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KÆRE LÆSER!

Her i det skumle og kolde efterår
kommer KREJLs 'Julenummer" med
den sædvanlige hyggelige julekonkur-
renc€, men også en mere drabelig
beskrivelse af et skuddrama i Oudrup.
I kan også læse om DFDS-bådenes
besværligheder, når det var lavvande,
og endelig en beskrivelse af Livø for
godt 100 år siden, altså før De Kel-
lerske Anstalter begyndte i 1911.

Vi forspger stadig at rette op på be-
talingen af abonnementer. Der er
nemlig efterhånden en del, der er
begyndt at betale bagud.

Derfor vil nogle af abonnenterne finde
et indlagt girokort i nr.2. Det er dem,
som ekspeditionen mener ikke har
betalt for 15. årgang.

Hvis nogen er uenig i denne sag,

bedes de ringe til Balles boghandel,
telf. 98-67-15-66 og få sagen nær-
mere oplyst, og vi håber da, at vi kan
blive enige.

Iøvrigt håber vi, at dette og de næste
numre af KREJL må være med til at
forsøde den lange vinter.

FORSIDEBILLEDET og de to på

bagsiden deltager i den årlige gætte-
konkurrence: Hvad forestiller de?

Der vil som sædvanligt være den
formidable præmie på et års abonne-
ment på KREJL.

l4sninger til julekonkurrencen bedes
indsendt eller indleveret til Balles
boghandel inden jul. Resultatet og
vinderen (hvis nogen kan hitte ud af
det), afsløres i næste nr.



MORD ELLER VÅDESKUD
I OUDRUP 1844

Efier overleveringer mand og mand imellem
var der i 7844 sket et mord i Atdrup, hvor en
mand ved navn Jens Baggesen havde slailt
gårfunand Sqren Riise.

Atdrup kirkebog siger ganske rigtigt, at Sqren
Nise dqde 29. sept. 1844, men den angiver
årsagen: 'Selvshtdt afvåde'. Derfor kan det
være interessant at se, hvad retsprotokollen
siger.

Retsprotokol B 42 nr.57 er et højtideligt
dahtment. F.eks. bliver den alhprte person
konsekvent lrnldt "Compatenten". Da det sker
ret tit, bliver det forkartet til 'Cpt'. Til gen-
gæA kan beretningerne med mellemrwn være
ret barske, så:

ADVARSEL! Der kan i denne artikel fore-
komme beskrivelser, som er uegnede for
mhdre børn og sarte sjele.

"Aar 1844 den 30. september formiddag
kl. 11 blev på nu afg. fæstegårdmand
Søren Pedersen Riises bopæl en politiret
sat og administreret af den ordinære rets-
betjent i overværelse af vidner, Theilmann
af løgslør og sognefoged Jens Pedersen
Grønning af Brårup, hvor da et forhør blev
optaget i anledning af, at det dags morgen
kl. 8 for dommeren var anmeldt, at be-
meldte gårdmand Søren Pedersen Riise af
Oudrup i går aftes kl. mellem 9 og 10 var
omkommet ved et vådeskud, som han skal
have foranlediget ved at ville sønderslå en
bøsse, med hvilken en person, navnlig Jens
Baggesen, havde indfundet sig i hans hus.

Ved dommerens ankomst til stedet befand-
tes den afdøde henlagt på et bord i daglig

stuen, og-blev liget synet af dommeren og
den praktiserende læge iI-øgstør, candida-
tus chir. Beck, som efter forhørsdom-
merens reqvisition var medfulgt.

På den nederste del afunderlivet 3 finger-
bredder nedenfor ribbenet fandtes en rund
åbning, hvorigennem en del af underlivets
tynde tarme var fremtrådte, på selve tar-
men fandtes sår, hvorigennem sekreter
udflød, ved at undersøge såret fandtes det
at have gennemtrængt muskeldækningen
og havde en reming skrå opad, forøvrigt
fandtes ikke nogen læsion og navnligen
ikke noget gennemtrængt sår på legemets
bageste flade".

