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KÆRE LÆSER!

Der kom temmelig mange lgsninger
på julekonkurrencen i sidste nr., men
for første gang var der en hel del, der
var forkerte. Forsidebilledet fra Råd-
husgade i sne, og det øverste på bag-
siden ned over Søndergade (Fischers-
gade) kunne alle finde ud af, men det
nederste fik en del forslag, f. eks. 50-
øresbazaren eller Sørensen Kjæld-
gaards galanteributik, hvor det rigtige
svar var Gustav Ibsens boghandel i
1919. De to eneste ting, der ligner
bøger, er julehefter, så det er nok lige
før jul. Billedet var også med i
KREJL i 11. årg. så den opmærksom-
me læser kunne have snydt.

Vinder af julekonkurrencen blev fru
E.M. Christensen, Sverigesvej 4.

Og så kommer den årlige beklagelse:
Der er stadig en del, der har glemt at
betale for 14. årgang. Ganske vist er
beløbet lille, men sammenlagt betyder
det noget, om 650 abonnenter betaler
eller ej. Boltrykker og postvæsen skal
jo fodres.

Den store norske forfatter var sidst i
1950-erne på besøg på egnen, og det
kom der bl.a. en artikel ud af, som
kan ses på side 41 ff.

Opmærksomheden henledes også på
fam. Thorstensen, og på efterlysnin-
gen side 41.!

FORSIDEBILLEDET hører til artiklen om Thorstensen. Omkring 1930 syntes
bagermesteren, Evan Thorstensen, at de burde have et mere storstadsmæssigt hus.
Han bestilte en tegning hos arkitekt J. Madsen i Viborg, og her er resultatet, som
aldrig blev bygget. Det er en skam, at farverne ikke kan komme med.



SMEDEN OG
BAGERTN

FAMILIEN THORSTENSEN I LØGSTØR

Historien begynder i Skive, hvor
skrædder Ole Thorstensen i 1801 fik
en søn, der fik navnet Evan. Han
blev udlært smed, og den 31. marts
1830 kunne man i løgstørs kommu-
neprotokol læse følgende:

"En lignende Begjæring var bleven
mundtligen giordt af Smeden Thor-
stensen, som agter at etablere sig i
Byen, i hvilken Anledning Birke-
dommeren foreslog at anvise ham
den norden for I-andeveien nærmest

østen for Frederic Lunds paa de

under 12. Februarii 1828 bestemte
Vilkaar, dog bemærkede han, at det
muligen kunde være rigtigt at soula-
gere (lette) denne for Byen saa nød-
vendige som ønskelige Haandværks-
mand, ved at fritage ham for Afgif-
ten de 4re første Aar. De andre til-
stedeværende fandt det rigtigt at

anvise ham en Plads paa det bestem-
te Sted i det høieste til 60 Alens
Bredde imod Afgifts Frihed i 2 Aar
fra næstkommende Nytaar at regne".

Smeden blev altså modtaget med
honnør, og den grund, der blev an-
vist, lå på hjørnet af Nibe I-andevej
(Bredgade) og Fogedgade.

Værkstedet fik adresse Bredgade 5,
og Evan Thorstensen oparbejdede en

stor virksomhed. Familien voksede

sig også stor. Fra 1832 til 1850 kom
der otte børn, fire piger og fire dren-
ge. Den ældste dreng, Ole, som var
født 7837, fulgte sin far som smed,
og overtog værkstedet, da Evan døde
i 1853.

Ole flyttede værkstedet til den anden
ende af Tværgade (Fogedgade) og
byggede beboelse i Blindebomsgade
8 rundt om hjørnet. Det gamle værk-
sted fortsatte senere med smed Styr-
mer og fra 1895 med smed Schaltz.
Ole Thorstensen døde i 1884 kun 46
år gammel, og det ser ikke ud til, at

han fik efterfølgere.

Evan Th.s yngste søn, Peter Corne-
lius (f.1850), gik en anden vej og
blev bager. Han arbejdede rundt om
i landet, før han vendte tilbage til
Løgstør, for at købe grund på torvet
i 1879 og 1880. Da bageriet vokse-
de, købte han i 1891 ejendommen
ned langs Gravensgade.

