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LÆSER!

Så er KREJL nået til vejs ende med
årgang nr. 14 og vi synes selv, at det
er gået ganske godt.

Hans Møller Rasmussen, hvis bog
"Trappestenen"
fjor, har skrevet et par historier til, og
den første kommer i dette nr. Den
hedder blånelse. s"n"r" uii å", iile"

KREJL.udsendte.i

nere.

.DFDS "Limfjorden" har også fået sin
beskrivetse, for selv ; d; i16;
havde hjemme i Løgstør, kom den så
ofte, at mange havde den fornemmel-

se.

løgstør Bogtrykkeri.

at mindes
50-året for befrielsen med nogle korte
noter og en del billeder. Skulle der
være nogen på billederne, hvor navnene ikke er nævnt, og som I kender,
vil vi være glade for oplysninger'

Vi vil

også være med

til

OBS! OBS! OBS!
Postvæsenet har anmeldt en portofor-

ll';,','å,'"#?Ti;11?:#j:"å1"1::'r

*

mentsprisen med fem kroner' så den
når op på 60 kr' fra næste årgang' Vi
beklager!

oBs! oBS!

oBs!

FORSIDEBILLEDET viser ruteskibet "Limfjorden" ved dampskibsbroen i løgstør
den 11. december 1906, da DFDS fejrede sit 40-års jubilæum. Pakhuset er
smykket med granguirlander.
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BI-4NELSE
AF IIANS MØLLER RASMUSSEN
"Hans, spring lige ind til Klinkvort og
hent et kvart pund kaffe og en pose
blånelse" sagde min mor. "Må jeg putte
i vandet, mor?" spurgte jeg
interesseret - uden ellers at flytte på
mig.

blånelse

"Det bestemmer fru Pedersen, skynd
dig nu, forjeg skal over i vaskehuset til
hende, det er snart kaffetid. Her er
penge'r. Jeg skyndte mig.

døren derpå havde lukket sig efter
hende, og klokken sagt PLING!, vendte
købmand Klinkvort sig til mig, mens
han trak sit lommetørklæde op og pud-

At skynde sig

sede sine fine, guldindfattede briller.
"Nå, og hvad skal du så ha', Hanse-

betød at løbe ned bag i
vores lille have, kravle op på muren ind
til Klinkvorts store gård, hoppe ned på
bølgebliktaget af pissoiret med spanden,
det skramlede så herligt - derefter ned
på Klinkvorts brændestabel og ned i
gården.

Klinkvort havde nemlig en bagindgang
sin butik, og det var sjovere at gå

til

den vej end at lunte ud gennem smøgen
og lige ind i butikken ad fordøren. Med

lidt held var fru Klinkvort i sit

store

køkken, og kunne finde på at vinke mig
ind og give mig en småkage. Men
denne gang lykkedes det dog ikke, selv
om jeg sgrgede for også at tage turen
op på Klinkvorts skraldespand og med
et hop ned på den anden side. Sådan et
låg gav nemlig også lyd.
Købmand Klinkvort var lige færdig
med at ekspedere en fremmed dame.
Efter at have skrevet i hendes lille sorte
bog. Efter et høfligt "FAR-vel!" og

mand?"
Jeg fremførte mit ærinde, og han sagde,
"Nå, jeg kunne også godt se, at din far
fyrede op i vaskehuset i morges, det
røg op af skorstenen". Han byttede
rundt på lodderne på vægten, vejede

kaffebønnerne af og gik med posen i
hånden omkring enden af disken over
til kaffemøllen, som stod op ad væggen
ind til vores smøge. Der drejede han et
håndtag på igangsætteren hen over
nogle metalknapper, så motoren stort
gnistrende og hvinende gik i gang, og
møllen løb rundt. Mens den kørte med
en knasende lyd, rakte han op og tog
en pose blånelse på hylden under loftet
og rakte mig den. Blånelsen var en fast
presset klump i en lille bitte, hvid lærredspose. Jeg vidste af erfaring, at den
desværre iklie egnede sig til at ha'
lerkugler i, når blånelsen var brugt.
Jeg betalte for kaffen og blånelsen,

fik
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penge tilbage, og vendte mig for at
løbe ud af bagdgren. Klinkvort, som
udmærket kendte mine snørklede veje,
råbte efter mig: "Næh, hov, Hans, du
må hellere gå ad fordøren, det er kortere... ! "

Ærgerligt også. Pissoirtaget var meget
sjovere.