Derefter gik retten over til afhøringer. Der
blev ialt aftrørt 13 personer, hvoraf de 1l
samme dag. Da de er meget vidtløftige,
kan vi koncentrere os om sønnen og enken
og senere Jens Baggesen.

Peder Sørensen Riise, 24 år, "formanet til
sandheds følge", forklarede, at hans fader
i går aftes, noget efter solens nedgang,
fandt sig foranlediget til at give deres
tjenestedreng, Søren Andersen, en corpor-
lig revselse fordi han havde fået tilladelse
til at gå i byen, og var bleven for længe
borte. Efter at have fået denne revselse
udlod han sig med, at han ikke ville blive
i gården længere, hvorefter han begav sig
bort og kom først tilbage efterat Cpt som
hans forældre var gået til sengs og havde
tillukket døren, der fører ud til gården.

Han var da i følge med deres tjenestekarl
Hans læere, der bankede på, kaldte på Cpt.
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og bad om at
blive lukket
ind, hvorpå
Cpt. stod op
og lukkede
gårddøren op.
Hans læere
og tjeneste-
drengen
Søren gik
derpå gennem
forstuen ind i
stuen, hvor
Cpt.s forældre
var til sengs,
og bag efter
dem gik Jens
Baggesen af
Brøndum ind
i karlekam-
meret, til
hvilket der
var en dør fra forstuen, og i hvilket kam-
mer Cpt. tillige med Hans læere og tjene-
stedrengen har deres senge.

Inde i stuen begyndte karlen og tjeneste-
drengen at skælde ud på forældrene, men
Jens Baggesen havde ikke ønsket at gørc
nogen ondt. Han var nærmest blevet tvun-
get med af de to andre.

Søren Riise stod ud af sengen og kaldte på

sin søn for at få hjælp til at smide Hans
Iæere og drengen ud. Det lykkedes at
puffe dem ind i karlekammeret, men så

kom Jens Baggesen til hjælp, så de fandt
det klogest at trække sig tilbage til stuen

og låse døren med en indvendig krog.

Cpt. leverede sin far en"Manglet Træbis-
mer" (bismervægt med en stor udskåret
træklods) for at han kunne forsvare sig, og
skyndte sig efter faderens opfordring ud af

en anden dør
og ind til
byen for at
kalde folk til
hjælp. Det
lykkedes at få
fat i gdr.
Niels Gatten,
Søren Skriver
med søn og
brodersøn og
tjenestekarl,
som fulgte
med tilbage.

Da de kom
tilbage til
gården så de,
at Jens Bag-
gesen stod
omtrent i et
skridts af-

stand fra Søren Riise ude i gården og
havde'en bøsse hængende over skulderen.
Cpt. hørte, at hans fader og Jens Baggesen

havde snak sammen, dog uden at Cpt. kan
sige at de skændtes eller var i klammeri,
ligesom han ikke gav agt på, hvad de talte
om. Derefter så han, at Niels Skriver fra
Munkegården greb fat på Jens Baggesen

for at sætte ham til side, og i det samme

tog Cpts fader fat i den bøsse, Jens Bag-
gesen havde hængende over skulderen, rev
den fra ham, og idet han fattede den om
piben, slog han den med kolben mod
jorden, og i det samme gik skuddet løs.

Cpts fader udbrød da:" skuddet gik igen-
nem mig, jeg lever ikke". Han drejede sig
et par gange rundt og faldt derpå om og
døde øjeblikkelig efter.
Da ulykken var sket, løb Jens Baggesen

sin vej og såvidt Cpt. mindes tog Niels
Skriver af Munkegården bøssen, som var
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. gået i stykker, og kastede ud af gården.
Hvor stykkerne af bøssen senere er blevet
af, ved Cpt. ikke, men Cpt. antager, at Jens

Baggesen, som Cpt. da han noget efter red
til Brårup til sognefogden, så at gå om-
kring i nærheden af gården, har ved denne
lejlighed taget stumperne af bøssen med
sig.

