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KÆRE LÆSER!
Så er vi nået
årgang.

til

slutningen af 13.

Der var en del abonnenter, der blev
forbavsede over girokortet i sidste
nummer. Det var nu ikke så mystisk,
for det var det kort, der skulle bringe
orden i abonnementerne, så situationen er den, at de fleste har betalt til
og med 1.3. årgang, og ca. lOVo har
betalt for 1,4. årgang. Fra starten var
abonnementet baseret på forudbetaling, så der mangler stadig noget.

Det kort, der er med i dette nummer,
er kun for de 9OVo, der endnu ikke

har betalt for 14. årgang. Hvis nogen
er i tvivl, kan Balles boghandel, telf.
98671566, give klar besked.
For få dage siden døde Lauritz Møller, og KREJL bringer en beskrivelse
af hans tid som skibsreder. (s.56ff)

Vi har også fået oplysninger om broopsynsmand Anders Jensen og hans
efterkommere, især skræder Chr.
Jensen. Endelig en beskrivelse af lys
og varme gennem årene. Den artikel
bliver ikke færdig i dette nr., så læserne må selv sgrge for lys og varme
indtil 14. årgang.

FORSIDE-BILLEDET viser denne udgaves Løgstør-skib >Gitte Pedersen< i 1993-udseendet.
Skibet, der fra 7964til 1970 var ejet af kulhandler Laurits Møller i l,øgstør, sejler nu som >Dilani<
med Randers som hjemsted. På billedet ses skibet 22. august 1993 pL vej fra Aggersund mod
LøEstør på en rejse mod Struer. >Dilani< er still going strong på trods af 44 åt pI kølen. Investeringen var ikke nogen god forrenring for Laurits Møller, der døde for kort tid siden. Læs om coasteren på siderne 56, 57, 58, og 59.
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FRA ANDERS TIL CHRISTIAN
Da kong Frederik den Syvende "lod

På den tid havde lejligheden et vindue,

svingbroen over kanalen lukke op i sit
Paasyn" ved indvielsen d.13. juli 1861,

der nu er muret til, som tillod Anders
Jensen at holde Øje med trafikken på

og lod indenrigsminister Monrad dreje
den tilbage, så tog de for en stund arbejdet fra broopsynsmand Anders Jen-

kanalen.

sen, som ellers skulle have gjort det.

Nå, han blev nu ikke snydt. Han havde
allerede drejet broen kort før, da kongen
og hans følge sejlede igennem kanalen
fra vest mod gst, og han kom til det
mange, mange gange senere. Alene i
den første måned passerede 110 skibe.
Anders Jensen var født i Staun den 18.
72. 1821, og blev gift den 5. juni 1855
med Kirsten Sørensdatter, som kom fra
Lundby. Hun var 6 år yngre. Da kanalfogedboligen blev færdig i 1863, flyttede parret ind i den vestre lejlighed.

I løbet af 8 år fik ægteparret 5 børn,
hvoraf de to ældste drenge blev skomagere og flyttede til Hjørring efter endt
læretid. Den tredie dreng udvandrede til
Amerika, og ham ved vi ikke så meget
om.

Nummer fire var en pige, som fik navnet Mette. Hun var født 16. juli 1865,
og blev i 1888 gift med en mand, der
også boede ved kanalen, nemlig kalkbrænder Niels Peter Jacobsen.
Kalkbrænderen fik en stor del af kalken
fra opgravningerne i kanalen. Den var
en blanding af flint og kalk.

Figur 1 Anders Jensen og Kirsten Sørensdatter
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Kalkbrænderen havde også landbrug
med jord på landsiden af kanalen og
adgang op gennem Smørdalen. Landbruget blev fortsat af sønnen Christian,
som blev født i 1,890. Det er den jord,
som nu delvis er brugt til sportsplads.

Det 5. barn Lars Christian, (som kaldte
sig Christian), blev uddannet herreskræder. Han blev født 37.L1867, og i 1893
gift med Petrea Petersen, der var ca 3 år

og Østerbrogade, hvor Slagteriudsalget
senere kom. Virksomheden var ret stor,
som det kan ses på billedet på næste

side med to svende og en lærling siddende på bordet, en stående og en

kvin-

delig "bukseskrædder"?, som får lov at
sidde på en stol. Mester selv står til
højre med målebånd om halsen. Billedet
er fra omkring 1900.

