester Hornum til Overla-
de. Og i nord kom man også til Agger-
sund.
Produktionen af sodavand var i de sidste
år mellem l/2 og I million stk.
l5l3 1975 køber Jørn Simonsen soda-
vandsfabrikken af Knud Birk Nielsen.
Kgbspris 80.000 kr. plus varelager og em-
ballage. På nuværende tidspunkt produce-
res ca. 400.000 flasker om året. I forbin-
delse med salget oph@rer Ceres depotet.
De pnsker ikke at f6lge med over til en ny
eJer.

et kontorjob. Det blev dog for indelukket
for ham, så han gik til Birk og sagde, ar
hvis Birk en dag ville sælge fabrkken, vil-
le han gerne selv k6be den.

NY EJER, NYE TIDER
Ved overtagelsen var hovedparten af af-
sætningen baseret på nogle få forretninger
i Lggst4r og Ranum, samt ca. 550 private
kunder. Derfor var arbejdsdagen inddelt,
så mandag og tirsdag besøEtes forret-
ningskunderne, og onsdag til fredag de
private.
Den fordeling mente J6rn var uheldig for
fremtiden, så han begyndte langsomt at
søge flere forretningskunder. Han lovede
dem samtidig, at han ikke ville optage
flere private kunder. Det viste sig at være
en rigtig satsning. Salget steg, og i 1979
besluttede Jørn Simonsen sig til den store
satsning.

Han flyttede fabrikken fra Bredgade til
Blekingevej i industrikvarteret. Samtidig
blev der indkØbt for 200.000 kr. andre
maskiner. Det var nogle brugte fra Ind-
slev på Fyn. De "nye" maskinet øgede

I

I

Jørn Simonsen er fla-
sket op med soda-
vandsfabrikken. Hans
far har i flere år kørt
lastbilen for Knud
Birk, og som barn har
Jgrn Simonsen ofte
været med. Han kun-
ne lide arbejdet, og
allerede tidligt tænkte
han på, at det var en
type job, han kunne
tænke sig.
Jørn Simonsen blev
dog uddannet inden-
for handel, og fik sig

CITN,SWn}
LøSSTøR BRYGHUS
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produktionen fra 1000 flasker i timen til
3000 flasker i timen.
Førhen kunne JØrn få lavet ca. 25'000 fla-

sker om dagen. Egentlig var det Knud

Birk og Birks kone, der lavede dem' men

nu kunne han selv klare det samme På

kortere tid. 3 år senere købte Jørn Simon-

sen "nye", brugte tappe- og etiketmaski-

ner fra Bjprnkilde i Grenå. Senere købte

han en Impreguleringsmaskine fra Aal-

borg Mineralvandsfabrik, da den lukkede'

Salget steg fortsat, til ca. 750.000 flasker

orlting issz. sa blev sodavand pålagt

en ekstia afgift på 20 øte pr' flaske. Det

blev dyrt for fabrikken. Salget faldt med

ca. 100.000 flasker På et år.

Samtidig satte en strukturændring ind i
dansk dåtailhandel. De små handlende fik
det sværere, og de begyndte at lukke' De

tilbageværende samlede sig i st@rre kæ-

der. kæderne begyndte at handle ind sam-

let, hvilket betød, at det blev sværere at

komme ind for de små fabrikker'
Over en årække mistede Løgstør Bryg-

hus ca. 50 fonetninger som kunder'

Salgstallet faldt tilsvarende.

Fra starten af ville Jørn Simonsen gerne

have et Bldepot sammen med fabrikken,

L OG $TOR BRYfi H U S

og da Ceres ikke ville mere, forespurgte

hån Albani. De ville gerne have depot i

LøEStør. Sammen med Albanis ø1, fik Si-

monsen også deres sodavand. Det kunne

lyde som en dum ide, men sandheden var,

ut d.t guu ham et mersalg. Årsagen skal

sØges i, at de to sodavandsprodukter ikke

hai samme kundekreds. En LøgstØr soda-

vand sælges ikke i restaurant, det gØr til
sensæld en Albanivand. Derlor byder de

In åduuand ikke hinanden nogen direkte

konkurrence.

