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KÆRE LÆSER!
Med dette andet nummer i 14. årgang,
(foruden alle de forrige), har KREJL
kunnet glæde læserne med 864 sider
lokalhistorisk stof.

At det ikke har været helt forgæves,
kan vi se af den trofasthed, som abonnenterne viser over for tidsskriftet.
Derfor kan vi trygt love, at det bliver
værre endnu.

I

Der kommer hele tiden nyt, gammelt
stof ind til det lokalhistoriske arkiv.
Det tager tid at bearbejde og ordne,
men lidt efter lidt kan meget af det
bruges

i KREJL.

De næste måneder vil gå med at flytte
arkivet over i andre lokaler, som er
blevet ledige ved rådhusets indvielse.
Det er lige over for rådhuset i en del
af den gamle skole- og krilturforvaltning. I øjeblikket er arkivet spredt på
fire forskellige steder.

næste nummer fortsætter artiklen om

Iøgstør som havneby, og der vil
komme en beskrivelse af det navnkundige bagerdynasti Thorstensen,
plus meget andet godt.

Her i begyndelsen af flytningen er der
allerede dukket papirer op, som bliver
en del af grundlaget for artiklen om
Ugstør som havneby.

FORSIDEBILLEDET OG BAGSIDEBILLEDERNE deltager i den årlige julekonkurrence, som har været i novembernummeret i mange år. Det er så let. Det
gælder bare om at finde ud af, hvad billederne forestiller. Den forhåbentlig rigtige
løsning sendes eller leveres til Balles boghandel inden jul, og så vil en af boghandelens mange feer trække den lykkelige vinder. Præmien er den sædvanlige
formidable: Et års friabonnement på KREJL.
GOD FORNØJEISE!

Værfts nybygning >Angmos< se hø på et *rdels illcgalt foto, dø blev lagct d a værftsrbeila, Billedet d ttget &r dækt€t
dm tyske dmps rEmilie Sauber<, dq fik bygget et flydæk agta, Stålbm til højrc a m rf Aggæundhrms bmbua.

Adbøg
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For 50 år siden:

Chilensk damper gennem Aggersund efter beslaglæggelse i 1944
Chilensk Marine-damper bldv gemt væk i Louns Bredning sammen med to andre
dampere, bygget af Aalborg Værft, der også byggede Aggersundbroens buer.

For 50 år siden var der en bortførelsesaldon i
gatrg på Lim{orden! Den tyske værnemagt var
i gang med at "stjæle" et stort dampskib beregnet til bl.a. troppetransport i Chile i Sydamerika. Skibet blev "fundet" i Louns Bredning og

største skibe, der har passeret broen.
Der er flere måder at måIe stØrrelsen på, men

målt i fysisk omfang har det chilenske ropperansportskib stadi g rekorden.

siden taget ud gennem Aggersundbroen. Der er

Kort drama

skibet stadigvæk

Damperen, der havde navnet >Angamos<, blev

- nu 50 år efter - et af

de

tAngmos< s ls fta m qf værftets kus. Agtffidhrm hrohre s nedsst i biiledel Biledåt vis ogsl er Aalborg hen vr
ttærkt benyttet uds 2. Verdrubig. Hanen vu Dq Wehrohts Etøttepuki i foEynintm rf Norgg hvorfor da vu mmge skibc largs
kajmc i både Ngnemdby og Aalborg, smt m hel &l skibe p! redm - pl flrdm mellm & o hmc.

14. december 1944 sejlet gennem Aggersund-

broen. Det skete kl. 09:45 med assistance af
slæbebådene >Goliath<, >Johanne< og >Dan<<.
Beslaglæggelsen fandt sted i krigens hektiske
slutfase. Tlskerne var trængt overalt. Alligevel
fik >Angamos< et dr:unatisk liv under tysk
flag. Faktisk blev skibet alvorligt beskadiget i
det sidste allierede lufta:rgreb på Danmark. Det
fandt sted 4. maj 1945 kl. ca. 16. Da var >Angamos( sa[rmen mqd damperen ,rRuss<< i en
konvoj på vej mod Arhus. De var begge laster

6s6[ g6llrnition og topper og var under
eskorte af tre motortorpedo-både.

