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KÆRE LÆSER!

Så går vi i gang med 14. årgang, og Den nuværende løgstør kommune
ligesom ved tidligere årgange kan vi kan til næste år fejre 25-års jubilæ-
ikke lade være at tænke: Nu har vi um, lnen der rumles om, at kommu-
holdt den gående siden 1981, og der nerne bør være endnu større' KREJLs
er stadig henimod 700, der hænger på. område er hele Danmark + enkelte i
Der er endnu meget stof, som vi reg- udlandet. Det er ganske pudsigt, at vi
ner med vil interessere. lrar flere abonnenter udenfor lokalom-

rådet end indenfor.
Som det fremgår af indholdet, var der

også fpr i tiden nogle, der beskæfti-
gede sig med kommunen. Omkring år Artiklen om lys og varme slutter i
1400 var der ganske vist ingen, der dette nummer' lnen problemenre med

kendte l-øgstør kommune. løgstør fremtidens opvarmning og oplysning
opstod først i 1516, og resten var delt er jo ikke løst endnu.

op i små kirkesogne.

Forsidebilledet viser Ranum svømmchal under opførelse' Svømmehallen blev

bygget omkring kommunesammenlægningen i et forspg på at styrke Ranurn

Statssenrinariums eksistens. Som bekendt hjalp det ikke, men hallen har siden

været til glæde for mange mennesker.



Overlæge Ouo Helms, der i cn menncskealder
var leder af Nakkebølle Sanatorium, og også
var en kendt fugleekpert, skrev disse linier i
1940 om "en poetisk-historisk Vandring i
Lqgst6r". Han var født i 1866, så han var
altså 74 år.
Hvad mon det er for perler, der kan
fiskes i løgstør? hører jeg de andre
Limfjordsbyer udbryde. Stiftsbyen

Aalborg værdiger næppe spørgsmålet
en tanke, og de andre byer har jo an-
derledes ting
at bryste sig
af end tøg-
stør.

Struer har
Johannes
Buchho ltz,
Iæmvig sin
egen digter i
Thøger lar-
sen, og Nibe
har foruden
nrinderne fra
sin storheds-
tid den fra
Blichers

LØGSTØR, LIMFJORDENS PERLE

af O. Helms
sparekasse, og som eneste berømte
navn Peder Horrebow, som måske for
de færreste landsmænd står helt klar. I
min skoletid havde jeg en kammerat,
der var fra L4g51p1.

En lærer, der gerne ville være morsom
på drengenes bekostning, digtede en

gåde sålydende:
Mit første er et lø9,
mit andet er en stør,
mit hele er en by,
hvor Jens har været før.

Jens blev for
resten om
ikke berømt,
så en i vide
kredse anset
landmand og
politiker.
(Jens Theil-
nrann. red.)

Spørger man
offi, hvad
der egentlig
er at be-
rnærke i
l-øEslør, så

må svaret
blive, at der

"Jyllandsrejsen" kendte barber. Thisted
beltøver vi ikke at tale om. Men hvad
har løgstør?

Ser nran efter i en beskrivelse af byen,
så er der en kirke (endda først komnret
til i en nyere tid), rådhus, bank og

først og fremmest er dens beliggenhed
langs Lirnfjorden, son.r naturligvis mest
viser sig i gaderne nrod fjorden og
havnen.

I et par år var jeg l,Øgstørs eneste faste
sommergæst; jeg holdt sonrmerferie

Hotcl du Nord nrcd lysthus undcr flagct.



heroppe, d.v.s. jeg skrev på forskelligt,
sonr jeg ikke kunne få tid til cllers.
I-lvadcnten jeg sad på mit værelse på

hotellets første sal eller i et ll,sthus i
det lille haveanlæg, havde jeg på en

milevid strækning fjorden og det om-
givende land for øje.