Der var bagerforretning i vestenden
og beboelse i østenden af huset, og
så lå bageriet omme bagved. P.C.
Thorstensen fik en meget velrenom-
meret virksomhed, men i 1912, har
han følt, at der måtte nye kræfter til,
og solgte til sin søn, Evan.
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Huset på torvet. I butiksdøren P.C. og en pige. Th. fruen og en pige. ca.1900?

Få år efter, 1. juli 1916, døde P.C.
Thorstensen, og "I,øgstør Avis" skrev
d. 3. juli: "pgdsfald. En af løgstørs
ældre Haandværksmestre, ftrv. ba-
germester Cornelius Thorstensen er i
lørdags Aftes afgaaet ved Døden
efter otte Dages Sygeleje.

Afdøde, der idag vilde være blevet
66 Aar, har altid været en virksom
Mand og en god Familiefader. Han
var født her i Byen, hvor han hen-
levede saa godt som hele sin Tid
med Undtagelse af nogle Aar, hvor
han arbejdede i sit Fag i flere af vore
Provinsbyer og aftjente sin Vær-
nepligt som Marinesoldat. Han var
ved denne I-ejlighed paa Togt med
Fregatten "Sjælland" og besøgte bl.a.
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Athens Havnestad Piræus.

Thorstensen var en overordentlig
elskværdig Mand, der kunde glæde
sig ved en stor Vennekreds. Nogen
større Del tog han ikke i det offent-
lige Liv, men nærede desuagtet me-
get for sin Fødebys Udvikling og
Trivsel. Det kan nævnes, at han har
været Medlem af Fattigkommissio-
nen og i Bestyrelsen for Borgerfore-
ningen og den frie Fattigkasse, samt
Medlem af Bankraadet for l,gstØr
Bank.

Med Thorstensen har l,Øgstør mistet
et godt Menneske og en god Bor-
ger".



Samme dag, som nekrologen blev
bragt, var der en stor annonce for
Evan Thorstensens bageri og kondi-
tori. Det må have været en ejendom-
melig fornemmelse at se dem samti-
digt, men Evan Th. var allerede da
en rutineret bager.

Han var født i 1877, og efter at være
udlært som bager drog han på Valsen
i 1897 til
Norge,
Tyskland,
Schweiz,
Italien og
flere an-
dre steder.

Han
vendte
hjem i
1906 og
gik ind i
faderens
bageri.
Han fik et
flot Na-
verdoku-
ment, der
var prydet
med et
billede fra
Frankfurt
am Main.

Da han
fyldte 65
år, fik
Evan Th. et lignende bevis fra det
lokale Naverlaug ".at vi paa denne
Din høje Festdag højagte og prise
Dig.."

Han må have lært meget på sin van-
dring, og de fem år, de to far og søn

arbejdede sammen, gav Evan de
bedste forudsætninger for at fortsætte
bageriet.

Til at videreføre bagerfaget produ-
cerede Evan Th. to sønner, Christian,
f. 1910, og Peter Cornelius. "Onkel
Christian" blev senere bagermester i

Thisted,
og P.C."-
Bror"
Thorsten-
sen over-
tog ba-
geriet i
Løgstør,
da tiden
var mo-
den. Det
var den i
1943.

Den gam-
le bager-
mester
levede
endnu 15

år, men i
de sidste
år var han
ikke rask,
og kort
efter nytår
1959 døde
han.

Evan Thorstensen fik en smuk ne-
krolog i "I,øgstør Avis": 10.1.1951.
Dødsfald i løgstør.
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En af l/gstØrs kendte haandværks-
mestre, bagermester Evan Thorsten-
sen, er i dag afgaaet ved døden efter
et par aars tiltagende svagelighed, 81

aar gammel.

Bagermester Thorstensen var netop
for faa dage siden blevet indlagt paa

Røde-Kors hjemmet, da hans tilstand
var saadan, at man vanskeligt kunde
give ham den fornødne pleje i hans

hjem.

Med den gamle bagermesters død er
det andet led i en gammel, anset

LØgstØr-slægt faldet bort. Den for-
retning, som Evan Thorstensen viede
det meste af sit liv og sin arbejds-
kraft, blev grundlagt af hans fader.

Efter at have været paa valsen Euro-

pa rundt i sine unge aar, vendte den

unge Evan Thorstensen hjem til
fødebyen, og i 1907 tog han fat, hvor
faderen slap.