Mange fly
Helt præcist blev konvojen angrebet i farvandet mellem Sletterhage på Mols, Issehoved på
Samsø og pen Hjelm. Luftsryrker bestod af 3040 engelske mosquito-bombefly, der havde
eskorte af spitEre-jagere. Det hele varede omfring 30 minutter og da var damperen >Russ<
sænket sammen med to torpedo-både, mens
>A4lgamos( og den tredie torpedobåd undslap
til Arhus. Der blev >Angamos< "fundet" ved

2A

befrielsen såmme aften. Det blev beslaglagt af

engelske sqnker,
Aalborg Værft.

og siden tilbageleveret til

Forhistorie.
Beretningen om >Angamos< begynder allerede
1938, da den chilenske marine striver kontrall med Aalborg Værft ved Limfi>rden" om
at bygge et troppe- og transportskib til levering
i begyndelsen af 1941. Den usædvanlig kontalc mellem to lande, der næsten ligger så langt
fra hinanden som muligt, skyldes værftets ejere
J. Lauritzen-rederierne i København. De drev
liniefart på Chile både fØr og efter 2. Verdenskrig, og skabte kontakten med marinen, der

i

ved selvsyn kunne se kvaliteæn af J. Lauritzens skibe, bygget bl.a. af Aalborg Værft.
Kontrakæn blev som bekendt overhalet af
virkeligheden, da [skland besatte Danmark 9.
april 1940. Det fik alvorlig betydning for Aalborg Værft, der i begyndelsen af 1941 måtæ
konstatere, at det ikke var muligt at aflevere
skibet til Chiles Marine. Det blev dog giort
færdig og en slags prøvetur blev holdt. Skibet

kørte med begge maskiner og de to propellere.
lå fortøjet med
stævnen langs værftets kaj i Aalborg.

Det hele skeie mens det
Gemt væk

For at silre sine rettigheder blev >Angamos<

13. august 1941 indregisreret i det daoske skibsregister og fik Aalborg som hjemmehavn.
Men et stort og moderne dampskib var for farligt at have liggende uvirksomt ved et skibsvårft, Det kunne let "friste" nogen - læs den

tvske væmemast. Der blev det besluttet at
{emme uAngarn--os< af vejen. Det blev sejlet til
l,ouns Bredning, hvor værftet håbede at det ikke blev fundet og ledte til fristelse. Det skete
umiddelbart før de dramatiske begivenheder i
august 1943, da folkestrejkeme brØd ud og flåden blev sænket. 17. august 1943 blev >Angamos<( sejlet gennem den stærkl bevogtede
Aggersundbro,

hvor det

passerede

kl.

12:15
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med slæbebådene >Goliath< og >Goliath I<. På
ankerpladsen i Louns Bredning flk >Angamos<
siden selskab af en anden Aalborg-nybygning.
Det var >Taarnborg<, der 9. juli 1944 blev sejlet gennem Aggersundbroen til sa$me sted.
Motivet var nøjagtig det samme: at undgå beslaglæggelse.

Langt liv

>>Angamss<< blev efter befrielsen slæbt til Aalborg Værft, der måtte igang med at reparere
skibet, så det kunne afleveres til Chile. Det tog
det meste af et årstid, at få skibet klar til brug
igen. 4. mars 1946 - næsten fem år efter den
oprindelig færdiggØrelse - blev >Angamos< afleveret til Chiles flåde. Det skete ved en ceremoni i Aalborg, hvor skibets besætring på 92
mand deltog. Derefter sejlede skibet over Atlanterhavet til Panama-kanalen og ned langs

vestkysten af Sydamerika.
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TUSINDER AF TYSKERE
BLEV DRÆBT UNDER

SLAGET VED AARHUS
Den sidste store Kamphandling {ør Kapitulationen
en avisanikel fra Auhuu Stifstidøde i anledning af æt års dagm for bcfrielse i maj 1945. Artiktm omtals det sidsE sroE sla8,
der bta. onfattede mgreb på rAngmos" i &hus bugtm. Skiber ovølevede dog, og blev sidq rePræt PÅ væria i Aalborg og i vinæ'
rm 1946 endeligt afleveret til Chiles Mdine - seks år foninketl

Hs

Dampskibet fik en langt liv i Chile. Det har ikke været muligt at skaffe helt præcise op-

lysninger om, hvilket år skibet blev skronet.
Det skyldes bl.a. begivenhederne i septemhr

1973, da Chile overgik til militærsryre efter et
kup. Men det ligger der omJcing, at skibet blev
ophugget. Ihverfald fik Chiles flAde i 1974 et

nyt skib med navnet

>Angamos<<.