Sejlløbet for større fartøjer går lige
forbi hotellet, hvor jeg boede, og be-
sætningen om bord kunnc godt få sig
en passiar med folk i land under forbi-
farten. Nu har alle skibe heroppc mo-
tor; jeg husker fra ntine unge dage, da

sligt ikke
kendtes,
hvorledes i
rnodvind
adskillige
farLqjer lå
stille i Lim-
fjorden uden
at kunne
krydse i det
slrævre far-
vand; de lå
så for anker,
til vinden
var så venlig
at dreje, og
det kunne
godt vare en uge; men det var tider, da

nran ikke havde så meget jag.

Der cr en cjendommelig hygge ved at

færdes omkring i de rnindre gader i
byen; hovedgaden, jernbanestationen og
de forskclligc nye bygrringcr cr, som
man scr dct allevegne. Vil man ltave en

udsigt over hele byen, må nran se den
fra det højdcdrag, der går syd for byen
i hcle dcns længdc og noget til på
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begge sider, vel ialt en strækning på 3
km., et højdedrag, der vel har dannet
begrænsningen af Lirnfjordcn, da den
ikkc som nu var en smal rende her,
men et hav.

En uvurderlig pryd for byen danner
dette bakkedrag, på toppen af lrvilket
går en spadserevej med bebyggelse syd
for, med fri udsigt mod nord over byen
og fjorden. Dct cr nu ikke for at prale
med mine geografiske kundskaber, men
når jeg gik her, er jeg altid kommen til
at tænke på en af Europas berømteste

spadsereveje,
Viale dei
Colli, der på

en lang
strækning
går langs
Florens og
giver den
prægtigste
udsigt over
byen, Arno-
'en og høj-
dedragene på

den anden
side.

Nå, I4gstpr er ikke Florens, og dens
bakkedrag er ikkc højdevejen der, nten
alligevcl, her i vort lands byer finder
jeg vejen ret enestående.

Mange stedcr fører spadseregange op
pii toppen, og vi vælger at gå op lidt
vest for b1,en og tage vejen østpå. Den
går først langs en granskov, soln er
plantet i de senere år; lidt længere

Scilskibc vcntcr på gunstig vind vcd dct gl. ftcrgclcjc



fremrne er der naturligvis plantet den
uundværlige pavillon med restaurant og
dans om aftenen. Den ligger på et af de
punkter, hvor der er den smukkeste og
videste udsigt, og lidt derfra slår jeg
mig ned på en bænk og glæder mig ved
det landskab, der ligger foran mig.

Hvor er det en smuk by, jeg har for mit
øje! Østpå danner plantningerne om-
kring rådhuset og kirken en lrel lund,
hvor det spidse kirketårn rager op; jeg
synes for resten ikke, at det passer til
det Pvrige.

Nedenfor skrænten, på lrvis top jeg
sidder, ser man ned i baggårde og ha-
ver, hvor alt står yppigt og frodigt,
skønt jordbunden næppe er den bedste.
På selve hpjdedraget, tæt ved, hvor jeg

har slået mig ned, ligger det hus, som
i sin tid blev bygget til Johan Skjold-
borg, med stråtag og storkerede. Det
var måske nok lovlig meget et ideali-
seret husmandshus, men det gjorde sig
godt, da det lå frit heroppe. Nu er der
desværre på hver side kommen en - nå,
lad os sige fin villa.

FIar vi nu glædet og ærgret os lidt over
bygningskunsten heroppe i højden,
lader vi blikket glide ned over byen,
der ligger udbredt for os med sine ret
ensartede, lave huse, hvide og gule med
rødt tegltag, med hvide skorstene, en

hvid stribe langs tagryggen og tagets
kanter; det virker smukt og tiltalende,
men selvfølgelig begynder også her de

kubiske funkishuse at trænge frem; de

er vel udmærkede, men de stikker u-

Udsigt ovcr lrgstør fra pavilloncn



Skjoldborgs Ilus kort cftcr indviclscrt i 1918.

nægtelig stærkt af.