Inde i køkkenet havde min mor vand i
kedlen over gassen til kaffe, og kaffekanden stod klar med kaffeposen' Hun
målte kaffen op fra posen med en te-

ske,

vask.

Hun strøg håret fra Panden med sin
bare arm, tørrede de våde hænder og
satte sig på vaskebænken. Mens jeg var

i

færd med at kigge På ilden under

grue-kedlen, skænkede min mor kaffe
i begge kopper. Den var varm, og derfor hældte fru Pedersen først fløde i,
rørte rundt, oB tØmte derpå kaffekoppen
ud i den brede underkoP.
Så kunne hun drikke den sammen med
en sukkerknald, som hun tog i munden

og

hældte

fen igennem.
Hun holdt på

kaffedåsen

og

stillede

den op

en flot må-

på

de,

køkkenhyl-

jeg,

den. Der var

en

fin

li'som

sugede kaf-

resten i

syntes

under-

koppen

dame

balancerende

udenpå kaffedåsen

skygget hat

på sine fem
strakte fingre. Jeg kig-

og blomster
i favnen. Jeg

misundeligt

med

bred-

syntes

gede lidt
på, for

at

jeg

damen

vidste

de min

måtte hælde
min mælk i
u n derkop pen, når jeg

på
dåsen ligne-

at jeg

mor

lidt.

Med to

par

Bagsiden af Klinl<vorts hus. Butikken var ude

kopper på en
bakke, et par
stykker sigtebrød med margarine og ost
på en tallerken, og mig bagefter med
blånelsen, gik vi sammen over til vores
vaskehus, hvor fru Pedersen, vaskeko-

nen, var
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i fuld gang med vores stor-

til

venstre.

fik

godt,

ikke

morgen-

mads- eller
eftermiddagsmælk

-

en sjælden gang

kakao, oftest dog med vand og iklie
mælk. Og det der med at suge gennem
en suklierknald, havde jeg også prøvet.
Men det fik min mor desværre øje På.

Eller rettere, hun hørte det....

skinen efter at være vredet

lidt

hænderne. Så blev lågerne lukket,

Min mor nægtede mig strengt at drik-lie

af min

underkop, og det hjalp ikke
noget, hvor meget jeg så end påpegede,
at "Det gør fru Pedersen altid!"

Men jeg måtte godt få lov at putte
blånelse i skyllevandet til det hvide
vasketøj. Fru Pedersen var nemlig en
rar dame. Dog ikke før tøjet var klar til
skylning. Det skulle nemlig først en tur
i vaskemaskinen. Deri blev varmt vand
øst op fra gruekedlen med en strippe,

med

klin-

ken sat for, og min mor sagde, "Så
Hans, kan du så hjælpe fru Pedersen
med at trække vaskemaskinen".

i et af de opad strittende
træhåndtag, og vuggede den halvrunde
beholder af træ og blik frem og tilbage,
så tøjet i sæbevandet skvulpede kraftigt
inden i. Det var måske nok lidt tungt,
men ikke værre, end at jeg kunne klare
det, og fru Pedersen sagde flere gange
Jeg tog fat

beundrende "Hvor er du stor og stærk,
Hansemand!"

en lille tønde

af træ med

Og det lyk-

et håndtag i

kedes hende
trods alt at
narre mig til
at trække

den ene side.

