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KÆRE UESER!

Velkommen til 13. årgang af KREJL.
Nu har tidsskriftet været i gang så
længe, at en del læsere spørger, om
det er muligt at finde stof stadigvæk.
Svaret er ja. Der er ingen tegn på,
at det slipper op foreløbig, og læ-
serne er blevet flinkere til at aflevere
ting til lokalarkivet, som så kan bru-
ges til artikler.

Eksempler i dette nummer er artik-
lerne om administrationen, om grav-
mindet og om Statsbankerotten. Det
har således været nødvendigt at
udskyde fortsættelsen af Skjold
Hansens beskrivelse af Malle skole
til de næste numre.

Har du taget mit KREJL?

FORSIDEN viser bagsiden, undskyld agterstavnen af havnefoged Sørensens
galease "Kastor". Se Bent Mikkelsens artikel side 3.
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Løgstør-skibe:

Rejser til og fra Limfiorden med havnefogedens

>>Kastor<< i efteråret 1952. dBøtM,del,a

En jungmands rejsedagbog fortæller om skibes rcjser i et helt almindeligl efterfu.

Der stod L,øsstør på navnebræddet agter på gale-
asen >Kasto:r< i 22 b. Skibet kom til Løgstør i
1935. da skibsfører Niels Peter B. Sørensen køb'
te dei af Rasmus Albersen i Marstal. >>Kastor(<,

der aldris fik andet navn. var bvgget i 1906 af
skibsbyginesær Otto Hairsen i Stubbekøbing.
DensahE var skibet en tre-mastet skonnert, men
blev"i 1E25 nedriseet til salease. Det skete i for-
bindelse med insållationfuden første motor.

LøEstør
I 1935, da det blev købt af skibsfører Sørensen,
frk skibet stenfisker-rig. Det vil sige en lcraftig
bom og lcraftigere lossespil for at kunne håndtere

storc sten. der med disse skibe løftes op fra hav-
bunden. De blev brnrgt bl.a- til byggerl af havne
oe til kvstsilrine. Netop det sidste blev >Ka-
siorus falte somrierbeskåftigelse i en del år. Ste-
nene blev ikke fisket fra sæ.-n, men kom fra den
svenske havnebv Lvsekil nord for Gtiteborg. De
resterende månåeisejlede >Kastor< i tradidonel
fart mellem danske, norske og tyske havne.

En iuncmand
Beåtnifisen efærføleende om >Kastor<<s

seiladser-i efærået 1952 kommer fra en privat
reisedaeboe. som blev ført af løreen Nielsen,
gådsun?. f,in mønstrede 5. september 1951 om
bord og mødte skibet i Vejle. "Kastor"s be



'Kasrq. Uggq tEr stilbiltgsfr pdu{rQærufrawiwtil.lavesligeL@otd, Ltgstlr-galeø,der blevf)fl @qdN-
PSarææ$nJohmsR.Srræq,Ulofieilogst riladigesultdztogifdtiw,nAtdqalligæelkmtforbi.Iswrpøidzaæj-
bd. 

'Køsore 
if8tlqt rcd sønfrøLy&kil tilTlt b4n - Ugefotw llgs* ø gøgepå lut rej*.

tugmøtd - og sære lettrutros - J)rga Niebq ses lpr til vensre N lØ dak*a 4 tKstot< bngs koj i llgstar. Hø es wn rcd
skibets bedsØnwd (stymand) Anka (Hwen ?)frø Aggersund. De to hena udgjonle lalvdcbn $ >Kasor<s bæønhg undq rcmb
fululd. I swpøioda sejledc Johws SAnNæ hwtru Inge rcd w bk pd rejsem relbn Sverigc ogThyborfir.
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SMu il Fyls Antts Avis nd 10. jw 1989 , da vraga $ tKætor< fø flrse gug blcv tatdt i en stOne $ed6glEd' Dø q foiltd i*
genlukhring på,lwrfor skibetforlisu iwentba t962,dadaforsvød redtotwldmbqd. SAbtw æibtlraNolgkovtilCad-
ær ræ for ot fskz sø, og ingen hlne siden pget til skib ellq nwdstab.