Søren Riise igen døren op, og gik ud i
gangen, hvor Hans Leere og Jens Bag-
gesen opholdt sig, og hun hørte da, at der
blev skænderi, og at hendes mand sagde til
Jens Baggesen, at han ikke skulle gøre
ham noget ondt, da han aldrig tidligere
havde giort ham noget ondt.

Der blev på denne dag afhørt 11 vidner,
som mere
eller min-
dre ud-
førligt
kunne
b ekræfte
hændelsen
i hoved-
træk. Nog-
le af dem
havde hørt,
men ikke
set, hvad
der skete,
og nogle
kom først
senere til
gården.

Dagen
efter, d. 1.

oktober,
blev retten
sat pL
herre d s -

kontoret i Iøgslør, og her var husmand
Jens Baggesen indkaldt. Han forklarede, at
han havde begivet sig hjemmefra for at
aftale med en kone om at slå noget græs.
Hun var ikke hjemme, og så gik han til
Søren Riises gård for at hpre, om deres
søn fra Viborg Skole var kommet hjem.

Han talte kun med karlen Hans træere og
tjenestedrengen Søren Andersen, som var

Cpt. til-
føjer på
given
anledning,
at såvidt
han ved,
har Cpt.s
fader in-
gensinde
haft fiend-
skab eller
ustand med
Jens Bag-
gesen. Med
hensyn til
tj eneste-
karlen
Hans Leere
bemærkede

Cpt. at
med und-
tagelse af,
at han blev
trodsig og
studs, når
han fik brændevin, var der ikke noget at
udsætte på ham. Denne aften havde han
drukket uden at Cpt ved, hvor han har fået
den.

Derefter. blev enken, Mette Kirstine An-
dersdatter, afhørt. Hun kunne bekræfte
sønnens udsagn, og kunne tilføje, at efter
at sønnen var gået efter hjælp, lukkede
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beskæftiget inde i laden. Hans læere bad

Cpt. vente lidt, så de kunne følges til gdr.

Johan Larsen, som skulle have gravet

kartofler.

Hos Johan Larsen "erholdt Hans Leere hos

aftægtsmand Laust Lynderup nogle snapser

brændevin, og blev Cpten tracteret med et
par snapser". Her blev de til omtrent kl. 8
aften, da ljenestedrengen kom. De blev
ikke opfordret til at gå tilbage til gården,

men de forlod Johan Larsen samlet, og

Hans l-eere sagde, at de kunne følges til
gården, og når han havde fodret hestene,

ville de følge ham på vej til Brøndum.

I Søren Riises gård gik karlen og tjeneste-
drengen ind i stuen, mens Cpten havde sat

en ladt bøsse inden for havediget. Bøssen

havde han med for at kunne skyde brok-
fugle på vejen. Da der blev håndgemæng

i huset, ville Cpten ud, han sagde til Søren

Riise, at det var synd sådan at slå Hans
Iæere, og han benægtede på det bestemte-
ste at have grebet fat i Søren Riise, lige-
som han heller ikke trot, at han ved at gå

ud er kommet til at støde til ham.

Han gik ud i gården for at finde sin bøsse

og derpå gå hjem. Da han havde taget

bøssen, skulle han gennem gården for at
komme østerud ad vejen til Salling, og
blev så antastet af Søren Riise, der kaldte
sin karl ond og ustyrlig. De stod og talte,

og mens Søren Riise besværede sig, havde
han hænderne på Jens Baggesens skuldre,
men ikke i nogen fiendtlig hensigt.

Efter at sønnen var kommet med sine

hjælpere, havde Niels Skriver grebet fat i
Cpten og drejet ham op imod laden, så han

vendte ryggen til Søren Riise. Da skuddet

var gået af, gav Cpten sig på flugt uden at

erfare, hvilken ulykke der var sket, da han

kendte Niels Skriver, som el hidsigl op-
farende menneske.