Afdøde var en haandværker af den
gode, gamle type, en pligtopfylden-
de, retskaffen og arbejdsom mand,
som baade tidligt og sent var at finde
i sit bageri. Han løftede med held
arven efter sin far, og den velrenom-
merede forretning voksede i omfang
aar efter aar.

Da Evan Thorstensen i 1943 lod
sønnen P.C.Thorstensen komme "til
roret", skete det i bevidstheden om at

have fuldført et livsværk, som han
med sindsro overdrog til 3. genera-
tion.

P.C.Thorstensen (den ældre) og Evan i bageriet ca.l907
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Evan, Christian og P.C. Thorstensen i bageriet ca. 1,940.

Afdøde var, hvad man forstaar ved
en virkelig hædersmand, en reel og

respekteret borger i sin by, en berejst
mand og
en glim-
rehde
fortæller,
hvis be-
retninger
fra talrige
rejser man
lyttede til
med in-
teresse.

Offentlige
hverv har
aldrig haft
Evan
Thorstensens interesse; men han

modtog med glæde tilbudet om i

1917 at indtræde i bestyrelsen for
Banken for I4gst9r og Omegn. Hans
værdi paa denne post kendetegnes

bedst ved, at

han lige til sin
død havde
sæde i bankens
ledelse.

Det er med ve-
mod, at man
nu erfarer, at

den gamle
bagermester
ikke er mere,
selv om man
paa en maade

under ham at

have fundet
Den moderniserede forretning i L960-erne.

fred efter et par svære aar.
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Foruden hustruen, der paa enestaa-
ende vis har søgt at gøre sin ægte-
fælles livsaften saa lys og let som
muligt, efterlader Evan Thorstensen
sig to sønner, -P.C.Thorstensen, der

driver den gamle forretning og Chr.
Thorstensen, som er bagermester i
Thisted".

P.C. Th. var født 1912, omtrent
samtidigt med, at faderen overtog
bageriet, og han fortsatte den gode
tradition. Naturligvis blev forretnin-
gen moderniseret, men der blev ikke
slækket på kvaliteten. Den, der kom
igennem Gravensgade tidligt om
morgenen, kunne se stabler af ægge-
bakker lænet op ad porten, ligesom
der blev leveret mængder af piske-
fløde fra mejeriet.

Hvis vejret var fint, kunne man også
se bagermesteren stå nede ved bed-
dingen og nyde udsigten over fjor-
den.

Fjerde generation, Erik Th., er også
uddannet i branchen, og han blev en
meget dygtig konditor. Forskellige
forhold bevirkede, at han ikke kom
til at overtage bageriet, men arbejde-
de bl.a. i Odense. Han tog til Ameri-
ka, hvor han blev syg, men inden da
havde han vist sin kunnen ved Lim-
fjordsmuseets S-årsdag.

Bageriet blev solgt i 1975 til Keld
Dal, som et par år senere flyttede til
Østerbrogade, og i 1991 forsvandt
det sidste minde, den høje skorsten.

I

Limfjordskåg i kransekage, bygget af Erik Thorstensen.
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EFTERLYSNING

Krejls redaktion har brug for læsernes hjælp! Vi er på jagt efter oplysninger om
sejladsen med kalk fra Aggersund i tiden fra 1930'erne til langt op i 1950'erne.
Det drejer sig om den svenske skonnert - eller muligvis galease - der fra L931,
da den såkaldte Kridtbro i Aggersund blev lavet færdig, sejlede kalk til Sverige
for Uddeholms Bruk AÆ. Det er blevet nævnt, at skibet havde navnet "Oda" af
Gøteborg, men det findes ikke på nogen svensk skonnert overhovedet. Så

spørgsmålet er: kender nogen af læserne til skibets navn? Har nogen sejlet med
skibet (der var en god del l,Øgstør-drenge, der havde deres første hyre på
skonnerten)? Og endelig ligger nogen af læserne inde med billeder af skibet
og/eller billeder fra lastningen i Aggersund. Det svenske skib sejlede for
Uddeholms Bruk A,/B, der muligvis også var ejer af skibet. Det svenske selskab
ejede et større område i bakkerne ved Aggersund. Det blov senere solgt og endte
med at blive overtaget af Malmø Kommune, som ad den vej er den eneste
svenske kommune, der ejer land i Danmark.