sætning var i efterået 1952pA fire - afog til fem
Dersoner. Det var oftest to voksne og to drenge-samt 

skiooers hustru. Når hun var i Iand (i vin-
terhalvårbi) var der mønstret en kok. Jørgen Ni-
elsen startede som iungmand og avancerede se-
nere til letmatros. Hyrin var riydelig, fortæller
han.l75 kr om måneden samt en bonus på 25 Ic.
pr. last -Og det var til at leve af, siger Jgrgen Ni-
Elsen. -Jes kunne i hvertrald spare 50 kr. op om
måneden.-Skiooer om bord vai oå det tidspunkt
Johannes R. Sørensen, søn af-Niels Petix B.
Sgrensen, der i mellemtiden var blevet havnefo'
sed i Løsstør. Efterføleende blev han kun be-
ilævnt soå havnefoged Sørensen.

Efteråret beevnder.
IGejls uddraE'af rejsedagbogen begynder 20.
sepfember 1952 i Aggenund. >Kastor<< har ind-
taÅet en last lxidt b€Stemt for Samsø. lasten er
dei første efter sommerens stenrejser mellem
Lvsekil os Thvborøn (beevndte orimo mai). Ski-
båt seiler?a Aeeårsund-ft. 15be lieeefi Aal-
bore åellem 18-6e 2l samme daE. Dåeen efter
1zt) tigger slcibet iGrenå til ud på1fter6idda

sen, os kommer til Kolby Kaas kl. 22.Derligger
iKastor< i firc daee os afseiler tom 25. septem-
ber kl. 16. til Wisåar i Øsniskland. 26. se-pæm-
ber kl. 06 er skibet kommet til Nyborg på grund
af blæseveir. Først 28. september lige over mid-
nat forsæties reisen. Wisrirar nåes sånme dag kl.
14. Daeen eftei 29. afseilet >Kastor< med las
kafi til Limfiorden. 1. oktbber kl. l8 stopper ski-
bet os anlåer i Draget mellem Aaltbrg og
Løestør. Næste morsen kl. 06. foruænes rcisen
må Løsstør. hvor der stoDDes i to timer. kl.- 14.
ko--årikibet til Virksunil ?or losning.

Thisted
Dbt sker doe ikke. oe 4. oktober kl. 12 seiler
>Kastor< tilbage tiilølstør (ank. kl. 17). DaE'en
efter (5.) kl. 15. er der isen afeans. men nu til
Thistå,'hvortil det komrier kl.'18. lasten bliver
i løbet af 6. oktober losset, og 7. okober kl. 09
seiler uKastor. via to timeri lTgstør til Aalborg,
hior det kommer kl. 17. Den 10. okober er der
afsans med en last cement til Holbæk, hvor ski-
be1 k6'mmer 11. oktober kl. ll. 14. okober (kl.
I l) er der afsejling til Stralsund i Østtyskland.



,Kastor< blq natuligt økrepuerd i Ltgstr'r, og ddfOrte dl"føilic-bilbdct" laroq. Påfordal<kzt ses fud.smdøAnIs sm
med. skibsbyggerlarling Pett Kjar. Høfortsøtte i rolbn pm slibsbygger i Ilgstlr til ombhg 1990.

Der ankommer >)Kastor<< 15. oktober kl. 08. To
dage senere kl. 06.30 sejler skibet til Korsør og
ankommer samme dag kI. 23. meÅ last briketter.
Den er ude af skibet 18. oktober og >Kastor< sej-
ler kl. 16. til Wismar.