Nord for byen strækker sig den her

smalle, blå fjord, hvor i solskinnet de

talrige sandgrunde tegner sig tydeligt.
På den anden side af fjorden ligger en

række holme, hvor vi ser det brogede

kvæg og i kikkcrten øjner de rugende

måger.
Lidt derfra skinner hvide mure frem

mellem træer, det er den gamle gård

Aggersborg med grave omkring, en

morsom type på en gammeldags her-
regård. Noget længere inde i landet ses

en anden gaurmel gård, Aagaard, hvor-
fra den engelskc forfatter Rider Hag-
gard stammer; at Aagaard udenfor
Danmark må blive til Haggard eller
som på svensk Agardh, er let forståe-
ligt.
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- Et par km østpå snævrer fjorden sig

ind, og her ses Aggersunds hvide kalk-
klinter; mange steder heroppe behøver

man ikke at grave i dybden efter kalk,
den ligger lige i overfladen. Over Ag-
gersund bygges en bro, som snart er

færdig. Det var egtren der, som minde-
de en forfatter, der beskrev den, om

indsejlingen ved Konstantinopel, "Det
gyldne Horn"; ja, løgstør og omegn er

ikke at kimse ad.

Følger vi med øjet kysten nord for
Limfjorden vestpå, skimter vi de vidt-
strakte eng- og sødrag i ThY, de for
deres fuglerigdom berømte vejler, og

skydende sig ned i disse det høje Han-
næs, Skjoldborgs fødeegn, som han

kunne sidde oppe i sit hus og kigge

over til, hvad han jo forresten blev ked



af og flyttede andetsteds hen.

Og ser vi så mod vest, møder Øjet de
store vandflader, bredningerne, og langt
ude skimter vi LivØs og Furs gule
klinter og mindes de af Blichers novel-
ler, der bærer navne efter disse to øer.
FIan må sikkert på sine vidtløftige
jagtture også være kommen til disse
egne. Mange timer har jeg tilbragt med
at se ud over Limfjorden og er aldrig
bleven træt deraf.

mig ikke.

Grunden til dens anlæggelse var, at
sejlløbet fra løgstør videre vestpå ad
Limfjorden stadig sandede til, så la-
stede skibe ikke kunne passere sand-
grunden. Så blev der fra kgstør Havn
ind gennem landet mod sydvest anlagt
en kanal i henved 5 kilometers længde,
udrnundende igen i Limfjorden. Her
kunne så skibene komme igennem; men
henimod århundredskiftet blev sejlløbet
i fjorden uddybet, og nu bruges kanalen
ikke. Den ligger der, som da den blev
gravet og sprængt ned i den faste kalk-

og flintbund.

Alt det op-
gravede blev
kastet op
som en vold
ud mod
Limfjordssi-
den; noget
ligger, som
da det blev
lagt der,
andet er
overgroet af
en plante-
vækst, som
byder bota-

En spadseretur
men på sin vis
byder Løe-
stør på langs
Fr. VII's
kanal. Fra
mine ganske
unge dage
havde jeg
hørt om
denne kanal.,
men besyn-
derligt nok
havde aldrig
nogen hen-
ledet rnin
opmærk-
somhed på
den, når jeg

af en helt anden art,
lige så ejendommelig,

Frcdcrik dcn Syvcndcs Kanal sct nrod øst.

var i LØgstØr, og siden havde jeg ikke
skænket den videre tanker.

En dag sad jeg som skolekommissions-
medlem i en landsbyskole, og ved at
blade i en geografi læste jeg om kana-
len og så et billede af den; det gav mig
lyst til at se den, og da jeg et par år
efter kom til løgstør, var kanalen det
første, jeg opsøgte, og den skuffede

nikeren adskilligt af interesse. langs
begge sider af kanalen er der spadsere-
og cyklevej, og kommer rnan til kana-
lens udmunding og vil fortsætte et
stykke ad strandvejen,
konrmer man til den smukke kløft
Næsby Dale, et yndet udflugtssted.

Fra Iøgstør løber rutebiler i alle ret-
ninger; vil man stifte bekendtskab rned



omegnen, er det let nok. På en af bi-
lerne står "Rundtur i Egnen", hvad jeg
syntes lød fristende, navnlig da jeg fik
besked om, hvorhen rundturen gik.