VERDEI{S HJERTE
AF JOHAN BORGEN

Den norske forfatter lohan Borgen var en tid
journalist i Danmarlc, og slcrev også rejse-
oplevelser. Hans forlægger bad ham lave en
bog om Danmarlg og her kommer et af af-
snittene. Bogen udløm i 1959.

Et sted hedder Vindblæs, det kunne
ikke være sagt kortere. Det ligger ved
Limfjorden, nær Løgstør. Man har
fortalt så meget om disse vidunderlige
lysfænomener ved Limfjorden, men jeg

havde aldrig før set dem på mine ture.
Der er nogle, for hvem tingene lukker
sig.

I de år jeg var journalist skete der
aldrig noget der, hvor jeg var. Ingen
præsident blev myrdet, intet parlament
tog uforudsete beslutninger. Denne dag
så jeg, at alle træer ved Vindblæs stod
på skrå mod sydøst. De er plantet i
rækker, så man fra vejen ser dem som
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geledder, det ene geled efter det andet
hældende på deres rødder som soldater
i et meget anstrengt giv agt. Men hvor
der er to rækker i all6, står de træer,

som er på læsiden, næsten helt ret,
hvad der har til følge, at de omklamres
i kronerne af deres mere udsatte kolle-
ger. Det så ud som et geled berusede
soldater, opfanget i faldet af deres ædru

kampfæller. Måske, tænkte jeg, er dette
dagen, da fænomenerne vil åbenbare

sig for mig. Jeg blev ikke skuffet.

Limfjorden viste denne vinterdag sit
mest havlignende ansigt. Solen for-
gyldte fjordens nordside, som lå med
grønne bakker, dramatisk løftet mod en

vældig himmel. Aggersundbroens sølv-
bue skød festligt ryg i det voldsomme
lys - denne bro, som optimistisk blev

strakt i de år, da broer i Europa blev
sprængt i stumper og stykker.

Men fjordens eget lys varslede ingen
varme, det var skifergråt med små

vrede bplger langs strandpromenaden i
l,øgstør, en af disse blide byer man
altid af en eller anden grund kommer et
smut ind i. I Søndergade L2 holdt sko-
mager Carlo Jensen stadig til med lave
sladrespejle langs den travle gade, men
nu med naboskab af en forretning, der
solgte fjernsynsapparater. I baren oppe
på hjørnet var der kommet jukebox,
den var idelig i funktion takket være
iscremefrådsende teen-agers iført åle-
skindsbukser og forbavsede Øjenbryn.

Men så, oppe på skovstien med den

rørende mindesten over digteren Johan
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Skjoldborg, med indskriften af Aakjær:
Idag gaar Takken - Med Skovl paa

Nakken - Fra Udmarkshytten
Til Digterbakken
...skete der noget. Pludselig opstod på

himmelen den mest fuldkomne regnbue.
Fra et sted i havet i nordvestlig retning
spændte den ubrudt til langt inde over
land på denne side mod øst. Den ind-
rammede i sit spænd en verden, hvis
lysende højdepunkter var det knejsende
Aggersborg, bakkerne, som med eet

antog et skær af Willumsen-grønt,
broen over sundet ude til højre...og inde
i den højtsvungne halvcirkel, selve
bredningen; netop nu klædte den sig i
hvide blonder. Fra venstre stod en

sortmalet skonnert ind, den gik for rum
slør, med fyldte, askegrå sejl. Tre ja-
gerflyvere tordnede ind i regnbuens
overkant og forsvandt i en sky, da de

kom nær.

I næste nu blev det om ikke mørkt, så

dybt gråt over bakkerne ved Aggers-
borg, og faktisk så mørkt at et fyr i det

samme giorde sine lysblink gældende.

Ude fra havet kom der farende et tyndt
regnvejr - som et af disse gennemlyste
mellemtæpper på teatret, bag hvilke
underlige og ukontrollable ting udspiller
sig. Endnu et sekund stod regnbuen på

himlen, så blev den hurtigt og grundigt
visket ud fra vest mod øst, hvor en lille
standhaftig pille blev stående og dirre-
de.