Det var i

øvrigl en tidligere bilfærge, der blev bygget i
Liibeck i 1968 til sejlads mellem København
og Oslo. Den havde i øvrigt navnet >Køhnhavn< og var norsk ejet.

Størrelsen
>Angamos<<

- fra
yderste spids. Bredden var

måIte 106,7 meter overalt

yderste spids

til

14,4 meter, mens sidehøjden var knap otte meter. Tonnagen var 3.540 brt., mens dgdvægtstonnagen var 3.840 tons.
Det er umiddelbart ikke det hgjeste må1, som
er noteret i journaleme på Aggersundbroen,

mens som nævnt var det fysiske omfang af
>Angamos< langt stprre end f.eks. de russlske
flodskibe, der har tonnage-rekorden på Agger-

taget meget illegalt på værftet

i

l94l - ses det at Aggersundbroens

sommeren

brobuer er
under bygning ved Aalborg Værft. Det er ikke
helt det sarrme, men giver alligevel en indikation af størrelsesforholdet.

Russerne

De russiske tankskibe, der har rekorden ved
Aggersundtroen er af B?en >Volgoneft<. t)e
q byCggt i Qorki i Rusland til flodtrafi.kken på

bl.a. Volgg Balt-systemet, der gør det muligt at
sejle fra f.eks. Østersæn til Iran eller Mid-delhavet ad bagvejen, så at sige. >Volgoneft<-skibene sejlede i en periode i 1980'erne olie fra
Ventspils i Letland til Sruer, hvor Haahr Petroleum var modtager. Skibene målte 132,6 m.oa.

Brcdning 6k rAngmos< soere selskab af dampøen rbna Dmr, dø i 1944 blw bygget til J. Irriøm i Købqlum Dc onikke skibet i fut, hvorfor det blev lagt til side i lpm.I mod*tring t'rl rAngmos<. forblev rbtta Dm< i bm til eftabigm
slutring, og kom da i drift for Lauiøen. Skibet sejlede urda dæsk flag til 1957, & det blev rclgt til lsklmd
I

tow

sundbroen. >>Angamos<< var traditionelt darnpskib, og det skal i denne sammenhæng forståes
derhen, at det var højt i skrog og overbygning.
Faktisk var brovingeme på Aalborg-skibet tæt
ved at være i samme højde som brobueme på
{ggersgndbroen. Der findes naturligvis ingån
fotos af >Angamos< under passage-af Aggersundbroen, men på billedeme herved - dei er

skedc

77

ses det ofhcielle levqmæ-billede af >Angmos<. Det vu lhyrc svært at tsget folos sf skibeæ udø 2. Vødmsbig, lworfc biueda
hø, hvor skiba liggel til ukers udfor værfæt i Aalborg blev det enste' Falrilken i bsggrunden til højre s øK (øEtsisrisk Kompagni)s
æmmdabrik i Nøneundby.

Hs

bredden var også støre med 16,9 m. dybgangen
var 3,1 m. (Samme som >Anganxos(), men sidehøjden var kun 5,5 m. Altså kun godt to meter
var over vandet. Så selvom de er størst, var det
ikke så imponerede, som passsagen af >Angamos( må have været i 1943 og i 1944. Agger-

rTmborg< mm vu det tedie af de søre dmpskibc,
udg! bestaglæggelse af ryskme.

suDdbroen passeres årligt af gememsnitligt
7.500 sejlede enheder. I de senere år med en
klar overvægt af lystbåde, der f.eks. i 1993
udgjorde 5.307 at 7 .4O3, der var det samlede antal passager.

der blev 'gemf' vak i

lom

Brcdning, da Aalborg Værft og rkiberes dmkc ejc-

rc søgt€ st
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SO]tDATT TLØGSTIØR
[J}$DBR TØRSTtr \ÆRDtr}SSKRNG
Daværende sognerådsformand Kingbech

Det var efter Ansøgning, at vi Soldater

Christenseq Hornum, skrev dkse erindringer
om sin tid ved sikringss1,rken.

kom til Lggstør, og da jeg havde mit
Hjem i Nibe og min Kone ogsaa opholdt sig der, medens jeg var indkaldt
(havde l-ærerembede i Ellidshøj), var
det ret naturligt, jeg søgte til løgstør, i

Under første Verdenskrig var jeg

saa

til løgstør paa Vagt i
den sidste Halvdel af April Maaned
heldig at komme

l9l7 -

indkaldt

forøvrigt sidste Gang, jeg var

til

Sikringsstyrken.