Hvor man færdes omkring LØgstør, ser
man som et vartegn rage op Næsborg
hvide kirke, liggende højt,3-4 km øst
for byen. Rutebilen kørte her forbi, og
jeg stod af og glædede mig, som jeg
før havde gjort, over den prægtige
udsigt, man har her over mange kva-
dratmile land nord og syd for Lirnfjor-
den.

Så meget land ser man over, at Lim-
fjorden nu kun tager sig ud som et blåt
bånd, langs hvilket ligger de mægtige,
grønne engstrækninger, spættet med
tusinder af sortbroget kvæg. En milsvej

østpå rager op en ejendommelig isoleret
bakke, Marbjerg, der nu er beplantet,
og øjet opfanger herregårdene Krastrup
og Vaar; på det sidste sted har jeg
tilbragt et år af mit liv, d.v.s. fordelt på

12 sommerferier i min skole- og stu-
dentertid.

Det var et vidunderligt sted at holde
ferie med badning i Limfjorden, strejf-
tog omkring på de 1000 tønder land,
der hørte til gården, bekkasinjagt i
moscn, ridning omkring i egnen og
ellers ophold i den gamle park med
dens kanaler og spadsereture ud gen-
nem skoven, den eneste, som fandtes på

en strækning af 4 mil.

Fra skrænten her havde man den skøn-
neste udsigt ned over mose og de vidt-

Næsborg Kirkc på komntuncns højcstc punkt, 58 nl ovcr fjordcn.
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strakte engdrag over fjorden til lands-
byen Attrup på den rnodsatte side og
længere østpå herregården Kokkedal og
Øland med alle småhohnene derom-
kring.

Efter at nrin onkel havde solgt gården,

har den været mange skæbners omskif-
telser underkastet; sluttelig blev jorden
udstykket til husmandslodder og selve
gården med park og have solgt til dig-
teren Knuth Becker, såvidt jeg mindes
for 6000 kr.; jeg håber, han kunne finde
plads i hovedbygningen, thi i min tid
var der 17 gode værelser og utallige
kælderrum.

Man skal nu alligevel være forsigtig
nred at søge tilbage til sin barndoms og
ungdoms eventyrland og huske på, at

"Ak hvor forandret" ikke blot behøver
at gælde menneskene, nren i lige så høj
grad onrgivelserne.

Kanalerne i parken, hvor vi roede, var
nu grøfter, sgen, der lå uden for gården,
en kornmark, den smukke stensatte mur
om hele haven var faldet ned mange
steder, og ejendonrmens største herlig-
hed, de store engstrækninger mod fjor-
den, var med pigtråd afdelt i små lod-
der, tilhørende de mange småbrug og
delvis dyrkede med korn.

Men tilbage til, hvad man kan se fra
Næsborg Kirke. Hvor landskabet her
mod syd dog også er forandret. For et
halvt hundrede år siden lå hver gård frit
og synlig uden videre have omkring,
kun med lidt vantrevne træer og hylde-
buske.

Stråtagene er forsvundne, afløste af
zinktage og skifer, haver med ret høje
træer findes om alle gårde, og hvor øjet
vendes hen, mgder det overalt mørke
pletter af større og mindre nåletræs-
plantninger, sonr har forandret egnens
udseende i en grad, som man ikke
skulle tænke sig.

Rutebilen kommer igen, og vi må løs-
rive os fra den herlige udsigt heroppe
fra; men fra løgstør er der andre steder
nok, hvor man kan have glæde af at
tage hen, et par mil sydpå til den gamle
herregård Bjørnsholm, som nu er blevet
til koloni for arbejdsledige.

Kirkefløjen står endnu; det var den
kirke, som munkene fra Vitskøl brugte,
og ruinerne af dette er vel værd at se.

Inde på en af gårdens marker ligger de

største skaldynger, som endnu er fundet
her i landet; en del af dem er nok fre-
dede, og de maskiner, der står ved
siden af, viser, hvad bestemrnelsen er

for resten, nemlig at pulverisere dem til
hønsefoder.