Så var regnvejret omkring os, om
Skjoldborg og mig og den spinkle
fyrreskov bagved. Alt gik hurtigere end
ord. Den sorte skonnert dukkede plud-
selig op lige ved land, men nu i spil-

lende sol. Der var ikke mere grænser
for overraskelserne; om stjernehimme-
len var blevet tændt for mine pjne,

skulle det ikke have forbavset mig. Det
mprke tæppe fo'r forbi med et koldt
vindpust. Digteren og jeg havde atter
vort på det tørre. Op bag regntæppet
steg påny Limfjordens nordkyst, men
nu med de grønne bakker omskabt til
skyggeløs silhouet. Ude til højre havde
broen set sit snit til at gabe mod him-
melen. Og jeg, som ikke engang havde
vidst, at den kunne...

Dette var altså dagen, hvor ting skete.

Måske bærer man det selv i sig. Ver-
densbegivenheder - hvorfor ikke?
Johannes Smith siger i et af sine Ring-
købing-forløb, at ethvert menneske er

født i verdens hjerte. Og det kan ud-
vides til at gælde for stedet, hvor noget
åbenbarer sig; der bliver man født
påny. Limfjordens sydkyst var nu ver-
dens hjerte.

Limfjordsbpnderne må forresten altid
have følt sig som boende i verdens
hjerte, så sælsomt som dette indlands-
hav er skabt, til tider har det været en

mægtig bugt, til andre tider en del af
havet. Snart snæver som en flod, snart
bredt som et rigtigt hav dannede fjor-
den gennem alle tider dels adskillelse,
dels bindeled mellem syd og nord - en

hærvej for stridende konger, en trafi-
kåre for folk og fæ, de sidste i enorme
mængder...Jeg står og føler, at der er
nogle stumper af hjertet spredt langs
disse kyster. Ikke fordi jeg får nogen
samling på dem, ikke på kommando,
men de er der. En gang måske, når man
får tid...
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LØGSTØR SOM
HAVNEBY

(fortsat)

I det forrige afsnit stod der, at byen
indsendte en ansggning om havn sidst i
1840-erne til Finansministeriet.

Den var suppleret med et langt brev fra
marts L848 på indbyggernes vegne, skre-
vet af byens største købmand, Jens

Mørch Theilmann. Det giver et ganske
godt billede af byen på den tid:

"Til Kongen!
I-øgstør Bye i Aalborg Amt d. Marts
1848. løgstøer Byes Indvaanere ansøge
allerunderdanigst om at Foranstaltninger
allernaadigst maatte vorde trufne til
Udførelsen af et Havneanlæg ved løg-
støer Bye.

Det vil forhaabentligen være Deres Ma-
jestæt bekjendt, at I4gstper Byes Ho-
vednæringsvei forinden Vesterhavets
Gjennembrud, der dannede Kanalen
mellem dette og Liimfjorden, var Silde-
fiskerie og -Salterie, saavelsom at disse
Næringsveie, som Følge af hiin Naturbe-
givenhed efterhaanden aldeles ophgrte,
hvorved Byen fra Velstand nedsank i
Fattigdom, der forggedes ved den Øde-
læggelse, som i Aaret 1839 ved Liim-
fjordens Oversvømmelse tilføiedes Byen.

Efterat imidlertid sidstnævnte Naturbegi-
venhed, hvis ødelæggende Følger for en

stor Deel bleve afvendte og afhjulpne
ved Regjeringens Naade og Omsorg, har
de lært, at Kanalen eller Gjennembruddet
ved Agger var af en saadan Varighed og
Beskaffenhed, at Haabet om at Sildefi-
skeriet skulde vende tilbage og vedblive
som en Hovednæringsvei, kastede Fle-
ertallet af Byens Indvaanere sig paa

andre Næringsveie, navnligen Handel og
Søfart, for hvilke Byen med et temmelig
betydeligt Opland er særdeles fordeel-
agtigt beliggende, og disse Næringsveie
ere ogsaa i de siden forløbne Aar saale-
des trivedes, at de nu maa ansees for
dens Hoved-Erhvervskilder, fra hvilke
de pvrige have deres Udstyring og Næ-
ring.