IOO ÅR EFTER
I 1992 er situationen den, at produktionen

er tilbage på ca. 400.000 flasker, som der

Ulev påduceret i 1975. Fordelingen af

kundegrupperne er anderledes. Nu er den

overvejende del forret-
ninger; der er dog stadig

ca. 75 private, der holder
ved. Produktionen klares

ved, en gang om ugen, at

lave 6.000 eller 12.000

stk. Det klarer Jørn Si-

monsen selv. kun hjulPet

af en skoledreng.
Løgstør Bryghus er i dag

nok Danmarks mindste
producent. som udeluk-
kende producerer soda-

vand. BrYghuset er

stærkt ramt a[ koncentra-

tionerne i detailhandlen.
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Samt den stærke priskrig på sodavands-
markedet. Alene i 1992 faldtproduktionen
med ca. 75.000 flasker. Til gengæld går
det fremad for Albaniøllet i området, iJær
på fadølssiden. Bryghuset og depotet dæk-
ker i 1992 et område på, ca. 25 - 30 kms
omkreds omkring I-øgstør, men fremtiden
er usikker.

Til nærværende artikel er der ydet stØtte
fra sundhedskoordinatoren i I-øgstør.

Torsten Hansen.

PIRATEIV
PERIODISK TIDSSKRIFT FORFRIT ORDSKIFTE VED-
RØRENDE SAMFANDS-
SPØRGSfuT.,iL M.V.

Forleden modtog arkivet et nummer af
ovennævnte tidsskrift, hvis eksistens vi
ikke havde været klar over. Det er 1.
årgang nr.1 fra februar 1910, og en nær-
mere eftersøgning giver mistanke om, at
det er det eneste nr., der er udkommet.
Udgiveren hed H. Lauridsen, og bladet var
trykt i Ejnar Knudsens trykkeri.

Bladet v_il.tage sig af diskussioner og
debatter "uden derved at bebyrde de lokal!
Dagblade, hvis store spredte Læsekreds
mulig ikke interesserer sig lige meget for
de Emner som kan falde for.

Bladet vil paa Forhaand interessere sig for
kommunale Sager, som Byraadsforhind-
Iinger, kommunale Valg eller hvad andet,
der Tid efter anden har Interesse, saaledes
som f.Eks. Elektricitetsværkets eventuelle
Anlæggelse; endvidere for al Idrætsliv _
denne Vinter synes jo at skulde blive

Vinteridrætten gunstig, foreløbig er der
Anledning til Ski- og Kælkesport og ved
lidt Rydningsarbejde faa vi vel nok- Ir"n
frem.

Endelig ønsker Bladet gerne, hvad mere
almen Interesse angaar, at deltage i Kam_
pen for Henry George Bevægelsens Frem_
gang, for Kvindens Valgret, i det hele
taget for enhver frisindet Reform".

Redaktøren fortsætter sine lederbetragt_
ninger med at angribe Aggersundfærgen og
den socialdemokratiske pr".r", ,"lu oÅ
han hævder, at han ikke vil. ,,piraten" har
ganske andre Opgaver end at bekrige disse
to, men vil forsøge, naar Iæjlighed gives,
og der ellers er Anledning dertil at vende
Bredsiden til disse og give det glatte Lag _
sig saa, at der ikke udstedes regulåre

Krigserklæringer i vore Dage - silv af
Pirater! HL".

Iøvrigt indeholder bladet en støne artikel
for og imod det kommende elektricitets_
værk, (som altså kom 5 år senere) med
betragtninger om gassens fordele og ulem-
per.

En anden artikel annoncerer et foredrag på
Afholdshjemmet om Georgeisme, og in-
delig er der en beskrivelse af en 7sflig
storm i januar, som fik I_øgstør Grunde til
at sande til. Der var åbenbart nogen, der
hilste tilsandingen velkommen, men re_
daktøren imødegår dem. "At gaa tilbage
Benyttelsen af Kanalen maatte absolut
betragtes som et Tilbageskridt i Udvik_
Iingen af Fjordens Trafikforhold". Kanalen
blev jo først lukket 1913.

"Piraten" udkom fastelavns mandag, men
"skal ikke være en Karnevals- eller Faste-
lavnsavis, men da Fastelavnsbaadenjo ikke
kommer ud i Aar" ønsker den læserne ,'en

fornøjelig Fastelavn".
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MALLE SOGN, FOLK OG SKOLE

BIDRAG TIL ET TIDS- OG EGNSBILLEDE

af Skjold Hansen

I Bjørnsholm-Malle sogne var.der midt

i tZOO-tattet to skoler: i Overlade og i
Ranum. Mallebørnene måtte I ø b e til
Ranum. Og langt var der for "fodfol-
ket" fra Iændrup, skønt det i skoleloven

fra 1814 hed: helst ikke mere end tl4
mil! Ja, og samtidig var der trangt i
skolerne, i 1848 90 børn og 6n lærer i
Ranum.