Virksund
Ankommer den 19. kI. 08, og afseiler 20. okto-
ber kl. 12. med endnu en iasikali hl Virksund i
Limfiorden. 21. oktober kl. 18:30 er >Kastor<< i
Aalborg. AfgLt 22. kl. 07 og kommer til Vrrk-
sund kf 14. (uden ophold ilø"sstør). Efter tre da-
ge i Virksund er kali-lasten los-set til biler og hes-
ievogne, og skibt afsejler 25. oktober kl.b6 til
Aggersund for at laste laidt. Ankommer Agger-
sui-d kl. 10:30 og afsejler kl. 14. Denne kriåilast
skal også til Kolby Kaas på Samsø, som nåes 26.
oktober (kun et kort stoo i Aalbore) kl. 12. Der
lisqer >Kastor< i tre daeå. oe afseilE;30. oktober
kf09 i battast til Wisriar. Der ei skibet fra 31.
oktober kl. 04. til 4. november kl. 12, da det af-
sejler med endnu en last kali. Den skal til
Ugstør, hvor den ankommer sarnmen med >Ka-
stor< 6. november kI. I I efter nattestoo i Aal-
borg. Kalilasten er losset dagen efter, nien først
8. november seiler >Kastor<-tom til Aalbors for
at laste cemenf Der er ventetid i Aalbore. Iivor-
for lasten ilke er om bord før 13. noverfiber, da
det kl. 16. afsejler til Hundested. Der er skibet
fremme næste morgen kl 08. 600 sække af lasten
bliver losset i Huidested, mens den resterende
del bliver sejlet til Holbæk kl 18. samme dag.
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Næste dag kI. 13 er den sidste cement ude. os
skibet sejler til Hundested i vente på næste iasi
>Kastor<iligger i Hundested til 17. åovember kl.

16, det sejler tom for ordre via Storebælt. Fra
18. november kl. 06 til 20. november kl. 19. lis-
ger skibet i Nybors. os kommer 21. november ill
Wismar kl 1f:30.-Da-een efter kl. 15 eår ruren
nordover med endnu e.-n last kat. Doe ftke læn-
ge, for allerede kl. 16 anlcrer skibet i'å grund af
tåge. Dagen efter 23. kl. 04 er >Kastor< Ear til at
sejle, men klyverbommen påsejles af lodsbåden
os knækker helt af. Ankrins isen for at reDarere
o! afsejling igen kl. 12.-Kali-lasten stiat tit
LøEstør, hvor skibet kommer 25. november kl.
11.

Lokal rejse
Efter kali-lasten taser >>Kastor< en lokal-reise.
28. november seiler-skibet til Aalbors (ankoinst
kl. 14) for at lasie suoerfosfat &unstsødnine) til
Løgstbr. Afsejler Aalborg 4. dtiembåi kl. 1Z og
kommer til løgstør kl. 16. Dasen efter forhalei
>Kastor< til Ag-gersund for at låte ler til Køben-
havn. Turen bliver besværlis med vinterveiret.
Afsejler fra Aggersund kl. lJ:30 (6. decem6er),
ligger nanen over i Aalborg og afsejler (7.) kl.
08:30 oe får tåee underveis ved bl.a- Kaneeat
Syd fyrskib. Næ-ste das (8.J kI.06 ankrer skiSet
på grund af tåge ved Skovshoved på Sjælland.
Den er doq lenet ved 08:30-tiden os kl. 10:30
kommer rKastor. til København.



lgrgenNielsenfotogr$eret i æptenbr 1993. Høæjbr rusomen$to kapøjnpåsandputnperen rNæx froÅrlus. Påbilleda sidder

t 
"""1*rvi"-gnji*tilsigeroret,ogqigøg-wlaputpeåt"si-aimftaKattegat.>Nøo<adetsidsteskibiÅrlrc-flMct hvq lørgqNielæn lw æjla sinbegyndelsen $ 1960'øæ.

Beværlis reise
Næste råse,-der begynder i København 10. de-
cember bliver også Eisværlig. Skibet afgår kl.
09. og anlcer ved l7-tiden ved Møn på grund af
dårliel veir. Dasen efter flvner skibet 3 sømil
nordSver.'os den- følsende dås kæmoer >Kastor<
frem svd6vår i hni6mt tempio. Seife lidt, anlse,
seile lidt isen. Vfrsmar i Østwskland nåes 13.
ddcember å. 07. Dagen efter ei der afgang med
endnu en last kali. Denne gang til Aggersund,
hvor skibet kommer 16. decemtrer kl. 12. Skibet
er udlosset 18. december kl. 12, da skibet sejler
till øgstør. Det afsejler igen 19. december kl. 18.
til Aalborg, hvortil det kom til middag. Dagen
efter rejstE letrnatros Jørgen Nielsen hjem til
Hadsunil oå iuleferie. mens >Kastor<< med redu-
ceret besåming sejtåe till/gstør med en last
gødning.