ældre.

Men senere flyttede han op i Chr. Jensen Gattens Hus, hvor Andelsbanken
byggede i 1944. Her ses han udenfor

Chr. Jensen havde i mange år skræderforretning på hjørnet af Blindebomsgade

sammen med personalet hos Chr. Jensen
Gatten.

Figur 2

52

Chr. Jensens butik på hjØrnet af

Blindebomsgade

Figur 3 Skræderværkstedet omkring år

l-90O

Figur 4 Chr. Jensen og Chr. Jensen Gatten foran Østerbrogade

J.
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Efterhånden blev konkurrencen fra det

En søn blev handelsuddannet og startede

fabriksfremstillede tØj for stor, og Chr.

sin karriere hos manufakturhandler

virksomhed og blev ansat som tilskærer hos
herreekviperingshandler Svenstrup på

Østerbrogade.

Jensen opgav sin selvstændige

Østerbrogade. Her var han

i mange

år.

Chr. Jensen havde købt et hus, Jernbanegade m. L4, og her begyndte han
igen for sig selv omkring L930.

Der blev dog også tid

til

Neve, på hjørnet af Jernbanegade og
Den yngste datter hed Inga Jensen. Hun

var født den 20. 7. 1906. Som

ung
boede hun hos forældrene, og var ansat
på løgstør Telefoncentral, der lå i Sko-

legade (Købmagergade),
styret af Astrid Heegaard.

og blev be-

familieliv.

Ægteparret fik 7 børn, og deraf blev tre
udlært i herreskræderfaget, af dem var

to døtre. Den ene blev kaldt "bukseskræder", og syede for forskellige me-

Vi ved ikke, hvor

længe hun var tele-

fondame, men hun uddannede sig senere
som damefrisgr og etablerede en damefrisørsalon i huset i Jernbanegade, som

stre.

Figur 5 Her ses guldbrudeparret i
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1943 omgivet

af

b@rnene.

Figur 6 Telefoncentralen i 192o-erne. Det er Inga Jensen i midten.

fik navnet "City-salonen". Da familen
overtog huset ca 1930, har det nok
været senere i 3O-erne. Inga Jensen

havde salonen til 1950, og da moderen
dgde, solgte hun ejendommen og flytte-

de til Svendborg, hvor hun drev en
kaffe- og teforretning sammen med en
søster. Chr. Jensen var død i marts
1944, knap fire måneder efter guldbrylluppet. Han havde ellers været rask
langt op i årene. Da han var 70, syede

han en smoking

til sit

barnebarn.

Damefrisørsalonen blev ført videre i ca
llz år af Aage Jensen, men permanentvæskerne var åbenbart for skrappe for
hænderne, så han slog over på herrefrisering.

Med 1950 sluttede familiens forbindelse
selv om nogle af børnebørnene af og til besgger byen for at opfriske gamle minder. Men der er stadig
folk i løgstør, som kan huske skræderen og hans familie.
NHL.

til løgstpr,

Pede6m( af lrgsrør ses her lugs kaj i Kpbenhavn i somcren 1970, ds vu den sidste somer, skibet va ejet i kgstør. På bil'Gilte
ledet ses det, åt skibet hd fået lossebomme afmonterct. Skibet va rødmalet i Lrgstør{idm med LM i hvidt på skorstenen.

Kulhandlerens >>Gitte Pedersen<< et coaster-eventyr i de glade 60'ere
Historien om en uheldig investering i coaster-tonnage i 1960'eme, da mange mindre
be kom til Danmark eller blev bygget på spekulation

Op gennem 1960'eme sejlede coasteren >Gitte
Pedersen< rundt som Løgstør-skib. Det vil sige, at skibet havde LØgstØr som hjemsted. Og i
øvrigt også som stedet, hvor ejeren boede. Det

var købmand, kulhandler, og depotbestyrer
Laurits Schack Møller, der døde i slutningen af
marts
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i år 80 år gammel.

sk!

Eventyret med coasteren var ikke en af Laurits
Mpllers bedste forretninger - wærtimod. Coasteren var et kostbart bekendtskab i perioden
fra 1964"ti1 slutningen af 1970, da den blev
solgt til Arhus.