Vor Bye, som i Fiskeriets Tid ikkun
besad nogle faae FartØier, tæller nu saa-
danne af forskjellig Størrelse som her
hjemmehørende, og med det her for et
Par Aar siden etablerede Skibsværft, vil
Antallet aarligen blive forøget, men
allerede nu er Antallet for stort til, at de
om Vinteren kunne rummes i de 3de
smaa private Havne, der findes herved
Byen, og som oprindeligen ikkun vare
dannede og bestemte til Havne for de
dengang saa talrige Fiskerbaade.
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Trangen til en god, rummelig og sikker
Havn herved Byen er saaledes særdeles
fglelig, dog ikke alene for de her hjem-
mehørende Fartøier, men tillige for man-
ge fremmede, thi det er ofte hændet, at
Fartgier,
saavel fra
fremmede
Stæder som
fra de øvrige
Kjøbstæder i
Liimfjorden,
hindrede ved
Modvind og
i Særdeles-
hed Lav-
vande paa de
Yz Miil ve-
s t e n f o r
løgstøer be-
liggende
Grunde i
Fortsættelsen
af deres
Reise i flere
Uger, hvilket
navnligen i
Aar er Til-
fældet med
Flere ere
blevne inde-
frosne og
have maattet overvintre paa aaben Rhed
herved Byen, hvor da baade Skibe og
Ladninger have været og ere udsatte for
den største Fare, navnligen i Tilfælde af
Iisdrift med Høivande fra den
Livøe Bredning vesten for Byen.

Uagtet den saaledes stedfindende
Trang for en saadan Havn og den uom-
tvistelige Gavnlighed saavel for Byen

)6r,.-1- it1. . Z-z:1 .',',...r--/-^;" za,'4v 4..-K ,./z'r*z.tz ,4:. .i:'-,-1./-. ';,.,4.'

"..;,1/i -. .-.{, -. f-, -. " t-:,14. - - - - ... r-..11' -.: (. -,

som for Seiladsen i det Hele paa Liim-
fjorden som Nød- og Vinterhavn be-
tragtet, uagtet Byens Beliggenhed lige ud
til Liimfjordens Seildyb formentlig er
særdeles fordelagtig for et Havneanlæg

og Overflødig-
hed af Steen til
Moler haves
inden 1 Miils
Af stand f ra
Byen, er det
dog uantageligt,
at et sligt Fore-
tagende vil
blive udført for
privat Regning,
og Communen
om den endog
har hævet sig
fra den Tilstand
af Fattigdom,
hvori den for
nogle Aar siden
befandt sig, er
dog alt for
uformuende til
ved egne Kræf-
ter at realisere
det endskjønt
det, saafremt et
Havneanlæg
blev befundet

vigtigst at burde anlægges i den vestre
Deel af Byen, derved opnaaede den
yderligere Fordeel i samme at holde et
Værn for Byen mod Oversvgmmelse og
Iisdrift, en Fordeel, hvis Vigtighed Øde-
læggelserne i 1839 og 1840 have lært os
at indse og paaskjønne.

Der vil saaledes ikke være megen Udsigt
for os til at faa et Havneanlæg ved vor
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Bye udfgrt, med mindre det allernaadigst

maatte behage Deres Majestæt at komme
Communen i et saadant Øjemed til Hjælp
paa samme Maade og ved de samme
Midler, hvormed andre Byer, navnligen
Thisted Kjøbstad, ere komne i Besiddelse
af et lignende Gode for Byen og det

almindelige, nemlig ved Bevilgelsen af
Havnepenge af Skibe og Varer, og vi
tillade os desaarsag paa Grund af de

anførte for Sagen formeentligen talende

Data og i Haab om, at disse ville være

istand til at tilvende Sagen Deres Ma-
jestæts Opmærksomhed, allerunderda-
nigst at ansøge om, at det maatte behage

Deres Majestæt allernaadigst

1. at tillægge Canal- Havne- og Fyr-In-
specteuren eller en anden sagkyndig
Mand Ordre til at undersøge I-ocaliteter-
ne, afgive sit Skjøn saavel om Rigtig-
heden af vort Anbragte samt om, hvor
Havneanlægget hensigtsmæssigst bør
finde Sted samt at forfatte de ngdvendige
Tegninger til og Overslag over Bekost-
ningen paa Anlægget af en Havn, der

kunde rumme et Antal af 10 Fartøier af
den Størrelse, som i Almindelighed be-
seile Liimfjorden.