Sandpumper
Jørgen Nielsens tid i >Kastor< sluttede i marts
1953, da han afmønstrede med et b'rækket ben.
Han fortsane karieren til søs. Det skete via ØK,
navieationsskole oe Aarhus Sten- &Gruskom-
pagn'i, hvor han sejlede med stentransportskibe
og sandpumpere. Han sejler i dag som den ene af
to kaptajner på sandpumperen >Navo<, der er

den sidste i flåden fra Aarhus Sten-& Grus Kom-
oasni. der i 1972 blev fusioneret med Carl Niel-
'sefr-nfreriet i København.

Skæbne
>Kastor< fortsatte frem til 1957, da den blev
overtaget af Johannes R. Sørensen(havnefoge-
dens søn). Skibet blev solgt i 1962 til skipper
Carl Rasmussen. Ærø, da Johs. Sørensen fik le-
veret sandoumoer-nvbvmingen >Hansia< fta
Marstal. oKastoi. foÅvåidt, ila den i 29. novem-
ær 1962 afeik fra Nakskov med eieren os en
mand om boid for at fiske sten ved bedserRev.
Ineen hørte siden til besæmineen eller skibet før
skibet i seotember 1988 blev f,undet på bunden af
Fehmern bælt (på 22 meær vand) åf sportsdyk-
kere fra Madbo Sportsdykkerklub. Der er dog
forsat insen forklaiine oå. hvorfor rKastor< forl
liste i noiember l962]riK.åsor" målte 87 bruno
recistertons. os lastede ca. 120 tons. Skibet var
79,2 fd larig,-bredden var 19,9 fod og dybgan-
gen var 7,9 fod med last om bord.



ET GRAYMINDE
I dag er det normalt, når et menneske
dør, at sætte en annonce i avisen.

Sådan var det ikke i forrige århundrede.
I en by som I4gstør var der ingen avis
fgr i slutningen af 1800-tallet, så folk
måtte finde på noget andet.

Derfor blev der ofte anbragt et grav-
vers, eller et gravminde, på kisten eller
graven. Det skete også for Ane Hans-
datter Christensen i løgstør i 1835.

Hele teksten lgd, gengivet med original
stavemåde:

"Her under Giemes de Jordiske Dele af
den Hederlige Kone Ane Hans Datter
føt i Woersaa Aalbek Sogen udi Wen-
sysel den 24 Juni 1781 Gift i Aalborg
den 29 Juli 1803 Med ung Karl Skipper
Jens Chrestensen af l-ØEstøer og dgde
i løgstøer d 16 Juni 1835 Hvor hun i
32 Aar var ham en Retskafen Hustru
trolig Delte Livets Sorger og Glæder
Med hendes nu dybt Sgrgende Ægtefæ-
le og Blev Moder til 8te Børn 2de
Sønner og 6 Døtter der alle Følte hvad
de Havde tabt og med Tak og Welsig-'
nelse stedse wille i hukome den Beste
og Omhygligste Moder der tillige for
hendes Chrestsommelige Wandel vist
Har Krav Paa alle Retskafne Agtelser
Som Kiendte hende.

Fred med Hendes Støv."

Det er lykkedes at finde ud af, hvem
skipper Jens Christensen var. Han blev
ret snart efter brylluppet lods il4gstør,
vi kender ikke årstallet, men i 1820

I

blev han udnævnt til lodsformand ved
l-Øgstgr l,odsdistrikt. I hans tid skete
udviklingen fra lokale "Interims-Reg-
ler" (foreløbige) til en samlet lodslov
for hele landet. Det skete i 1831. Se-
nere kom der specielle regler for de
enkelte lodserier, (for løgstørs ved-
kommende i 1838).