I

I
I

Løgstør-skibel blev befragtet rcm skibsmægler Niels Blæsbjerg i Århus, hvorfor det vr naturligr ar oplægge skiber der i vintsen 1970.
de dmske fæmde islagte og vmskelige at sejle i fra midten af janua til begyndelsen af milts, >Gitte Pedersen( æs hq
oplagt med AalborS-galeasen >Kma<, der også vinteroplagt i Århus. I øvrigt smen med en halv snes mdre dmke små-skibe.

Dm gmg va

Indkøb

t
I

>Gine Pedersen( blev købt fra kaptajn Johann
Meyer i Hamburg, der fik 440.000 D-mark for
skibet. Det blev bygget og afleveret i juni 1950
fra det tyske værft H. C. Sti.ilcken i Hamburg.
24. juni 1964 bliver >Edelgard<, som var skibets oprindelig navn, registreret i dansk registe! med LøEstør som hjemmehavn. Prisen på
440.000 D-mark svarer til 880.000 Dkr. mad
datidens kurs på 2,00 l<r. pr. D-mark. Set med
dagens gjne var købet af et14 år gammelt skib
næppe en fornuftig investering, men i midten
af 1960'erne var et skib af den fugang faktisk i
sin bedste alder. Dengang var en alder på 25-

30 år for et skib ikke ualmindelig. >Giite Pe-

dersen< bliver befragtet hos skibsmægler Niels
Blæsbjerg i Arhus - sarnme skibsmægler, som i
disse år er i pressens søgelys i forbindelse med
DSB-færgeme >Ask< og >Urd<. Coasteren
sættes ind europæisk fart med bl.a. træ fra
Finland til Kontinentet og soda, som f.eks var

i

om bord, da skibet i oktober 1966 var ved at
forlise i Det irske Hav vest for England.

Grundstødning

i

Skibet var på rejse fra Manchester England
med en last af soda til Varberg i Sverige, da det
begyndte at tage vand ind. Besætningen på syv
under ledelse af kaptajn Leo Jepsen kæmpede

med tre huller i bunden bl.a. et i maskinrummet. Skibet klarede sig ind til Dublin, hvor lasten blev stuvet om, og hulleme blev lappet inden rejsen fortsatte mod Sverige.

Skibets rejser var meget varieret som f.eks. 22.
i Spanien til
Kenitra i Marokko for lastning. Eller 24. oktober 1969, da det gik fra Ystad i Sydsverige til
Skutskiir højt oppe i Bottenhavet for at laste
papirmasse. I juli 1970 sejlede skibet fra Kotka

april 1968 sejlede fra Tarragona

med træ

til

KØbenhavn.

Havariet med udskiftning af bundplader var
blot een af mange reparåtioner, sdm Laurits
Møller måtte g@re i årene, hvor han ejede skibet. Et salgsbrev fra en mægler opg@r i februar
7969 en række punkter som er blevet forbedret
om bord.

Meget nyt

I

1964 blev et nyt hjælpemaskineri installeret,
og samtlige dæksmotorer (til at trække lossespillene) er blevet renoveret og fornyet med
hoved- og krumptaplejer. I 1966 er der skiftet
ballastpumpe, kabyssen pr fomyet, og der er lavet et nyt ror til skibet. Aret efter er skibet blevet klasset, og der er installeret et nyt stævnrør
og en ny propelleraksel er monteret, ligesom
en række bundplader er fornyet. Med til ombygninger h6rer også, at skibet ved salget til
Løgslør fik sløjfet al apteringen under bakken i
forskibet. Istedet blev der nyindrettet til samtlige om bord i agterskibet, hvor der var installeret centralvarme.

Mæglerens salgsbrev slutter med prisen, der
nævnes til 725.000 kr. med tilføjelsen forsøger
en anelse lavere!

Kostbar

Der tegner sig et billede af en investering, der i
alle årene stort set har taget al indsejlingen ind

i reparation, og endda tabt i værdi således, at
rederen har måttet poste nye penge i skibet
hvert eneste år.
Det ender næsten galt, da skibet endelig i november 1970 sælges. Det overqges af firmaet
Frede Andersen i Risskov ved Arhus, der slipper med 385.000 la. for skibet. Det er på trods
af reparationer i dårlig stand og står foran nye
investerinser. Skibet får da navnet >Mini
Scan. meå Århus som hjemsted. Skibsmælger

Niels Blæsbjerg står fortsat for befragtningen.