Medens vi kørte inde i landet, til vi
nåede Bjørnsholm, går vejen nu et
stykke langs rned Lirnfjorden, nten det

er helt andre udsigter, vi her får end
oppe fra l-øgstør. Fur og Livø er kom-
met os nær, vestpå åbner sig udsigten
til Mors og sydpå ned over Salling.

Man kan tilbringe dage med interes-
sante udflugter fra løgstØr, og har man
lidt interesse herfor, vil en del tid nok
kunne gå med at studere byens og
egnens historie.



Dronning Margrethe I
og Vilsted Slot

Dronning Margrethe var datter af Val-
dernar Atterdag. Han havde været nødt
til at købe og erobre landet tilbage fra
de tyske grever, efter at Christoffer II
havde pantsat det hele.

Valdenrar fik hjælp af danske herre-
mænd. Vi husker allesammen Niels
Ebbesen, der vog den kullede greve,
eller på almindeligt dansk slog den

skaldede grev Gerhard ihjel og startede
landets frigørelse.

Men kongen havde ikke lyst til at have
alt for stærke "snråkonger" siddende
rundt om i landet, så han gjorde, hvad
han kunne for at bcgrænse deres utagt
ved at erobre eller opkøbe godser.

Da Margrethe blev fornrynder for sin

1O-årige sgn, der var udnævnt til kon-
ge, fortsatte hun den hårde linie nrod
herremændene. Det var dog mest ved
forhandling og opkBb, og kun lidt ved
kamp.

Ved Vilsted sø lå dcr dcngang en borg.
Den er kendt ihvertfald fra 1332. Den
tilhørte Jens l-auridsen af slægten Pan-
ter og broderen l)eder l;ruridsen. Mu-
ligvis lrar den allerede tilhørt faderen
laurids Jonsen (cllcr Jensen).

Slægten Panter var cn af landcts mest
ansetc. Flere af fanilien tilhørte inder

kredsen omkring kongen, og de sad i
Itigsrådet og var nrcd i rcgeringen.

Familien sad på flere borge rundt om i
landet, og de havde måske for meget
magt efter Margrethes mening, for da

borgen var gået i arv til brødrenes børn,
så solgte de hver deres part i 1406 og
1407 til Margrethe, som lod borgen
rive ned.

Forstudic til Margrcthcs gravstatuc.

l0



Det var kun borgen, der gerrerede, for
resten af godset blev overdraget til Poul
Stigsen af slægten Hvide, og det blev
ved med at være et særligt len og rets-
kreds lige til Chr. IV.s tid. Desværre
står der ikke noget om, hvor stort god-
set var.

Om borgen skrev lokalhistorikeren Chr.
Kollerup i 1964: "Hele borgen, om hvis
alder der intet vides, har sikkert lignet
de andre middelalderborge, af hvilke
der findes en del her i landet. Dens
bygninger har været opført i kanten af
søen med tørvejord som undergrund. På

kryds og tværs har der været nedram-
met lange rækker af svære egepæle,
hvoraf der dog kun er enkelte tilbage,
der rager op over jordsmonnet.

Opbygningen vides der intet om, men
som andre borge fra den tid har den vel
hovedsagelig været bygget af træ rned
enkelte stensætninger hist og her, idet
der fra stedet i tidens løb er fjernet
mange sten, som nu sidder i de gamle
Vilstedgårde. Endnu findes der dog
stadigvæk store sten, der er komnret
frem ved pløjning af tomten.
Mod landsiden ser det ud til, at der har
været en bred voldgrav, som endnu ses

som en sænkning i jorden i borggrun-
dens nordside".

Idag er der planer om at genskabe
Vilsted sø, men borgen kommer vi til
at undvære. NFIL.
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men bngynd il*e
med LøgstØr

I 1912 skrev redaktør Søndergaard i
"Vejle Amts Folkeblad" en artikel om, at

man burde få lavet en bog om Limfjor-
den. Han foreslog at sende Aakjær og
Skjoldborg på lystsejlads langs Limfjor-
den for at de kunne få stof til bogen.