Derpå kom
en håndfuld
soda i, og et

par

vaskemaskihver

nen -

store

gang! Min
lillebror

håndfulde
sæbespåner

bagefter og

ansås nemlig
for at være

skvulpet

for lille til

rundt. Man
vippede bare
vaskemaski-

det, og mine
stor esøstr e

var vel i
reglen på

nen ved
hjælp af

arbejde på

håndtagene.

Så lød

det

det

indeni ligesom bplgebrus ved

tids

punld,
Inde

i

butikken. Klinkvorts svigerinde vejer af.

stranden.

De to trælåger oven

Kjeldsen

i

i

-

min

søster Tove
hos bog-

handler
Hovedgaden,

min

sQster

vaskemaskinen
blev lukket op, det våde tøj taget op fra
baljen med det kolde vand, hvor det var

Anna-Grete hos "Sørensen i Tricot" på
hjørnet af Hovedgaden og Skolegade.

i vaskema-

Men bagefter, når det hvide vasketpj

lagt i blød fra i går, og lagt
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var taget op af sæbevandet nred en stok

spændende, men den slatne pose

så

og lagt i en stor balje vand til første
skylning, skulle blånelsen puttes i det

ikke ud af rneget mere.

sidste hold sk1'llevand.

Min rolle i storvaskedagen var dog ikke
spillet til enden endnu, for vridemaskinen skulle også trækkes. Det var i
reglen på et tidspunkt, hvor jeg nok var

Jeg undrede mig tit over, at tØjet blev
hvidt, når det blev blåt. Men det gjorde
det, sagde min mor altså. Nu kom det

sjove. Jeg tog den lille pose med en
fast presset klump af blånelse inden i,
smøgede skjorteærmet godt op, næsten
til skulderen, og så trak jeg i store
sving den lille pose gennem vandet,
hvor der hurtigt begyndte at trække
lange, blå striber og ringe efter min
hånd med posen. Jeg kunne også mær-

ke, at posen hurtigt blev blød og mindre og mindre, så efter en ti-femten
store sving var det kolde vand himmelblåt - og posen tom. Det var meget

mere opsat på protester, men min mor
var forlængst gået med kaffekanden og
jeg turde ikke sige nej til fru Pedersen.
Vridemaskinen var skruet fast på baljen
med det blå vand, og 6t for 6t tog vaskekonen det våde tøj op, og klemte en
flig ind mellem de to hvide gummiruller på vridemaskinen, som jeg trak med
begge hænder på håndsvinget. Det
vredne tØj, som nu iklie dr1'ppede, blev
6t for 6t lagt i en kurv.

Klinkvort havde øldepot i baghuset. Her cr bilen, model 1921, klar til at køre ud til Grønnegade
på vej
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til

b5'cns 25 købmænd.

Bagefter skulle det ud at hænge på
tørresnorene, som var spændt ud mellem kroge

i

vaskehuset og

i muren foran soveværelset.

i

vores hus
Vasketpjet

da vaskemaskinen skal "vugges",

men

stor nok til at klare det. Min lillebror
er for lille til at nå op til håndtagene,
og ikke tung nok

var tungt, så der blev stillet vaskestæn-

ger, nogen lange nogen med et hak
savet i den ene ende, op til støtte for
tØjsnoren, så de store lagner og dynebetræk ikke hængte ned på jorden og

blev snavsede igen.

Mine to storesøstre er begge på arbejde, Tove hos boghandler Kjeldsen i
Hovedgaden, lige over for Aistrup, og

Anna-Grete hos "Sqrensen iTricot" på
hjørnet af Hovedgaden og Skolegade,

varede mindst en måned, før vaskekonen kom igen, sagde min mor.

overfor kqbmand Simonsen og 50-qres
Bazaren med sparekassen på det modsatte hjørne. Den flotte bygning står
heldigvis endnu, har jeg set.