Netop i 1848 - da seminariet kom til
Ranum - blev der stillet krav, som

skolen ikke kunne opfylde. Seminariets

elever skulle 6ve sig i at undervise,

derfor sendte forst' Ludvig Chr' Miiller
dem til NæsbY og Malle.

0n 
" 
tr, Jl a, 0, *'t,,'t n t' [, ll^' ; * 9t' * I IL /'l t' &n L't ^'L'

9l ,,t- t*, ,,-+,t.+Jr.W@,lvLrtr r;il ^L;s' Lt't'tttL^/- *d''4*A

.ilt-r-, * U.' -'0t":" 3.,- *, !a1.tr,i, 7." - 4 -fiLL, "t,L91"- Å"-t

j*. 
" -. * t': :, ".: -. l. u il h,'.t' Q-'-, l*lh'' + 9u' -' F- -''4-

G,'u,tr,,,0rJ+ lr -..v t la *t at 't-L'*u l'"" ^v tr^tu*r, {lf'"a"t

i - Ia tAn 
"+', 

Itr, !*, - t,t, t.. t"l u{ 4 r,;, *' T* - "' - JL L I''n'^t'
J|.rJ- i J,,-..,, ,i.-,t Q*,1- ,.1,1t'- !- -'1'*,J,,"t1'{t ttl"^tt *""
f,,t*l "tr,^t -,,'- lL.,- 1- ..,, t"t l*--t'E'L,^''u' -14 *n ln't\

N*. !t" t*o i. I il,. - 1.1, !^-- *J "q Lv' +- - a J |tt-ti'- 4t

Q,,*,.."t...Q * l)i*"--',1,4 t'tLLt,, ltlJa'L t1t't4llat' "tU
QL,i,,4t,trztaa.La..@i-, Ji-'t, rT-tr,"t, v f, tt ^' {* rl'-*u' '
.& rt -'J r*-' t. r - !- 1',,. 1',., il-. lq, u L",L i*-u t * -- h lt 

"'' 
c5

^i -, t r/*r fL.,,',-l 4 .f ' 
L I- * {'^a, AJ r' i;" )n'a tl 

"t" 
; u'J' * "

gi-, 
;^. 

" 
-irt,. *' u, Ll +, ;,,,, L ! -,,t -,,'i ltt-, h,,- !-, u "tr ; 

t * { t - "!)@-u' 'lt^t.,tJl,t'r'! . !-: rtz^'
' nl' t tikq! h'itl;'

Der blev børnene samlet og undervist i
private hjem, og det til så stor tilfreds-
Led: "Vi opfører selv skolestuer hvis vi
få gratis undervisning 3 timer dagligt"'

Der var ikke mulighed derfor, men nu

100 rdl. til en dygtig hjælpelærer i
Ranum.

Interesse for en nyordning var vakt' I
1859 fik NæsbY egen skole, (det nu

fhv. missionshus). Ranum fik velordne-
de forhold i L896: ny skole med børne-

ne delt i fem klasser, og med 3 lærere,

(på pladsen foran plejehjemmet KÆR-
SO, anøst i 1934 af den gamle semi-

nariebygning, sprængt bort 8.10.L944)'

Men hvid med Malle? Jo, Malle havde

fået egen skole.
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Ovenstående er kopi fra et brev af
8.08.1928 sendt til Malle skbles sidste
lærer, Anton Pedersen, fra den første
(1881-85), A.C.Ertbøll-Nielsen, den-
gang 69 år. (Om de to lærere sen-
ere)...Men først enkelte træk om semi-
narielærer Niels Petersen, som indviede
skolen. Han var sønderjyde, kom til
Ranum i 1851 og blev som lærer ved
seminariet i sjælden grad respekteret og
afholdt, -"han havde et hurtigt hoved
og en gennemtrængende skarp for-
stand", ja, og så var han uhyre hjælp-
som over for alle.

Det var naturligt,at hans evner, og ikke
mindst hans praktiske sans, blev ud-
nyttet. Han var forligsmægler, formand
for Bjørnsholm-Malle sogneråd, direk-
tØr for og egentlig stifter af Ranum
sparekasse, formand for kommissionen
for jernbane løgstør-Hobro, netop nok
en af de seminarielærere, der kom til at
præge og udvikle Vesthimmerland.