Medlemmer af sikringsstyrken
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i

Særdeleshed da jeg kun en enkelt Gang

flygtigt havde været der, og derfor
gerne vilde lære den og dens Borgere at

kende på nært Hold.

Torvegade 1917.

Det blev 15 dejlige Dage; fint Vejr var
der hele Tiden og ljenesten let.

var Skriver paa 10. Bataillons Kontor,

og jeg paa 2. Kompagnis

tilbragte jeg mange Timer, og

Jeg var dengang Korporal og maatte
sammen med en Sergent have Vagten
og Inspektionen af Vagtposterne. Saavidt jeg erindrer, var Styrken ca. 25

Kontor),

vi drpf-

tede naturligvis mange Problemer og
derved forkortedes Tiden. Forretningen
var da ned mod Havnen.

Mand.

I

Der var meget at passe paa, Bl. a. det
store Ammunitionslager i Jernbanepakhuset, de 4 til 5 Transportpramme i
Kanalhavnen og Pigtraadsspærringen
rundt om Byen.
Der var mellem Vagterne ingen Øvelser, og hele Vagtmandskabet boede på
Æderdomshjemmet og maatte ikke
uden ganske særlig Tilladelse forlade
Byen. Det hændte ofte, der kom Inspektion udefra - dog ikke i min Tid og flere kom til "at hænge paa den", da

Jegsen var ogsaa blandt Vagtmandska-

Sergenten og jeg fik et fortrinligt

bet, og jeg tror, deres Arbejde bestod i,
at inspicere Pigtraadsspærringen nogle

posterne

og2 de Øvrige Nætter. Naar vi

skiftedes dertil, havde
godt.

I

Købmand Neve og fhv. Slagteridirektør

Uregelmæssigheder blev strengt straffet.

Kvarter hos Mikkelsen paa Hotel
"Himmerland". Vi havde de 4 Nætter
om Ugen 1 natlig Inspektion af Vagt-

I

Simonsens butik mod havnen

Vi

vi

det særdeles

syntes begge ualmindelig

godt om den venlige By og dens rare
Borgere, der altid var Godheden selv
overfor os.
Hver Dag havde vi Fornøjelsen at hilse
paa Rentier Nors, der nu er død, og vi
fik mangen fornøjelig Passiar sammen.
Tiden kunde godt blive lang; men hos
Købmand Kai Simonsen, som jeg havde været i ljenesten sammen med (han

Gange om Dagen.

Mens jeg var i Byen, blev der taget
Mandskab ud blandt dens Borgere, der
skulde lære at tilrigge Transportprammene. Blandt disse Mænd husker jeg
Bagermester Thorstensen. Meningen
med Prammene var at føre Hæren over
til den anden Side af Fjorden, hvis vore
Sikringsstyrker i Jylland skulde blive
angrebet og kastet tilbage nordpaa;
derfor ogsaa Pigtraadsspærringen om
Byen med "Spanske Ryttere" til at
sætte tværs over Vejene. Vi fik heldigvis iklie Brug for Prammene.
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LØGSTØR SOM
HAVT{EBY
Det ældste kort over Ugstør, som vi
kender, er fra ca 1818, og på det er der
aftegnet nogle små havne. De var
allesammen private. Hele kystlinien var
private grunde.

Det var f. eks. bolværker ud

for

købmandsgårdene, den senere
fiskerihavn, og længst mod øst
færgemandens havn.