Men leg i gården var ikke velset på
vaskedage. Jeg blev i reglen forvist
derfra, bortset naturligvis fra, når jeg
skulle på WC. Det kunne jeg ikke

Alt i alt må jeg selvfplgelig have været
godt 6 år gammel, bl.a. fordi ieg ikike
er i skole, il<ke ret længe om dagen da,
og jeg er fqdt i mørts 1927. Løgstør

De skulle være ordentlig rene, for

rigtig forstå. Men jeg syntes på

det

den

anden side, at det var sjovt og mærke-

ligt at stryge med hovedet forrest ind
mellem de fugtige, duftende lagner.
Og jeg havde
storvasken....

jo

da også hjulpet

til

ved

havde jævnstrqm på den tid, derfor blev
Icøbmand Kinl<vorts kaffemplle trukket
af en jævnstrgmsmotor, som htn lanne
startes langsomt med en "igangsætter",
et ord, som jeg havde lært af min far.
Den sad på væggen ved siden af lcaffe-

mØllen. Og motoren neden under den
lai. De htnne gnistre flot, når de

havde
Odense

i april

1995

var slidte. Så hmne naboerne,

d.v.s.

Hans Møller Rasmussen.

også vi, hpre det som en løasen i
dioen, når man hØrte "præstens

Kommentar, som egentlig er unØdvendig for sammenhængen:

dioavis " elter aftensmaden.

Min lille historie om blånelsen, d.v.s.
en hårdt sammenpresset klump ultramarinblåt, som jeg som antydet dengang var meget fascineret af, udspiller
sig, så vidt jeg kan regne ud, i 1933

eller -34.
Jeg er endnu il<ke gammel nok til at
være i skole på det tidspunkt af dagen,

rara-

Købmqnd Kinlwort holdt nemlig åbent
til kI. 8 om aftenen, om lørdagen til kl.
10. Sqndag formiddøg htnne man også
kObe ind.

feg tror

il<ke,

at

lukkeloven

var opfundet den gang.
Jeg blev da også en alten sendt ind til
kObmand Klinl<vort for at hente en
elstra flaske hvidtøI til risengrqden. Da
var klok*en ca. 7 om aftenen, juleaften.
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Her æs rUmfiorden< ved dompskibskoien i løgslør i el of de første 6r, æm skibel vor i drih. Det vor inden det blev forlaanget i
1913. Træbræn blev logel ned i vinleren 1976/77.

DFDS rufeskibet >Limfiordenct

r forbindelsen fil Københqvn
To gonge om ugen vor

DFDldomperen i Løgstør og bondt købstoden

I

sommen med hovedstoden

lkke et Løostør-skib i olmindelio forstond
tdet vil såe. ot skibet hor ffiemsted i

Løostørl. mån'ollioevel et morkoni indsloo i
bvåns 'moritime liv i holvdelen of de"tte
åihundrede! Sddon kon beskrivelsen of
"Løostør-skibet" uLimfiorden< ooså lvde.

SkiSei er DFDS+uteskibet, der blEv def sid-
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i

ste i en række ruteskibe. der onløb Løoslør
oå reiser til oo fro Københovn. >LirtfiorUenu kom i dr'rF i ]904 oo seilede - iled

forskellioe ofbrvdelser - oå"ruteh til Limfiorden indiil 1950. do skibet blev loot ob i
Københovn. To. år senere blev det iolgi til
ophugning i Belgien.

I
I

Sådon s rLimfiordene, do skibet blev ofleverel fro Helsingør.fernskibwærft og Moskinbyggeri i I 903, Skibat vor blot eet i en
række øslerskibe, dar blev bygget til kombinotionen of lronsport of gods og posegerer po de donska indenrigsruter, Flere of
skibene hwde novne efier londsdele, sm nelop rlimfiorden< og f.eks. rSønderiyllond<. Sidstenanra er sågor blåvet fotogre
ferel longs koien i løgølø1 do skibet ofløste rUmfiordenr - det foste skib.