Hans kone har altså set mere til sin
mand end de fleste skipperkoner, men
det er jo nok hende, der har haft det
meste besvær med at opdrage de otte
bgrn og holde sammen på hjemmet.
Hun blev altså 54 år gammel.

Lodsformand Christensen fortsatte
lodsningen indtil 1851, hvor han blev
afløst af Th. Møller Aistrup.

I

I

I

I

Lodsformanden på sine ældre dage.
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AD M I IV S T RAT I O IV E I{ F LY T TE R
Den kommunale administration har
været nødt til at flytte ud, fordi de
gamle bygninger er ved at blive revet
ned for at give plads til et nyt rådhus.

Ved den lejlighed er der dukket et
gammelt matrikelskort op, der giver et
pudsigt perspektiv til administrationens
"flygtningestatus".

Det er fra 1887 og viser dels, hvor
nedrivningen er foregået, og dels, hvor
en stor del af administrationen er flyttet
hen. Der er to kortudsnit.

Det øverste har Vægtergade (-gyde)
foroven og Vesterbro (Torvet) til højre.
Fredensgade blev ikke anlagt fpr i
1890-erne, men begyndte, hvor der står
Vesterbro. Matrikel nr. 66 øverst t.h.
rummede de to bygninger, der nu er
revet ned. Her var der kommuneskole
fra 1870, alderdomshjem fra 1975,
Røde Korshjem fra 1952 og til sidst en
del af administrationen.(se KREJL,
fug.4, s.44).

En af matriklerne øverst ved Vægter-
gade, antagelig nr. 60, havde rummet
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byens ældste skole indtil 1820.Engen
sydfor ned til vandløbet fik så navnet
Skoleengen.

Her blev alle husene i Fredensgade
bygget fra sidst i 1890-erne og frem,
og nogle af dem havde det offentlige
vandløb gennem baghaven. Det løber
der stadig, men nu er det rørlagt.

Det nederste udsnit viser hjørnet af
Søndergade og Østerbrogade, (som
fejlagtigt er blevet kaldt Østergade).
Sgndergade hedder i dag Fischersgade.

Det store bygningskompleks, der går
rundt om hjørnet, havde været en af
byens stprste købmandsgårde. Den var
ejet af familien Lunøe, men den sidste

købmand, Anders Lunøe, var dgd nogle
fA h før, og en del af bygningen var
udlejet til Herredsfogeden. Han var
blevet hjemlØs, da boghandler Spliid
havde købt den gamle Herredsfoged-
bolig i 1879.

I 1885 blev han hjemløs igen, fordi
Lunøes svigersgn, E.D.Dahlgren var
flyttet ind, og da han blev udnævnt til
postmester i 1889, blev postkontoret
anbragt her i den gamle kgbmandsbu-
tik, mens han selv boede i huset.

Postkontoret blev her til 1918, da Sta-
ten byggede posthuset ved stationen,
men da var Dahlgren forlængst død.

Butik og kontorer havde været i det

fremspringende parti med skråt afskåret
hjørne.

Da købmandsgården blev nedlagt og
familien flyttede fra ejendommen, blev
en stor del af bygningerne revet ned

eller stærkt ombygget. Det eneste, der

nogenlunde har bevaret udseendet, er

beboelsen, hvor der siden har boet bl.a.
en benzinmand og en tandlæge.

Gården havde mange udbygninger, bl.
a. langs med Østerbrogade. Efter om-
bygninger var der skræderværksted og
Chr. Gattens galanteriforretning, indtil
Andelsbanken byggede hus i 1944, og
det er her en del af økonomi- og soci-
alforvaltningen er blevet anbragt i et års

tid.