En af hans opgaver, løst i bedste me-
ning til støtte for ciengang trængende,
var opførelsen af en fattiggård, den
nuværende Ranum Søndergård, for 30
fattiglemmer. Og så traf han følgende
aftale:"Murer Hermansen (fra Ket-
trup),maa anvende det ved Indretningen
af Fattiggaarden tilovers blevne Tøm-
mer til Skolebygningen i Malle og
skulle saa for en Sum af 1100 Kr. gøre
Skolen færdig til Beboelse og Skole-
hold".

I september 1881 stod skolen der "med
facade mod Kirkegaarden og med
Straatag"! Der var foreløbig kun bolig
"som for en ugift". I 1910 blev der
bygget en ny skole (som nu står der)
med bolig "som for en gift,,.

Knap et år efter indvielsen (10.06.18g2)
døde Niels Petersen af blodforgiftning,
kun 58 år gammel. Nu kom han igen til
Malle, båret hele vejen, først af "bøn-
dermænd", så af seminarieelever. I_æ-
rere fra fjern og nær satte et værdigt
minde, nu smukt fremhævet i kirkegår-
dens syd-vest-hjørne.

Litteratur om Niels Petersen: A.C.Ert-
bøll-Nielsen: En minderune (Fra Him-
merland og" Kjær Herred 1921-23,
s.173-90), Arsberetning Ranum sem.
1881-82, R.S.fesrskrift 1898.

Med rod i fortid og historie skal vi
bygge fremtiden.

Herunder digtet: Himmerlands Skole.

Seminarielærer Niels Petersen
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ll imnterlands Skole:

Mel.: Langt hdjere Bjerge...

Paa Himrnerlonds Bonker nær Limliordens Bred,
hvot Bække i Engene glimlet'
hvor gyldenl vi Slotte paa SolskYers Fied
bqq Bakkernes Rundinget skinler,
dei tigger en Skole blondt Huse og Hiem'
et Hjåin metlem mange - 

el længete lrem'

Iler Fortiden toler eI lydeligl Sprcg
ve(t Flinlllækker, BoPlods oq Høie,
og herlru den vældige Skore ucldrog,

sorn Romerne kendle ret Ircie,
mens Tingstene') hviled' ved Bønkernes Btysl,
og Bølgerne brødea nod Kintbrcrnes KyEl.

Her liggu nu Slrclen blonclt Huse og H ient,
nlens Forlidens Minder slaar klare -den virl{er tor Tiden, Ior Livel vil trem,
ei leve paa Mindetne bare.
Het Ftisted skql være lor Vume og Tro,
soo Nulid kan oorKle, og Frentlid kan gro.

Malle Skole, i November 1947.

Anlon Pedersen.

,..it'.b"

Malle høje og kirke, set fra nord, tegnet

for Nationalmuseet af E. Rondahl i
1885. Til højre for kirken ses den første

skole i Malle, 1881. De fire bronzeal-
derhøje blev i nyere tid helt skjult af

graner, var ukendte for de fleste. Tak-
ket vær Nordjyllands amt og l-Øgstør

kommune er de nu v a r i g t frilagt'

"kroner det grønne land", et værdifuldt

træk i Vesthimmerlands landskabsbille-
de. Den romanske kirke er nu kommet

til sin ret, desværre med skæmmet

udsigt set direkte fra syd. Men søg også

den vide udsigt fra høje og kirkegård.

SOGN OG FOLK
Stednavnet Malle træffes første gang 1

\332, dengang skrevet MALUCH, et

gammelt MAL-HØGH, højdedrag med

grus. Stednavneforskeren Kristian Hald

og historikeren Peter Riismøller finder,

at betydningen må være mål-høi, hø-
jen, hvor man talte, måske det ældste

tingsted i Slet herred, jfr. strofe 3

_ * aa.,r

.8'

LIaile høje og kirke, tegnet for Nationalmuseet af E. Rondahl i 1885. Til høire for kirken ses

ain førsie siote i llialti (1881). Høiene blev i nyere tid skiutt af graner. I 1986 begyndte man

;;i;i;;;; i;i;ne for ar'få frir syn'til og fra dem, hvorved også kirken træder klart og smukr

frem.
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hos Anton Pedersen, "hvor Tingstene
hviled ved Bankernes Bryst". Ja, "For-
tiden taler et tvdeligt Sprog": kun i få
sogne er de historiske træk beskrevet så
godt, i poetisk og mundtlig beretning
ved Anton Pedersen, og videnskabeligt
ved en lokal forsker, Bent Jensen, l4g-
stør, i HIKUIN 2, 1975: B"ebyggelsei-
geografi. I Aarbog for nordisk Oldkyn-
dighed, 1947, beskriver prof. Hattjern-
alderbebyggelserne ved Malle Hedegård
og Malle Degnegård.