Prisen stiger
Prisen på coasteren stiger pænt, da det efter reparation sælges til skibsfører Viggo P. A. Hansen i Fredericia. Han betaler 750.000 kr. for
skibet i januar 1971, da det kommer i fart med
navnet >Hervig<. Det flytter nu fia europæisk
fart til Østersøfart, og endda med mange mange rejser ud fra gØdningsfabrikken i Fredericia
til bl.a. danske og tyske havne.
Viggo Hansen dør ved årsskiftet 7972/73 og

Pedqsm" srcs hq mder navnet DHeruig< i isen i Århus havn i venter 198?. Det rcs tydeligt, at skibet q blevet nedrigget og de
"Gine
stqe mætq er blevet qstatt€t af en "lmtme-pind ' for og agter Skibet er pA rejse til Englmd med læt fodersoffer fra Aahu Oliefabrik. >Hewig< æjlede ellqs fortrirovis i indeuigsfut med bl.a. gødning fra fabrikkeme i Kaludbqg og Fredøicia.

skibet sælges af enken til et partrederi i Kalundborg med skibsmælger Jørgen Schultz, der
overtager befragtningen, mens skibets sejles af
skibsfører Willy Kjærulff. Skibet beholder
navnet og får rederens hjemmehavn som hjemsted. Det er Kolby Kaas på Samsø. Den bruges
af og til som weekendhavn.

Pension

Willy Kjærulff sejler med skibet helt frem til

slutningen af 1988, da han sælger og går på
pension. Salget ender dog med en retssag på
grund af skader på tanktoppen (bunden af lastrummet), der var tæret, men erklæret i orden
af klassifikationsselskabet. Køberen af skibet
er skibsfgrer Niels Emil Andersen, Randers,
der har skibsmæglerfirmaet Plum, Møller og
Skovgaard i RØnne på Bornholm, som befragtningsmæglere. Skibet får igen nyt navn og
hedder nu >Dilani<. Det sejler fortsat bl.a. I
fart ud af Bomholm med skærver. Skibets ses
af og til på Limfjorden på bl.a. rejser til Agger-

Dimensioner

>Gitte Pedersen<< var en stor coaster, da den
blev bygget i 1950. Det var den også i 1964, da
den kom til Løgstør. Men siden begyndelsen af
1970''erne er der blevet til en når-trafik coaster. Den måler 50,0 meter fra for til agter,
bredden er 7,85 m. og med last - 490 tons - er
dybgangen 3,10 meter. Tonnagemålet er 299
brt., 510 tdw. Det har to luger og var oprindelig udsty'ret med to master og to bomme til 2
tons løft, men disse blev taget i land i 1969, og
siden er begge master blevet erstattet af to
",-,..tr""-pinde. Hovedmaskineriet var oprindelig et MaK-anlæg af typen MSU423, der er
på 340 hk. til 8 knobs fart, men det blev i 1974
skiftet ud med et Detroit-anlæg på 455 hk. til 9
knobs servicefart. Ved fuld fart i 24 timer forbruger skibet 2.160 liter gasolie.

sund Kalkværk

Hq ses >Gitte Pedersen< som ny, som tysk og med navnet >Edelgud<. Skibet blev bygget i Hmburg i 1950 og kom 14 år senere til
låEstfi. Det \N l,øgst6r-skib indtil årsskifet 1970,41, da det via Århus kom til en skipper i Fredericia. Skiber ej* nu i Rmders og sæ
fonsat på Limfjorden af og til under navnet >Dilmk.