Den kommunale administration har

udvidet sig en del med årene. Det gik
selvfølgelig ekstra stærkt ved kommu-
nesammenlægningen, så derfor kan man
efter temperament ærgre sig eller more
sig over, at administrationen i L887,
hvor det var lærer Sommer, der var
kæmner, kunne rummes i en kasse, der

stod ovenpå klædeskabet i hans sove-
værelse!
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Dette billede er tegnet fra
Østerbrogade mod Skoleengen
i 1865 af købmand Lunds
datter. Helt tv. ses enden af
Lunøes udbygning. De to høje
bygninger i baggrunden er det
nu nedrevne hus på torvet,
hvor der dengang var køb-
mand og posthus, og fra 1870
kommuneskole, alderdoms-
hjem og Rgde Kors-hjem, og
hjørnehuset med "Blue Cor-
nert'.

Det nuværende lyskryds ca

1915. Til højre ses Dahlgrens
hus med posthus, der har
indgang i hjørnet under træer-
ne. Det ser romantisk ud, men
der blev klaget over, hvor
forældet det var. Kort efter
flyttede posthuset til det nu-
værende posthus.

Ved nedrivningen af administrations-
bygningen fløj et stykke papir ud fra
tagetagen og blev samlet op. Det viste

sig at være et forslag til udvidelse af
den daværende skole, antagelig ved

diskussionen i 1913, om man skulle
bygge til eller bygge nyt i Østergade.

Her er en af tegningerne.

i'

'!i
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VALUTA FOR PENGEI,{E

Inkalhistorisk arkiv fik forleden nogle
ting fra en glad giver. Dem vil vi se-
nere vende tilbage til, men tingene var
pakket ind i et nummer af dagbladet
POLITIKEN.

Almindelig nysgerrighed fik mig til at

kaste et blik på overskrifterne på for-
siden. Den dominerende overskrift lød:

"Regeringens Krise-forslag: En
Renteskat, der skal indbringe 35 mill.
kr." Aha, tænkte jeg, endnu et udslag
af EMS-ens sammenbrud.

Men beløbet var jo ikke ret stort, og
forklaringen var den, at avisen var
dateret d. 20. september 1933, altså

midt i den store, verdensomspændende
krise, der for Danmarks vedkommende
bl. a. betød op mod 507o ledige. Alle
landene forsøgte at købe så lidt som
muligt hos hinanden, så eksporten gik
næsten i stå.

Det er jo næsten en trØst, at det var
endnu værre for 60 år siden, end i dag.

Og var der ikke noget om, at staten

ligefrem gik bankerot for 180 år siden?

Hvordan virkede det på befolkningen?

STATSBANKEROT 1813
I årene op mod år 1800 havde landet
oparbejdet en betydelig handel, og den

holdt sig, sålænge Danmark kunne
holde sig neutralt overfor Napoleon og
hans modstandere. I 1807 blev der lagt
pres på landet om at vælge side, og da

regeringen tøvede, valgte England for
os ved at bombardere København og
bortføre den danske flåde. Derudover
beslaglagde englænderne i 1807 om-
kring 500 handelsskibe. Tallet blev i
løbet af krigen forøget til ca. 1400
skibe.

Som et modtræk satte danskerne ind
med systematisk at kapre engelske
skibe med de små kaperfartøjer. Det
var ikke så dårligt. I alt regner man
med, at kaperne tog skibe og ladninger
til en værdi af 100 mill. rdl. Det svare-
de nogenlunde til nationalproduktet for
et år.

Trods fastlandsspærringen var det mu-
ligt at handle med Sverige, Østersø-
landene og Amerika, og landbruget nød
godt af den stigende inflation. I 1808
var seddelkursen 75Vo af pari, men
faldt voldsomt for hvert år for i 1813 at

ende på 1% afpai.

Da afdragene på lån ikke steg med
samme fart, var der en del landmænd,
der benyttede lejligheden til at betale
lånene ud, så de blev selvejere og be-
tydelig bedre stillet end deres mindre
heldige kolleger.

Det havde givet en flugt væk fra sed-
lerne til varer, ejendomme og sølv, og
en del købmænd var begyndt at udstede
private penge.
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I Lggstør havde bl.a. købmand Frantz
Berthelsen (1785-1860),udstedt en 4-
skillings seddel, l-auritz Sønderholm
(1764-1816), en S-skillings seddel og

Palle Møller Lunøe (1783-1869), en 4-
skillings seddel.