2. at tillade, at der igiennem Det Konge-
lige General-Toldkammer og Commer-
ce-Kollegium maatte vorde indhentet

Oplysning om, hvad Havnepengene heri
Byen af Skibe og Varer efter en Taxt, lig
den for Aalborg eller Thisted bestemte,
aarligen maatte kunne beløbe, for at det

deraf kan skjønnes hvorvidt Havnean-
lægget - hvad vi føle os overbeviste om

at det vil kunne - efter dets anslaaede

Bekostning maatte kunne bestaae ved sig
selv, og
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3. at det, naar Sagen.er fremmet til dette

Punct, maa vorde allernaadigst tilladt
efter nærmere Overveielse af Communen
at indkomme til Deres Majestæt med
allerunderdanigst Ansøgning om aller-
naadigst at forundes under vor C-ommu-
nes Garantie det til Havneanlæggets

Udførelse fornødne I:an af Finantserne
samt at Havnepengene af Skibe og Varer
derefter maa vorde bestemte i Lighed
med de for Aalborg og Thisted bestemte

Taxter.
allerunderdanigst conciperet af J.M.-

Theilmann, Kjøbmand i Iøgstøer".

Den konge, som brevet var stilet til, var
Frederik den Syvende, som var blevet
konge lt/z måned før, den 20. januar

1848. Han har sikkert haft nok at gøre

med at finde ud af, hvad han skulle gøre

ved kravene om ny grundlov og med

krigen mod Slesvig-Holsten. Byen fik i
hvert fald først svar i 1850, da krigen var
slut.

Havnen var en kendsgerning i 1852, og
virksomheder og institutioner flyttede
mod vest. Men man ville endnu længere
vest på!

Den 29.nov. L852 modtog Indenrigsmini-
steriet et "Andragende, hvor en af Af-
sendinge fra Kommunalbestyrelserne i
Viborg, I-emvig, Holstebro, Skive, Ny-
kjøbing paa MorsØ, Thisted og løgstør
dannet Komite anholdt om, at et BelØb

maatte bevilges ved Finantsloven for
1853154 til Anlæg af en Canal udenom
Grundene ved l4gstpr, i det væsentlige

Overeensstemmende med en af Canal-
ingenieurerne Englisch Hansen & Wa-
lenn udarbeidet Plan.."



Vi har ikke selve ansøgningen, men
svaret fra Indenrigsministeriet på 8 tæt-
skrevne sider, som er dateret 3.okt.1854.
Sagen var behandlet i Folketinget L853,
men'man tvivlede på, om projektet var
det rigtige. Vandbygningsingenipr Carl-
sen havde kritiseret det, fordi det var for
småt, og hans rettelser blev gennemført.
Bl.a. var der-foreslået en sluse i hver
ende af kanalen, som også var blevet så

smal, at kun et skib kunne passere ad

gangen.

De tre ingeniørers forslag var beregnet til
107.000 rdl., mens Carlsens forslag skul-
le koste 385.000 rdl. p.g.a. de forbedrin-
ger og hgjere priser, han havde lagt til
grund. Ministeriet anser det alligevel for
"et høist vigtigt og gavnligt Foretagende,
navnligen for de til Liimfjorden grænd-
sende Egne af Jylland, af hvilke de vest
for l4gstør Grunde beliggende ikke ville
være udsatte for at blive afspærrede fra
Havet i Tilfælde af at Aggercanalen
lukker sig,.."

Ved behandlingen på Rigsdagen havde
der været røster fremme om, at "de paa-
giældende Districter af Jylland" burde
deltage i betalingen. Til gengæld skulle
de så også få del i "det eventuelle Ud-
bytte eller Underbalance".

Kanaludvalget anmodes om at beregne,
hvor stor en afgift, der skal opkræves
ved passage af kanalen, og ministeriet
nævner, hvad lægtningen over grundene
havde kostet i 1852: "l4gstør Grunde ere
i Aaret 1852 passerede af Skibe af circa
22.OOO l,æsters Drægtighed (ca 44.000
tons), af hvilke 2.000 Læster kunne
henregnes til saadanne smaa Fartøier,

som burde være fri for Canalafgift, samt
at I-ægtningen over Grundene af et Fartøi
paa 24 Ist. nu kan anslaaes i Gjen-
nemsnit til 90 rdl. for hver Gang, nemlig
36 rdl. for selve l-ægtningen, 36 rdl. for
Tidsspilde og 18 rdl. for Slittage paa

Skibet, og Spild og Bedærv af Varerne.."