Nvbvonino

Vdkst'en- i sd'mhondelen i Donmork fik i
i 903 "det notionole rederi" DFDS. der er
forkortelsen for Det Forenede Dompskibs
Selskob A/S. til ot bestille et nvt skib iil Limfiords-seildds'en. Konkokten oili til Helsinoør

I

!

&

Moskinbvooeril der 21- iuni
I 904 kunne søsaetle i[6et.' der fik novnet
>Limfiorden<. I wriql det dndet under DFDS-kcintorfloqet meJ molteserkorset. Første
,Limfiordeno- blev solot til Archonoelsk i
Ruslohd i morts 1964. Detie skrb vor
byoqet i l88l i Renfrew i Skotlond.

Jbrnskibi

D'e"n"nve >Limfiorden<

vor færdio fro vaerftet

i Helsinoør 12. ououst I 904. o"o blev

som-

me doo"ofleveret. Få dooe sene-re blev ski-

bet in&ot i forten oå fioiden. >Limfiorden<
vor nogenlunde somm'e størrelse sbm forqeenqeien, men lonqi mere moderne.
NvbVoninåen hovde åt tre-cvlindret kiole
dcimbåosk'ineri od 600 hk.'Det oov'en
servi'cefort på l0 knob. Skibets øvrTge ho

vedmdl vor 164 fod lono. 25.9 fod bred
0'6 fod''l6irnos'en vor 3e7

tfl l?9"tp-.1
Kombinotion

>Limfiorden< vor et kombinotionsskib. der
kunnå betiene olle former for honsoori. Det
vil sioe både et oossooerskib oo'et frooi-

skib "til olmindeliå lostl P6 oosåoersidån
vor der olods til f6 oersoner' oå ll klosse.
oo 100 oersoner oå'3. klossel Der fondtei
in-oen 2.'klosse oå skibet.Oo der kunne tooe-s knop 300 t<ins lost om Eord. Possooer6oterinoen vor oloceret helt ude ooter - Joo

vor l."klosse 'kohwerne i
sommen med kobJssen

midtikibshuse"t

oo officersooterin-

qen. Skibets mondskob båede forude under bokken. olimfiorden< hovde fro storten
hiemsted i Thisted. hvor skibet vendte oå
rdiserne fro Københovn. Det skiftede noåle
qdnoe i skibets korriere. I 1927 blev hiim-

ited"Aolborg, mens det 15. opril

1941
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i Koldino. do skibet skiftede seilområououst"'1942 vor det ioen Thisted,
mens det i WIO blev Ronders.
blev

det.

i

Det nye skib kostede

238.019,00

kr.

lostrum mellem sfurehuset oo moskinrummet. Skibets læno'de blev øået til 198.3
fod. mens oossooårontollet blEv øoet lil 24
perioner på I . k[osse og 126 på J. klosse.

lsvinter

>Limfiorden< kom til ot ooleve et oor olvorlioe isvintre oå Limfiorden'. Det beiød doq ik[e olverderi. do sltibet i storten vor en åod
isbrvder. oo vor i øvriot til stor hiælo foide
ond?e skibå od fiordeå. De vor hebet mindre oo hovdå behdeliq mindre moikinkroft
end ået store d<imos[ib. der så qov en
hånd med. ndr der vbr behov
Eoenskobårne som isbrvder blev doq forringEt.noget, do-skibet i 1913 blev foilænget
6å bvo-oevaerftet i Helsinoør.
l,Limfiååeno kom til væiltet 25. seotember
l913 oo vor klor ioen 5. decembei 1913.
Do vor ikibet blevTorlænget med et ekstro