Da han løb ud af gården, mærkede han at

Niels Skriver forfulgte ham med stumperne
af bøssen i hånden. De blev kastet efter
ham, og Cpten smed nu sine træsko og løb
for des hurtigere at kunne komme bort. Da

han var kommet et stykke ud i heden, og

mærkede, at han ikke blev forfulgt mere,

vendte han tilbage til byen og gik ind til
Hans læeres kone, som bor i Oudrup, hvor
han fik.en kniv for at skrabe noget snavs

af sine strØmper, som han havde fået på

sig ved at springe i en grØft.

Han gik derefter tilbage til Søren Riises
gård for at lede efter sine træsko, som han

dog ikke fandt, hvorimod han fandt stum-
perne af bøssen, som han tog med og
begav sig til sit hjem i Brøndum.
Først dagen efter erfarede han, at Søren

Riise havde skudt sig selv.

Stumperne af den nævnte bøsse medbragte
og afleverede Cpten til retten. Han be-
mærkede, at den var ladet med andehagl.
Ulsen var en perkussionslås og forsynet
med en knaldhætte i hanen. Låsen var ikke
spændt, men vat tværtimod nedspændt,

således at hanen bedækkede knaldhætten.

Retten eksperimenterede med at anbringe
en knaldhætte, nedspænde låsen og slå

hanen mod en hård genstand, hvad der
straks udløste knaldet.

Retten hævpt. Vidner N.K.Theilmann,
C.W.Lunøe. NHL.

Illustreret af Esben Ovesen.
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Her ses >>Fyllo<< ved passoge of konolhaven på rejse mod Den vestlige Linfiord.

DFDs-ruteskibe med lov dybgong
til seilodsen forbi Løgstør Grunde
Fem ruteskibe seilede såvel på Konolen som over grundene ved liøgstør. Attentnikketsq

Sondbonkerne vest for Lrøgstør hor til olle tider
været en ochilles-heel for søforten på Limfior-

den. Det vor det i forne tider, do der blev toget
så dromotiske iniiiotiver, som bygningen of
Frederik d. Vlls konol blot for ot komme uden

om sondbonkerne, der koldes lrøgstør Grunde.
Således også i I 995, do skibsforten stodig er
sårbor overfor tilsondingen, som næsten hvert

år skol fiernes med sondpumper. lkke noget

stort problem i 1995, men tidligere longt mere

kompliceret. Selv nu om doge er der eksempler
på, ot en gong uheldigt blæseveir hor flyttet

henved 30.000 kbm. sond ud på positioner,

hvor det er høist uheldig for gennemseilingen.

Dybgongen er derved blevet reduceret fro de
4,1 meler, som nævnes i søkortene. Af og til er
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Det førsle DFDS-dompskib med nornet >Limfiorden<< ses he, urde, udseilino fro Frederik d. Vlls konol. Det er et of de
meget få fotogrofier,'der lindes ot skibe iKanalen. ,>Limfjordeno uar i d'rihlro l88l til t903.

dybgongen reduceret med op mod een meter.

En tilsonding i kombinotion med kroftig østen-

vind, der trækker vondet ud of fiorden.

Letlere

I dogens moderne skibsfort er problemet longt

lettere ot håndtere end tidligere. Et eksåmpel

er en cooster, der kommer fro Englond til Kolk-

værket i Aggersund.

Problemet bliver klort, do koptoinen kolder

lodserne i Thyborøn og fortæller om dybgon-

gen. Sorry, Sir!

Umuligt ot komme forbi Løgstør Grunde, og

coosterne må turen rundt om Skogen. l2-14
timer længere seiltid er olt hvod det kræver ek-

stro. I gomle doge, do kommunikotionen vor

dårligere, io, do kunne skibet i princippet
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kæmpe mod vind og strøm helt op til den vesF

lige ende of Løgslør Grunde, og først der op-

doge problemet. Derved blev tidstobet - om-

end ordet næppe vor opfundet den gongl - let

på en uge eller to.