Færgemanden boede i det hus, som
senere kom til at hedde Fjordgade 64.
I en indberetning om færgeforholdene

Kortudsnit over lrgstørs Limfjordskyst ca 1818.
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1833, (se også KREJL, 1,.årg. nr.l),
står der:"Overfarten indskrænker sig til
Personer og smaa Pakker og besørges
med en liden Baad og dito Kaag med
een, højst to Mand. Ind- og Udskibningen foregår fra en liden Havn, Fær-

gemanden selv har indrettet paa en
meget hensigtsmæssig Maade tæt ved
sin Bopæl; der er Fartgjerne beskyttet
mod enhver som helst Vind".
Det autoriserede lægteselskab, der førte

skibene over l,ggstgr Grunde ved at
losse deres last over i pramme på den

ene side og laste dem igen på

den

i virksornhed siden
1600-tallet, og lodsvæsenet var be-

anden, havde været

gyndt

i

1776, men der foreligger ingen
oplysninger om, hvor de havde bådene,
når de ikke var i virksomhed.

Det er sandsynligt, at de lå ved et eller
andet bolværk og så ankrede op i læ af
grundene, når det blev for uroligt.

I

bestemmelserne

for

lægteselsk-abet

står der bl.a.: "Skulde det Tilfælde
møde at en allerede begyndt l,ægtning,
formedelst stormende Vejr nødvendigvis maatte standse, og l-ægtefartøjerne
maatte flygte til deres sædvanlige Ankerplads.. "

erne sendte kommunalbestyrelsen en
Ansøgning til Finansministeriet om
støtte til udførelsen af et havneanlæg af
passende størrelse

"til L1,kke for Byen og til Gavn for
Skibsfarten paa Fjorden i det Hele,"
hvad der var bilagt erklæringer fra
købmænd og redere på Vestlimfjorden.
Ansøgningen kom tilbage fra ministeriet 20.april 1850. Men da treårskrigen

1848-50 ikke var afsluttet, blev sagen
udskudt. Planerne kom
ling 20. febr. 1851.

til ny

behand-

Det blev fremhævet om planerne "at
deres Virkeliggørelse vilde være af stor

Vigtighed for Byen og for den tiltagende Dampskibsfart, og at de ældre Moler

Fra omkring 1820 havde der været en
lille "Vesterhavn", men det blev for lidt
til den stigende trafik. Sidst i 1840-

var stærkt medtaget af de sidste Efteraarsstorme. En Udvidelse og Forbedring vilde være medvirkende til at

I,rgstør set fra Færgeholmen 1845
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skaane Byen for samme Ulykke som
efter de haarde Storme 1839."

Nu skulle det gå stærkt. Da løEstør

ikke havde nogen

pengeinstitutter,

prgvede byen først i Aalborg Sparekasse med ministeriets velsignelse, men
inden det kom til udbetaling, havde
byen akkorderet med proprietær Morten

Qvistgaard, Jungetgaard, om et lån på
8000 rdl. i efteråret 1851. Det blev et
par år senere udvidet med 2000 rdl.

de, at han ligeledes for sit Vedkommende intet havde imod, at der til
Havnevæsenets Brug, uden Erstatning,
tages af hans Grund 26 lJen fra jorden at regne, eller saameget som der
behøves for at Havnepladsen der kan
komme til at gaa i lige Flugt med bødker Pisselhøjs Værksted."

Samme værksted har spillet en stor
rolle, for de næste 5 erklæringer har
også udgangspunkt i værkstedets nordlige hjørne.

Ælerede i sommeren 1851 var kommunen gået i gang med at erhverve arealer
til Vesterhavn, som skulle bygges af
havnebygger Ole Nielsen, Sæby. De

Når det ikke var nødvendigt med større

bødker Pisselhøj og skipper Davidsen.

arealer, var grunden den, at havnen
blev bygget ud i vandet med nogle
lange 9-tommer pæle. Efterhånden er
landet så fyldt ud, bl.a. det areal, hvor

Det var ikke dyrt for kommunen:"Skipper Møller Davidsen mødte og erklære-

bådebyggeriet og beddingen er idag. De
fleste af de gamle bolværker og havnebassiner er fyldt op.

første grundejere, der afgav jord, var

Fra bogen om rebslagerf3milien Aasted. Den nye havn tegnet oven i den gamle.
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Den 9. jan. 1852 blev l4gstørs første
havnekommission nedsat, og allerede
dagen efter var den igang med at skrabe arealer til sig. Havnebyggeriet startede 26. maj 1852, men det var ikke
nok med en havn til 26 skibe, så længe
der var 700 alen (ca 450 m.) bolværk,
hvor de private ejere selv kunne indkassere laste- og lossepengene.

steder, kun enkelte var ved at blive til
retssager. Kommunen fik dog gennemført sine planer uden proces.