LYS OG VARME
I

det danske vejr har det altid været
nØdvendigt med kunstigt lys og varme.
I de ældste tider kunne det være et båI,
som både leverede belysningen og
opvarmningen. Senere kom ovne og
komfurer, olielamper og tællelys.

var der ikke meget af. Hvis man skulle

Dengang som nu gjaldt det om at slippe

indført. Nu var det muligt at lyse op i
stuen, så man kunne læse ved lampen,
hvis man ville, og i køkkenet kom en
særlig model til at hænge på væggen
med et messingspejl bagved. Den var

så billigt som muligt fra at fyre om
vinteren og skaffe sig lys i mørket. Vi
har ganske vist ikke mange beviser på
det, men i det første kommunale regni 1785 optræder bøder til 3 navngivne borgere, der var blevet grebet i
ulovligt at grave tørv i byens mark. Lys
skab

ud om natten, var det ofte med en tælleprås, en såkaldt "pissevæge". Gadelys
\
fandtes ikke.
Efter midten af 1,800-tallet skete der en
væsentlig forbedring, da petroleum blev

også let at have med rundt

i huset, hvor

der ellers ikke var lys.
Petroleum egnede sig også til opvarmning og til de første egentlige forbrændingsmotorer. En af den slags blev

fremstillet pA I+gstør Jernstpberi, og
der eksisterer fortsat et eksemplar, som
i 1898
som aflastning for vindmotoren, når der

blev stillet op på vandværket

var vindstille. Den blev kaldt "Støren".
Jernstøberiet fremstillede forresten også
ovne.

Nu fik byen også chancen for at få en
gadebelysning. Der var ingen, og da
heller ingen forretninger sendte lys ud
på gaden, måtte folk færdes på gaden

Figur

60

I

En af I-arsens håndlygter

med en lygte, når det var mørkt. Kommunalbestyrelsen besluttede da i 1875
at opsætte 4 petroleumslygter, og for at
få det billigst muligt, blev arbejdet med
at passe lygterne og tænde og slukke
udbudt i licitation. Den 4. november
antog kommunen skomager Chr. Kjærs
tilbud, der lød på en månedlig betaling

pr. lygte på 3 kr. Til den fyrstelige pris
skulle han dog selv levere lampeolien!

Der var opsat 50 gadelygter på vægarme, omtrent ligesom petroleumslygterne.

Regnskabet for 1875 viser, at blikkenslager Larsen havde fremstillet 3 gade-

lygter for 72 kr. Hvor den 4. kom fra,
står der ikke. Det var en stor succes,
for allerede i 1877 skulle blikkenslageren lave 5 lygter til. Der var dog ikke
lys i lygterne fra maj til september.
1.

januar 1900 blev I-øgstør kgbstad, og

så skulle byen være moderne, altså den

skulle have et gasværk. Det begyndte
driften 5. juni 7902 og leverede gas til
husholdning og belysning inde og ude.

Værket leverede også biprodukter, som

til opvarmning i
kakkelovnene, og et andet biprodukt,
f.eks. gasværkskoks

nemlig tjære, som byen fandt på

at

bruge som vejbelægning. Forholdet var
det, at kun Fjordgade og et par sidegader var blevet brolagt i årenes løb, så
de andre gader, inklusive hovedgaden,
gik direkte fra jordveje til asfalterede.
Jordvejene havde været et problem i
mange år. Allerede i 1805 skrev pro-

fessor Laurits Engelstoft, hvis far var
præst

Figur

2

i Næsborg:"D. 27. Aprll...Be-

Gasværket
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meldte Flekke løgstør har ingen brolagte Gader, men de staae en 314 af.
Aaret i en Sump, hvoraf udvikle sig
skadelige Dunster, der især om Efteraaret ofte avle smitsomme Sygdomme.
Uagtet der længe har været talt om at
faae Byen brolagt, er det dog formedslst Herredsfogdens og Stiftamtmandens
Uvirksomhed hidtil ikke skeet".

Der blev altså først giort noget ved det
under 1. verdenskrig.

Krigen var ellers hård ved gasværket.
Det blev ikke ordentlig vedligeholdt, og
det gik ud over byens belysning, som i
en længere periode var helt eller delvis
suspenderet. Både gaslygterne og vær-

Figur

62

3

Det nye elektricitetsværk.

kets ovne var nærmest udbrændte omkring 1920, og det varede flere år at
rette op på sagerne.
Selv om værket blev moderniseret, der

kom nye lygter og kapaciteten flerdoblet, så begyndte en konkurrent at
vise sig, som efterhånden skulle komme

til

at dominere. Det var elektriciteten.