Ruteseilods

For frogtskibene gov problemener ved Løgstør

ofte onledning til overliggerdoge. Og i den

moritime historie fortolt of søfolk nævnes Løgs-

tør ofie i forbindelse med veiret. Vestlig kuling

eller lowonde vor årsogerne til ot skibene lå

longs koi i byen. Ofte gov det ikke onledning

til nogen større problemer, thi lodningsejerne

vor den gong mere tålmodige, og begrebet"iu-

st in time" med levering of vorer på et præcist

tidspunkt vor slet ikke opfundet.



Danpskibet >Thy<, ses her med fuld fyr på kedelerne på vej ud af Københovns hovn med Holmen i boggrunden

T

I

Men ruteskibene hovde problemerne med ii-
den. Seilplonerne lovede io de reisende on-

komst og ofseilingstidspunkter fro byer i den

vestlige ende of Limfiorden til Løgstør lige på

den onden side of den største forhindring og

f.eks. Aolborg og hovedstoden Københovn.

Skibene vor stort set den enesie kommunikoti-

on mellem londsdelene, så rejsende (det vor
ikke så monge den gong) hovde simpelthen ik-

ke ondre muligheder. Jernbonenettet blev no-

genlunde veludbygget omkring århundrede-

skiftet, men en reise fro f.eks. Løgstør til

Københovn kunne nemt toge tæt ved to doge
med toget, mens ruteskibene klorede det not-

ten overl

lowonde
Med udgongspunkt i det foktum, og inspirerel

of det meget siaeldne foto of dompskibet >>Lim-

fiordenn, der seiler ud of konolen i Løgstør

(gengivet i bogen: Nordlyllond fro Morioger-
fiord til Skogen. lllustreret Veileder i Nordiyl-
lond, trykt i Aolborg i ,l899), 

følgende be-

trogtninger omkring især DFDS' ruteskibe på

Den vestlige Limfjord. Det dreier sig om fem

dompskibe, der vor pionerer i sejlodsen forbi
Løgstør.

Aolborg
Den ældste of DFDs-skibene vor i virkelighe-

den bygget til skibsreder H. P Prior, hvis rede-

rier senere gik ind i fusion, der i 1866 skobte
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Dei Forenede Dompskibsselskob, som DFDS

står for. Hiuldomperen >Aolborg<< blev bygget
i 1859 ved Coirds værft i Greenock i Sko-

tlond. I moi 1859 - to år før Frederik d. Vlls

konol blev åbnet - stortede skibet ruteseilodsen

mellem Københovn og flere byer i Limfiorden.

Der findes ingen kilder til beskrivelse of seilod-

sen over Løgstør Grunde, men konol-byggeriet
vor ollerede igong, hvorfor der hor været pro-
blemer. Ved en kvik sommenligning er det nok
ikke helt forkeri, oi bygningen of konolen idog
er på niveou med to Storebæltsbroer!
>Aolborg<< hovde en dybgong på 2,1 fod (co

.2,20 m.l og det hor været muligt ot seile over
grundene med den dybgong. Det er ikke givet
ot skibet hor vaeret nede på fuld dybgong ved

possoge. Men ot skibet er kommet over grun-
dene føres der bevis for ved indvielsen of Fre-

derik d. Vlls konol 13. iuli l 86l . Den dog kom
>Aolborg<< gennem konolen med moiesiæten

om bord. Skibet kom fro Hjorbæk (Viborgs

hovneby) og seilede gennem til Løgstør, og
dermed vor den åbnet. >Aolborg<< holdt godt
ved i seilodsen og fortsotte indtil 1825, do ski-

bet blev logt op i Københovn og året efter op-
hugget of Burmeister & Woin.