Den såkaldte "Østerhavn" var ejet af
købmand Futtrup

og færgemand An-

dersen i fællesskab. Det var gået meget
tilbage med færgevæsenet til Færgehol-

men, så de benyttede lejligheden
sælge havnen med havneplads og

Altså måtte kommissionen igang med
en ny runde. I første omgang var der

kun tale om, at kommunen overtog
laste- og lossepengene mod at ejeren
fik en godtgørelse eller slap for at
vedligeholde bolværket.

Det gik også rimelig nemt de fleste

til at

tilbe-

hør.

Det var: "Tilbehør af Reqvisitter nemlig: 1 Flaade med Muddermaskine, 1
Gie, 2de Havnespader og 1 Mudderskee, alt for den Kjøbesumma 250
Rbd." Der var et skøde for hver halvpart, så det var 250 rdl. til hver.

Model af mudderpram. Den er bygget af tømrerm. Ejv. Amtoft. ca 1970. Han havde selv hugget
originalen op ca 1925.
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Muddergraveren blev betjent af tre
personer, og det opgravede mudder

blev læsset over
beregnet

til

i

en pram. Den var

at rense op

i havnene.

Det toldvæsen, som Chr. 2. havde etableret i 1523, forsvandt igen, og i 1,673
kom der en erstatning, da byen blev
konsumptionspligtig. Det fine ord dækkede over, at der skulle opkræves afgift
af varer, der blev ført ind i byen. AItså
den tids moms.

Det kan virke mærkeligt, at en afgift,
som kun var beregnet for købstæderne,
også blev indført i andre byer, men de
har åbenbart handlet så meget ulovligt,
at det var nødvendigt.

Toldboden

30

i

sin gamle skikkelse som enetages.

Toldvæsenet blev genoprettet i 1841,
og toldkontoret lå i den østlige del af
Fjordgade Øst for Rådhusgade, men
efter bygningen af den nye Vesterhavn
blev det flyttet derhen.
Toldvæsenet købte en grund af kommunen, hvor toldbygningen stadig ligger. I skødet forpligtede toldvæsenet sig
til, hvis de nogensinde ophørte med
toldvirksomhed i løgstør, at bringe
grunden tilbage til den oprindelige
tilstand. Det var i 1857. Derfor blev det
billigt for kommunen at få den igen.
Den oprindelige bygning var enetages,
men i 1920 blev der bygget en etage på

til toldforvalterbolig.

(fortsættes)
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Indtil omkring år 1700 havde danske
hærstyrker mest bestået af adelen og
hvervede tropper, men efterhånden var
det ikke nok. Det blev nødvendigt også
at bevæbne bønderne. Resultatet var
forordningen om I:ndmilitsen fra 1701.

tjent sine 6 år (mindst) ved den danske
hær, og nu blev indrulleret i landmilitsen d. 29. nov.1808. Det var midt under

Napoleonskrigene, hvor Danmark uheldigvis var kommet på Frankrigs side og
skulle stille tropper til hjælp for Napoleon.

Tjenesten var på 6 år, men ikke så
anstrengende. Den bestod i et par timers eksercits søndag eftermiddag efter
gudstjenesten,

for landbruget skulle jo

Den danske flåde var blevet bortført af
englænderne i 1807, og Sverige under
den tidligere

franske
general

Bernadotte

også passes.

var i for-

Hvis

ha

en gård i

land, og

landmanden tog

ndlinger

med

truede

fæste, kunne
han slippe

krig

for militær-

Rusdet

med

mod

Napoleon.

tjeneste.

I 1810 var
P.K. blevet

Det var

husmand på

godsejeren,
der udtog

15 tdr. land,

men vat

karle til

militærtjeneste. Der skulle bruges op til
15.000.

stadig ikke sluppet ud af militsen. Den
sidste tilføjelse på seddelen l)'der:

"Møder paa nærmere Ordre."

Det her viste dokument har tilhørt den
otteogtyveårige tjenestekarl Poul Kristensen

fra Staun, som

i

1808 havde

Seddelen er blandt andet underskrevet
af løgstørs herredsfoged J. Scharling.

3I