Sodon s rUmfiorden. ud i longt de fleste of de 6r, do shbet silede mellem Københovn og timfiorden ind. løgstør Skibet
blev i l9l3 forlænget of byggeværfiet, der indbyggede en æktion med lodrum mellem brohust og skonlenen med mqskin
rummel under dæk. Billedel her er toget of Arnold Hogslrup under ol onløb of Struer, der vor skib€ts sidsta stotion I fiorden. Det
onløb desuden Nyløbing lvlors, Thisted og løgslør
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før

stonden eher besættelsen i 'l94'0. >Limfiorden< blev do flvttet til rulen fro Københ<irvn
til Odense oq Somsø oå skift med ture o6
Køben h ovn-Kold inq-Hoderslev-Aq ben rdoSøndqrborg ruten o"g korte ture fro Aolborg
til Limfiordån.

nv oo næ ofløst of on-

Mindre seilods
Kriqen betød'- i mellem olle mulioe ondre
omlaeoninoer - oosd ændrinoer l' ruteseil-

shoks videre til Københovn. Der vor skibel
inde og vende-mondo.og fro morgenstunden til sånt om eftermiddooen.
Ruteskibet vor i nooenluride fost fort i 36 6r

oå Limfiorden -

en" høi older

iJog, mån mere olmindelige

for et skib

i perioden

i

2. Vbrdenskrig.

Andre ruler

,Limfiorden< blev

i

dre bFDS+uteskibe bå "fiorden. Det

vor

bl.o. søsterskibene likke foilænoedel >Hors'
ens< og >Y-dun<, Åens ondre"skib'e også
hor væiet i fort oå Løoslør.
ulimfiordeno uor oqså p6 ondre ruter. Det
oældbr bl.o. i somåere'n 1906. do det fik
llere reiser oå ruten fro Gdteboio i Sverioe
vio KøEenhåvn til Stettin i Preussån.
Seilqdsen vor nooenlunde normolt frem til
2. 'Verdenskrigs u-dbrud

i

1939 og krigstil-

odsen- po- Limfioiden. Det io.r foren f<ir
minesprængning, og en væsentlig nedg.ong

r oodsmænoden. der oov onledntno ttl

et

skih til minde skibe oq"skibe of træ.allere-

de i I 940 blev den-nybvooede ooleose
ilens Juhl<. der blev blo'oåT i NVkøbino
Mors. tooei ind oå choh-ei for ot'betienE

Den vestl'rqe Limfiord. Senere i 1943 blev
coosteren->Sundei l<, der senere fik novnet
>Bogø<, indsot på Limfiorden. Helt præcis

Her æs rLimfjordenr lige inden det hele vor slul i begyndelæn o{ 1950'erne. De seneste 6r vor skibet beskæfliget med silods
mellem Polen og Sverige med onløb of Københovn. Det vor ogo omkring løgstør, do der blev rclgt levende hesle til Polen i
I 948. De blev sejlel ned of "1,ø9slørskibet".
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skibet vor i drift vor 18. iuni 1950 - do vor
skibet 46 år oommelt. ,Limfiordeno kom do
til Københovn"fro Goteboro'efter en rundtur
til Frederikshovn. Skibet bf6v loot oo i Gos
værkshovnen i Københovn. Der-lå bllerede
en del gomle DFDSdompere i venten pd
solg til #ift eller ophugning.

Buoserino

ulimJiorden,iblev solot 6. morts 1952 - efter l'5 mdneders oo'læonino - til ophuq-

I

Svonesono

Ruteskibet ul-rmfiordenu kom eher 2. Yerdenskrio til ot fø're en mere omflokkende tilværelse" end lør krioen. I 6rene frem til
l95O seilede skibet-sporodisk på fiorden

nino- øvriot sommen" meå søsterikibEt
uSø"nderivllon"d< - som ooså hovde været i
Løostør. Beooe skibet bleV købt of Gebr. de
Po"uw 8o6å Beloien for oohuonino for

i

i

en somlet oris of 23.000 enbelsle

o-und.