Malle sogn (1295 ha) er næstmindst i
I-øgstør kommune, (Kornum 712 ha).
Udskiftningen af gårdenes jord fandt
sted i 1805, men Brøttrup, Malle,
Vandsted og l,endrup har stadig et vist
landsbypræg. De størrs gårde, Øster-
gård, Svenstrup og Malle Hedegård,
blev senere til flere ejendomme.

l. Svenstrup 2. østergårcl
3.MalIe lledegård

Befolkningstallet har i de fleste perio-
der ikke været stort. I sin "En Himmer-
landsbog"(udg. 1988), fortæller peter
Riismøller, at Malle i jernalderbyernes
tid havde ca. samme antal som i 1g01,
nemlig 142. 100 år senere var der 290,
i 1930 var der 324, vel en vækst præget

af landbrugets udvikling, så at sige alle
Ievede af at dyrke jorden eller fiske fra
I-endrup..Men udviklingen gik den
anden vej ved nutidens afvandring fra
landbruget, med kun få folk på gårdene,
-nu med under 200 i sognet.

SOGN OG KIRKE
"Da Hedenskabets Mørke var brudt på
Limfjords Kyst.
og Ordet havde Bolig i Kimbrerfolkets
Bryst,
da saas paa Aales Sletter og Malle
Bankes Top
Gudshuse over Mulde mod Himlen
stræbe op."

Således skrev Anton Pedersen, Malle
skole, i 1934 om de to middelalderkir-
ker i de "gamle sogne". et Åle kirke er
der nu kun svage spor i agerlandet.
Men Malle kirke blev ved med at tjene
sit sogn gennem vel snart 900 år.

Det var dog aldrig helt sig selv, var og
er annekssogn i pastorat med Ranum
(tidl. Bjørnsholm). Ja, engang kunne
udensogns ejere råde over kirken og
dens midler, som da kirkepatronen på
Gunderupgård i 17O0-tallet flyttede
kirkens blytag til en anden af sine
kirker, Strandby. Nu er kirken folkets
egen, det freder og værner om sin kir-
ke, og sådan i 1936-37, da blev kirken
restaureret ude og inde, halvt betalt ved
lokal indsamling.

Ranum fik egen kirke i 1909, men før
den tid var det fristende for folk, ikke
at søge Bjørnsholm kirke, men den
mere nære kirke i Malle.

(fortsættes)
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OGSA EN JUBILAR
Blandt de mange forretninger og insti-
tutioner, der fYlder 100 år i 1993, er

også løgstør SYgehus. Ganske vist

nåede det ikke 100 år som sYgehus,

men det var tæt På.

Den29. juni 1891 var der møde om at

drive sygehus i fællesskab mellem

Aalborg Amt og løgstør kommune'

Her blev kommunens andel af udgifter-

ne fastsat til 1/6.

Den 3. november 1893 blev sygehuset

overtaget af amtet og kommunalbe-

styrelsen. Udgiften til bygning og in-
ventar var 58.177 kr., hvoraf l-øgstqr

altså betalte 116 og derudover stillede

grunden gratis til rådighed.

Nytår 1894 åbnede sygehuset med tre

adskilte afdelinger, en medicinsk, en
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kirurgisk og en desinfektionsanstalt'
Personalet bestod af sygehuslægen, to

sygeplejersker,(den ene af dem skulle

ogrå urt" 6konoma), en elev, en Pige
og en karl.

| 1896197 var de samlede driftsudgifter
7.962kr. og 31 øre. Ca. halvdelen gik

til forplejning og lønninger. Samme år

flyttede den første sygehuslæge Bøggild

og blev erstattet af C.J.Brix Kjelgaard'

Han blev der i 29 tr.

Sygehuset blev forbedret og udvidet,

men alligevel besluttede amtet i 1961,

trods en protestdemonstration fra I-Øg-
stør med ca.5000 deltagere, at omdanne

behandlingssygehuset til efterbehand-

ling. Det trådte i kraft 1971 og varede

knap 20 år.

Nu er bygningerne fyldt med asylsø-

gere.