Det var tre af byens store købmænd,
Frantz Berthelsen blev kaldt konsul, vi
ved ikke, hvad han var konsul for, og
så var han svoger til Palle Møller Lu-
nøe. Han var gift med Lunøes lillesø-
ster Nicoline. Lunøe selv blev kaldt
Cancelliråd, forligskommissær og eli-
geret medlem af bystyret, men de hav-
de altså ikke tiltro til den officielle
mønt, og udstedte deres private penge

omkring 1810.

Det var lønmodtagerne, det gik ud over,
både på landet og i byerne.Det gjaldt
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både arbejderne og embedsmændene, at

de fik mindre og mindre for deres løn.

Krigen slugte stadig flere penge, og
resultatet blev altså statsbankerotten,
som regeringen kaldte "forordningen af
5. januar 1813 om forandring af penge-
væsenettt.

Rigsbanken blev erstattet af en privat
bank, der blev døbt Nationalbanken.
Der blev udsendt nye pengesedler, men
meget færre end de gamle for at stoppe
inflationen, og så skulle alle husejere af
med en ekstraskat. Der blev anbragt en

bankhæftelse på alle ejendomme.

Pengene kunne betales i 6 rater, men
det skulle være sølv for at styrke den
svage valuta. De, der ikke betalte med
det samme, skulle forrente summen
med 6/z Vo. Det tog dog sin tid med
indbetalingerne, så lang tid, at de sidste
ikke er betalt endnu, og sandsynligvis
aldrig bliver betalt

Arkivet er i besiddelse af to indløste
hæftelser. Den ene er på Albert Peter

Scharlings ejendom. Peter Scharling var
søn af herredsfogeden, Johannes Schar-
ling i Slet Herred, Aars Herred og
løgstør Birk.

Hans akademiske borgerbrev, som var
på latin noterer bl.a. at:"Albertum Pe-
trum Scharling anno MDCCLXXXVIII
in oppido Loegstoer a patre Johanne
Scharling illius pagi judice et matre
Carina Hansen genitum". Det betyder
noget i retning af, at Albert Peter

Scharling blev født 1788 i byen løgstør
af faderen Johannes Scharling, dommer
i distriktet, og moderen Karen Hansen.



Han blev student i København 1811 Den anden ejendomsskat var dobbelt så

efter at have gået på latinskolen i Aal- stor. Den var på 5L rdl. og blev betalt
borg fra 1806. Hans ejendomsskat blev d. 22. maj 1843 af C. Sønderholm. Han
endelig indbetalt d. 14. januar 1842, og var søn af Lars Sønderholm, og han var
hele tieløbet var pÅ 25 rdl. og 77 skil- garver, men blev senere gæstgiver, og
ling. I folketællingerne optræder han hans gæstgiveri udviklede sig mange år

skiftevis som "student" og "candidatus senere til Hotel du Nord, og det har
juris". ligget på samme sted igennem alle

atene.

Det er ikke til at vide, om det var en

stor belastning at betale bankhæftelsen
ud, men i 1834 var Peter Scharling ejer De to var naturligvis ikke de eneste,

af en "gård" i Iøgstør, det betyder et der måtte af med sølvpengene, men vi
hus med udbygninger, mens han ved kender kun dem. Disse bankhæftelser
folketællingen i 1840 boede til leje hos var sikkert medvirkende til, at kursen
en anden mand. Der kan jo sagtens på de nye rigsdaler nåede pari omkring
være andre årsager, for vi ved ikke, 1840.

hvad han levede af.
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Nedrivningen af huse til ære for en ny administrationsbygning gik også ud over
Kollerups ejendom på hjørnet af Vægtergade. Kort efter århundredskiftet lå
Edv. Knudsens bogtrykkeri her, men vognmand peter Kollerup overtog den, og
han og hans kone kunne i 1918 fejre sølvbryllup. Her står selskabet i den lillå
have udenfor indgangsdøren. Der nåede at bo fire generationer i huset.
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