Beloierne hentede skibene seki dooe'sene

re

\12. mortsl med buoserbdden->Corl<,

der'slæbte skibene til Anitwerpen i Belqien.
Der begyndte orbeidet i opril'1952.

somtidio'med seilods'p6 Købehhovn-Ronders. lGbenhovnGdvnio/Gdonsk. Københovri Ronders-Hodsudd-Hobro, KøbenhovnOdense.

Det blev konsekvensen, do ondre somfærdselsmidler vor blev mere ottrqktive.
Bedre too. flere oersonbiler oq lonot bedre
rutebiler.Derfor beovndte DFilS p6'den udviklinq som endte i-|971, do deh sidste in'
denriåsrute blev lukket. Det vor i øvriqt
rutenJro Aolborq til Københovn. DFDS oF
oov rondområde-r oo sotsede p6 de størie

6ver som f.eks. Aolb-orq. der i'1950 fik de
nybyggede ruteskibe ,'J"ehs Bongo og >H. P.
Prior<.

Den vestlioe del of Limfiorden blev doo
fortsoi beti'ent med ooleolerne ,,Jens Juhll
oo senere'>rSøren Loisenn. der seilede oods
tif oo fro Københovn. ,Limfiorijenn 'kom
doo Tortsot oå fiorden. Det vcir bl.o. for qt
seile en stoi' ekioort of levende heste fro
Løgstør til Gdonsli i Polen.

Slut

Ruteskibet >Limfiorden< sidste seilods vor
oå to udenriosru'ter. Der vor fro lGibenhovn
iil Oslo oo drommen. oo fro Københovn til
Frederiksh"ovn og Gbte6org. Sidste gong

-ffi n urilfll'tl f rril
Stf

l 0nr Ilal n*Sitrll0tbå[tationcrre

;'

,,.l3inriiorDcn"

ttt )tøtre,fSuttDttg
frø
. oqSiøben$cun
2lclbnrg ,$tebcg @rn. .ft[. 3,
f'rc flalborg til 2lggerfunb, 9øgftor,
Sæggefiunb og E[lft?b 8ørbag
[]orrn. S[. 10r/s,
(frc 8øg[tøt outr. $[.

;

11/r 6;tnr.;

tif Ecmbolu6, 9trucr
irc
' pgSbifteb
[lenrrlg €ønbcg $org. Sl. 6,'
Eernulg til Eorn6o!u6,.Souer'
fra
' obbe
o11 Slifteb Stanbog $rtrb.
.R[. e,

frc Ebifteb til 8ø9fløt Ehobas
Illors. ftl. z,
fta 8øgftgr , SI. l0'/' til 2lolborg
og ll,Gunbby (i ffor6. rtteD
,,6,iltrbtia" tit ftøbett[lcun).
fta $lørte'6urrbbll
.ftI. I'r @ftnr.
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BEFRIELSE

I LØGSTØN OG OMEGN
3. Granitsten på vejen mellem Brøndum

Hele landet fejrer 50-året for Danmarks
befrielse, og KREJL vil også bidrage
med lidt tekst og flere billeder, hvoraf
nogle ikke har været offentliggiort før.

og Næsborg: Pilot i USAF Znd IJf
Robert J. Kenning faldt her 5.1.1944.
Vi satte denne sten-som røst ved alfar-

I kommunen er der fem mindesmærker

vej-at her er faldet en-for Danmark og
for dig. Rejst af egnens folk 1955.

for begivenheder under

L. Den

besættelsen:

kendte

obelisk

foran

politistationen

med indskrift:
Ove Andersen
l92O-44. Du
var blandt dem
der gik i StridKampens

fra

allerførste tidDe tog dig men
dit ranke Sind-

fik

Fjenden

aldrig fanget
ind. Rejst i
Aarct 1946.

2. Gravsten på
løgstgr kirkegård over fire
engelske fly-

vere:

Henry

Wigley-Nor-

man ClarkeFred Maho-

4. På stranden
vedAggersund:

En granitsten
med bronzeplade: John

Christmas
Møller stod
den 30.april
1942, fra delte
sted ombord på
motorgaleasen

"Argo" på

vej

mod England..Skibet er

afbildet

på

pladen. Rejst i
S}-Aret 1992.