Forslaget blev vedtaget i marts 1856.

Den anslåede pris var ca. 400.000 rdl. og
det skulle vare tre år. På grund af bl.a.
den hårde kalkgrund kom det til at vare
fem år, og prisen blev 100.000 rdl. hØ-
jere. Kanalen blev som bekendt indviet i
1861 af Frederik den Syvende og 8000
tilskuere, og blev en god forretning for
staten og. kommunerne i de 40 år, den

var i funktion. løgstør var nok den ene-
ste af byerne, der ikke havde overskud,
fordi den måtte give afkald på lægteaf-
gifterne.

Et af resultaterne kan ses i et brev fra
førnævnte Jens Mørch Theilmann, d. 1.

okt 1858: "Til Havnecommissionen. Da
Lægteprammene ikke tiener noget, og
vist heller ikke kommer til at tiene noget
mere som Lægtepramme, vil vi ikke

I'vsttour til Løsstør.
Ileur rrlrrkl b et r L I I rn f )-olrl ena af -

gaocr til l.ogster pm LlvolrlogMor-
gen IiI. 7tlr og relotrrnertr igjen derlra
lil. 4 lillcrnr,, t0& tl I'.oatgororna hunnc
hrvo god Lciliglrr:d til el tago Crnrlu!ci-
ilet i Oieeyn. Tour og Iletour I lld. pro
p0rson L

Aalborg, den lSde Jull 1857.
lc. f. lfoulns.
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have dem længere paa Aars Havneleie
men siger her med denne Acordt op med
dette Aars Udgang. Ærbødigst J. M.
Theilmann."

l,odsformand Thomas Møller Æstrup var
også blevet opsynsmand på den nye
havn, da byen øjensynligt ville spare en

havnefoged, men da han i 1861 blev ud-
nævnt til kanalfoged, mente skipper
Søren Brøgger, at Aistrup nok måtte
afgive havnestillingen, og han ansøgte

derfor i 186L om at blive havnefoged.
Ansøgningen blev fulgt op af en skrivel-
se fra febr. 7862, der var underskrevet af
25Løgstørskippere. De ville have Brøg-
ger til havnefoged, "da han er uden
Erhverv og har en stor Familie". Han
blev havnefoged, men først senere, efter
at han også havde forsøgt sig som fær-
gemand.

Havnekommissionen måtte tage sig af
både småt og stort. F.ex. en skrivelse fra
to borgere, som beder den "foranstalte, at

en udløbs Rende bliver anlagt over Hav-
nens Eiendom, saaledes at Vandet fra
vore Eiendomme, som for Fremtiden

bliver i een Rende, kan faa sit Udløb i
Fjorden". En anden vil have en til-
svarende rende fjernet "en temmelig bred
og dyb Grøft, fuld af stillestaaende Vand
og Mudder, der - navnlig om Sommeren

- udbreder en modbydelig Stank, som
baade forhindrer mig i at have Vinduer
aabne og formentlig ogsaa er skadelig for
Sundheden".

Endnu værre blev det nogle år senere, da

tre beboere ved fiskerhavnen sendte en

klage: "...at der paa Fiskerhavnens nordre
Kaj ind imod Hr. J.M.Theilmanns Eien-
dom opføres en Retirade". De håber, at

den må blive fjernet igen: "Det er nemlig
indlysende, at en saadan Bygning efter
dens nuværende Beliggenhed med Ind-
gangen vendende lige mod Fjordgaden er
i høi Grad generende, baade for de forbi
Passerende og navnlig for os, hvis Boli-
ger ligger lige ud for og som aldrig
kunne være sikkre for, at vi fra vores
Vinduer bliver Øienvidner til upassende
Situationer eller Optrin der, og særlig
giælder det vores Hustruer og voxne eller
tildeels voxne Pigebgrn:.."

(fortsættes)

Havnen set. fra færgeholmen midt i 18(n-tallet
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