For at illustrere, at der måtte system til,
sluttede han artiklen sådan:

De har, kære l-æser, ikke kendt Kolla-
borator Rasch? Han er død for rnange
Aar siden, men hans Minde lever blandt
en Del halvganrle Pædagoger, sonr han
for 30 - 40 Aar siden følte paa'I'ænder-
ne. FIan var ncmlig cksaminator i Geo-
grafi.

En af Kollaboratorens opgaver hed kort
og godt "Limfjorden". Naar eksaminan-
den lravde trukket Lirnfjordsseddelen,
lukkede ganrle Brasch Øjnene og ventede
paa, hvor Eleven tog fat.

Kollaboratoren var nenrlig en mand med
Ordenssans. l'Ian forlangte, at man be-
gyndte ved Flals eller Agger.

Ulykkeligvis begyndte en ung Mand en

Gang ved l-ØEslør, og Brasch kredsede
øjeblikkelig den letsindige med Spørgs-
rnaalet: Hvorfor nævner De l-øgstør
først?

I-Ierpaa fik han ikke noget tilfredsstillen-
de Svar, og det var ham ikke nuligt at
faa den unge Mand bragt paa ret KøI.

Sagnet tilføjer, at da Brasch sidste Gang
gentog sit Flvorfor, svarede den ulykke-
lige: Jo, jeg er fra Ranurn, og det gav i
disse strengc Tider minus 9.

Vi siger: Giv os Bogen om Lirnfjorden,
men begynd ikke med løgstpr!

lc.Ls

ffifiilil

rLøILø
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LYS OG VARME
(fortsat fra 13.årg. nr.4)

Lidt efter lidt blev gaslygterne skiftet
ud med elektriske i gaderne. Først skete

det på de vigtigste steder, men efter-
hånden over dct hele. Nogle af de gas-
lygter, der holdt længst ud, var pii

havnen.

Elektriciteten donrincrede eftcrhånden
på de fleste områder. Den sidste skanse

var gas til husholdningsbrug, men efter
at elekricitetsværket var nedlagt, og
byen gik over fra jævn- til veksclstrøm
den 1. november 1956, gik det stærkt.

Den 1. december 1958 lukkede gas-
værket for forsyningerne, og det udløste
en kamp om kunderne mellenr flaske-
gas og elektricitet. Dct blev en veritabel
priskrig. Et el-kornfur kunne fås til
spotpris, og flaskegasselskaberne rekla-
merede med to gasapparater og en

flaske gas for 100 kr. Det var endda

muligt at få det på afbedrag nred 10 kr.

on årct i 10 år!

Een gaslygte overlcvede udryddelsen.
Den sidste gasværksbestyrer, Kai Thor-
den, fik den stillet op udelt for sit hus

i Fischersgade, hvor den står eudnu.

Nygadc (Østcrgadc) ca 1902 ntcd ctr af dc nyc gaslygtcr.



løgstør var ikke den første i kommu-
nen, der gik over til vekselstrøm under

I-limmerlands Elektricitetsforsyning
(llEF). Vilsted fik en kommandostation
i 1955, som skal dække et større om-
råde, mens derimos Ranum først ned-
lagde sit elværk og standsede maski-
nerne den 3. december 1962.

Gasværksbygningerne blev brugt til
industrielt formåI. Bl. a. blev der frem-
stillet hjemme- og morgensko af fa-
brikken "Jernlo". Da "Jermo" flyttede,
kom en plasticproduktion i gang. Den

standsede, da den futtede bygningen af.

Nu er alle bygningerne fjernet med

undtagelse af kulhuset, der er indrettet
til magasin for Limfjordsmuseet, men

snart må vige pladsen for et nyt maga-
sin, der er under opførelse.

Elektricitetsværket blev indrettet til
dampvaskeri, der blev drevet af famili-
en Carstensen, og nu er der lejligheder
i bygningen.

I løbet af 1930-erne kom der gang i
centralfyrene, både til kul og olie. Det
var et stort fremskridt kun at skulle fyre
eet sted, og snart begyndte nogen at

lufte den tanke, at det kunne centrali-
seres endnu mere, så hele byen kunne
opvarmes fra eet sted. Altså et fjern-
varmeværk.