5. Ranum
s

emin arium:

Mindeplade
over sem. ele-

ver, der mistede livet under

krigen. Navne-

ney-Eric Edw. Gray. Desuden fire

ne: Svend Otto Nielsen, Lauritz Moust-

marmorsten fra RAF.

gaard Poulsen, Knud Nørlem Andersen,
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Chr. Steffensen Hansen, Ulla [,arsen.
Den sidstnævnte blev tilsl'neladende

bande" var klar med biler og lister over

farlige nazister, der skulle arresteres.

skudt ved en tilfældighed.
Den 5. maj om morgenen blev frihedskæmperne samlet på politistationen for
at kunne holde orden indtil de normale
myndigheder fungerede igen.
Poul Andersson, der var skræddersvend
hos Anker Haldrup i Ranum, fotograferede afrejsen fra Ranum. Billederne
har lidt skade i mellemtiden, men bog-

trykkeren har fået et brugbart resultat
ud af dem.

Afgang!

Den 8. maj var der stort møde i løgstØr. "Vesthimmerlands Socialdemokrat" skrev bl.a.: "Folke- og Fredsmøde

i

løgstør. 2000 mennesker deltog i

arrangementet.

Tirsdag

eftermiddag

blev der i løgstør arrangeret et stort
folke- og fredsmøde. Mødet var henlagt

til

festpladsen

i "Christiansminde",

og allerede lang tid før festens begyndelse begyndte b1'ens beboere at strømVi er på vej til politistationen i lngsrør,
hvor vi havde fået besked på at møde.

Der var ikke så mange køretøjer til

me op

til

skoven, der på denne skønne

majdag dannede en smuk ramme om
festen. Denne var arrangeret af en kreds
af byens borgere og fik et smukt forløb
med vekslende sang og tale.

rådiged, så man sad tæt.

I

løgstør sad bykomiteen og organi-

serede arbejdet. Det varede hele natten,

og lige før kl.8 var planerne klar. Der
skulle bevogtning

til

elektricitetsværk,

gasværk, fl1'gtningelejre, tyske kaserner
og anlæg, o.s.v., så der blev god brug

for de ca. 200 mand, der var opmarcheret i gården. Den såkaldte "morder-
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Ved 4-tiden afmarcherede medlemmer
af modstandsbevægelsen, de så populære frihedskæmpere, fra politistationen
gennem byen til festpladsen. Ved ankomsten til pladsen hilstes hele styrken
med stormende bifald, og efter opstilling om talerstolen udløstes et trefoldigt
leve for frihedskæmperne.

Fra folkefesten

i

l-øgsrør d. 8. maj 1945

Borgmester Mikkelsen bød den store
forsamling, der talte ca. 2000 mennesker, velkommen og talte derefter i

smuklie og gribende vendinger om
kongen og de vanskelige år."

Der var taler af dommer Hintze, af

Ranumfolk foran politistationcn, bl.a.sem.lærer Juhl, Nicls Aagc Bjcrre og
Niels Bjcrre. T.v.Jens Jørgen Kortegaard

Skov Andersen for Norge, og frihedskæmperne Niels Hansen, (Høegh Guldberg), Bjerre Christensen, Ranum og
Peter Jensen, Iøgstør. Høegh Guldberg
takl<ede de husmødre, som havde givet
husll' og mad og alle andre hjælpere,
f.eks.vognmænd og jernbanefolk.

Tre frihedskæmpere med Bjerrehus fra
Ranum i midten. Foran politistationcn.
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De sørgelige rester af den engelske jager, der faldt ned
ved Lir,ø 5.marts 1945. I løgstør havn.

Frihcdskæmperne på march gennem Østerbrogade 8
maj.
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