Der havde været talt en del om at få et
elektricitetsværk i løgstØr, og sidst i
1913 eller først i 1914 indhentede byen
tilbud, og i april kom der tilbud fra fa.
Schmith og Walter i København på
opfprelse af værket og ledningsnettet
rundt i byen. Tilbudet begynder med at
foreslå, hvor værket helst bør ligge.

Enten på en centralt beliggende grund

mellem Østergade, Søndergade
Grønnegade, eller

i

nærheden

og

af gas-

værket for at kunne få fordele af en
evt. fælles drift.
Firmaet havde foretaget nogle undersggelser af byen for at kunne beregne,
hvor stor tilslutning, der var sandsynlig.
"Foruden Indbyggertallet spiller Byens
Karakter og de lokale Forhold i det
Hele taget en særlig Rolle. Efter Folketællingen i 1911 var Indbyggertallet da
godt 2400 og den aarlige Tilvæxt i de

sidste fem Aar gennemsnitlig
eller ca 25 om Aaret.

højeste var smedemester og vognfabrikant Th. Larsen med 54 lamper og en

4,5 HK motor, men det indbefattede
også sadelmager Lindstrøm og barber
Simonsen (Papa). Et firma som købmand J.C. Salvesen & Søn (HP's hjørne), kunne åbenbart klare sig med 2!

Topscorerne var ellers manufakturhandler Aistrup med 85 og grosserer
Reiersen med 80 lampesteder. (Reiersen

var forgænger til grosserer Mikkelsen.)
Bundskraberen var postbud M. Jensen
med L lampe! Men det var også forsynet med et spørgsmålstegn.

1,O7Vo

Efter vore Erfaringer og under Hensyn
Byens Karakter som Forretningsby
vil man kunne paaregne, at Begyndelsestilslutningen vil komme til at ligge
mellem 1 og l1/z I-ampe pr. Indbygger,

til

Ialt var der i løgstør tegnet 1604 lamper og motorkraft for 7l HK. til 129
forbrugere, og til 10 forbrugere i Petersborg ialt 42 lamper. Det fremgår
ikke, hvormange der boede i 1914.

eller mellem 2400 og 3600 Lamper ialt.
Antages det endvidere, at Byens Evne

til

Elektricitetskonsum

andre Byers

vil

i

Forhold til

være lige saa stor som

Byens Gasforbrug

i

Forhold

til

andre

Byer, hvad der efter vore Erfaringer i
Almindelighed passer, vil man naa til et

4

60 HK Diesel

lignende Resultat. Gasforbruget pr.
Indbygger er lidt over Middeltallet af

Figur

samtlige Gasværker."

Petersborg var den del af Bredgade, der
ligger øst for jernbaneoverskæringen.

I Juli 1913 havde byen været rundt med
en liste, hvor borgerne kunne tegne sig

Den blev først indlemmet

i

l4gstpr i

1927.

for det antal lamper og motorkraft, de
kunne tænke sig.

Til at drive

Det er pudsigt at se, hvor beskedne
til elektrisk lys. En af de

dieselmotor, som skulle være det mest
driftsikre. Det var det også under normale forhold, men værkets start i 1914

ønskerne var

værket valgte byen

en
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gav snart vanskeligheder med olieman-

Men værket fungerede, og antallet af

gel under 1. verdenskrig. Det blev

brugere steg langsomt, men sikkert, og
løgstør havde fået endnu et værk, der
viste at det var en rigtig købstad.

en

overgang så galt, at elværket i aftentimerne måtte lade sig trække af l-øgstgr

Klædefabriks dampmaskine, når

ikke var

i

brug

til

den

klædefabrikation.
Den blev fyret op med tørv, som var til
at skaffe.

(fortsættes

i næste årgang.) NHL

Nu har løgstgr Roklub netop taget hul på sin sæson nr. 84, og så må det være på sin
plads at vise et rigtigt ro-billede. Det stammer fra den første byfest eftet 2.
verdenskrig, nemlig d. 15.7.1945. Billedet viser nogle kvinderoere med oprejste årer.
De har deltaget i et optog gennem byen. Dengang var der en særlig dameroklub, og
dens to-årers inrigger "Svalen" ses på en vogn til højre. Bag damerne rager tre
mandehoveder op, og det til højre ser ud til at tilhøre et af roklubbens meget få
ærosmedlemmer, postbud Aksel Andersen. Alle var klædt i hvidt.
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