Den 19. juni 1956 var der stiftende

generalforsanrling på Mikkelsens Hotcl.
Fra starten var der tegnet 20 forbrugere.
Blandt dem var der flere kotnntunale
bygninger, (biblioteket havde nr. 13!).

Holgcr Niclscu og Jcns Kornum, da Ranunr clværk standscr 3.12'1962.



Det var måske ikke så underligt, for en

af initiativtagerne var daværende borg-
mester Vagn Bro.

For ikke at slå det for stort op i starten
blev det vedtaget at bruge Østergades
skoles varmecentral til at opstille ked-
lerne. Det var det rum, der senere blev
lærerværelse. Det skulle koste 290.000
kr. at etablere, og første års driftsudgift
var beregnet til 19.100 kr.

De 20 forbrugere skulle tilsamrncn af
med 127.000 kr. som lO-årige lån.
Bestyrelsen blev på tre personer, nem-
lig Vagn Bro som formand, rutebilejer
Jester Nielsen og bankkassercr Ove
Jeppesen.

Skolens pedel
Poul Jacobsen
blev altså
varmemester
samtidigt med,
at han passede
sit skolearbej-
de, men et par
år efter blev
forholdene for
små, og der
blev bygget
fjernvarnre-
central i Øs-
tergade over
for det garnle
elværk. Her blev Tage Melsen antaget
sorn varmenrestct.

Fjernvarmeværket fik flere og flere
forbrugere, og det nråtte flyttes til andre
lokaler. En afdeling på Tværvej i 1964
og på Bøgevej i 1970. Endelig i 1983

blev det besluttet at bygge et helt nyt
Fjernvarmeværk og nedlægge de tre

gamle. Det blev indviet i 1984. Værket
var baseret på kulfyring, som skulle
være betydelig billigere end olie, men
for nogle år siden blev værket nærmest
tvunget til at aftage naturgas, og det har
fordyret produktionen igen.

Bygningen i Østergade blev overtaget
af Poul Carstensen, der flyttede tværs
over gaden fra elværksbygningen og
oprettede rengøringsfirmaet Ca-Ren.

Formand var i det nreste af periodert
Vagn Bro, indtil han blev afløst på

posten af sønnen Uffe Bro.

Værket har
nu de fleste
af byens ind-
byggere som
kunder, og
arbejder i
øjeblikket
hårdt på at få
indført til-
slutningspligt
for både nye
og gamle
varmeforbru-
gere, bl.a.
fordi økono-
mien er ble-
vet påvirket

af, at værket "var tvunget til at aftage
naturgas".

Hvis det lykkes, vil fjernvarmen have
opfyldt sin oprindelige rnålsætning: At
få hele byen som kunde.

Fjcmvamrcværkcts hal 1984.
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Ranunr Fjcntvarnrcværk

Også Ovcrlade og Itanunt har fjern-
varme. I Ranum ønsker man det nyg
kraftvarnreværk gennernført, og der

kommer et forslag til lokalplan.

En ting, der rigtig er kommct frem efter
anden verdcnskrig, er gadebelysning og
lysreklamer. Flvcr aften forsøger for-
retningerne at overgå hinanden med

neon- og andrc lysreklamcr.. Efterhån-
den som kunderne vænner sig til det,

skal der større og størrc reklamer til.

Til daglig tænker vi måske ikke over
det, rnen da kommunen i 1981 eksperi-
nrenterede nred at spare penge ved at

slukke gadebelysningen i somtnermå
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nederne, blev der mørkt orn aftenen,
når reklarnernc også slukkede.

Der skete for ntange ubehagelige ting i

ly af mgrket, så det blev nØdvendigt at

tænde nattebelysningen igen, og siden

har det ikke været foreslået at spare

penge på den måde.

Når vi komnrer hen i november Inåned,

så dukker den helt store festbelysning
op: Juleudsrnykning. Forrctningsgader.-
ne bliver forsynet mcd granguirlander
med masser af l1's, og det, santnten de

strålende vinduer, der bugner af varer,

skal give dct indtryk, at vi nok har råd

til at give en ekstra gave. NI{L