Fyllo
Næste skib i fiorden vor >Fyllo<<. Skibet vor et
kombineret lost- og possogerskib på 207 brt.,
der blev bygget of Boumgorten & Burmeisier i

Københovn, og leveret i moi 1863 til H. P. Pri-

Her ses possoger- og frogtdompskibet >>Horsens<<. Det blev bygget til et lokoh oktieselskob, men meget hurtigt solgt til
det nystihede Det Forende Dompskibsselskob (DFDSI
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or i Københovn. >Fyllo< hovde præcis somme

dybgong, nemlig 2,1 fod og kunne dermed let

seile gennem konolen, hvor der vor l0 fod
vond ved normol vondstond. >Fyllo< holdt sig

også længe i forten på fiorden. Skibet sejlede
- borhet fro et virke som hoppetronsportskib i

1864 - indtil 1881, do det blev flyttet til rurer

til Ebeløft, Horsens, Morioger og Hobro (olle

fro Københovn). Skibet kom dog tilboge til
fiorden og sejlede fro 1904 til l9l I på Den

vestlige Limfiord fro Aolborg. I l9l I blev ski.
bet logt op i Aolborg og solgt i l913 til Sveri-
ge, hvor dei fik novnet >rCorrie<<. Det endte si-

ne doge Z. november 1915, do det under
finsk flog og med novnet >Birgit<< blev torpede-
ret of en tysk ubåd i Bottenhovet udfor Gcivle.

Thv
Possogerskibet >Thy< blev bygget i 1869 of
Burmeister & Woin i Københovn, og leveret di-
rekte til DFDS. Det blev sot i fort 29. moi 1869
og sejlede på Københovn - Limfiordsruterne

frem til 1920. Dog vor skibet i 1880'erne i

nogle år beskæftiget med seilods på Norge,
Sverige og Preussen. Skibets dybgong vor li-
gesom de ondre 7,1 fod i lostet kondition.
>Thy< blev i l92l logt op i lGbenhovn, ud-

rongeret og året efter solgt til ophugning hos

Petersen & Albeck, den lokole ophugger i

Københovn.

[imfiorden
DFDS vor i Skotlond for ot få bygget ei ondet
of de morkonte possogerskibe på Limfiorden.

Det vor den førsie >Limfiorden<, der i ougust

l88l blev leveret fro Lobnifz & Co i Renfrew i

Skotlond. Skibet hovde plods til 160 possoge-

rpr fordelt med 38 på I . klosse 16 på 2. klos-

se og resten som dækspossogerer. Dermed vor

skibet mere possogerskib end lostskib, og hov-

de en mere konstont dybgong. Den vor moksi-

moh l0 fod (somme som vonddybden i Kono-
len), men i den ydre ende of ruten (som reisen

vest for Løgshør vor, kom skibet oldrig ned på

moksimum). >Limfiorden< seilede fost på Lim-

fiorden indtil 1903, do det blev solgt iil Ar-
chongelsk og fik novnei >Eestimoo<< og blev

ropporteret ophugget så sent som I 946. Nov-
net >Limfiorden( blev årei eher sot på den ny-

bygning fro Helsingør Skibsværft, der blev den

sidsie til Limfiords-forten (se Kreil nr. 4/14
åtg')

Horsens
Det sidste skib i denne lille oversigt er dompe-
ren )Horsens<, der eher århundrede skiftet sej-

lede regelmæssigt på Limfjorden. >>Horsens<<

vor et lille lokolt kombineret lost- og possoger-

skib, der blev bygget of Burmeister & Woin i

1872 tl A/S Horsens i Horsens. Et lokolt rede-

ri, der selv ville seile på hovedstoden. Rederiet

blev ollerede somme år solgt til DFDS sommen

med skibet. >>Horsens<< blev først sot i fort på

Sydsiællond, Møen, Folster og Lollond. Senere

på Horsens flord, og fro l9l I blev skibet

flyttet til Aolborg for seilods mellem storbyen

og de små steder i Limfiorden. Den trofik fort-
sotte indtil 1917 (og I . Verdenskrig sluttede).

>>Horsens blev senere logt op i Københovn, si-

den sot i fort igen på små ruter til Lollond/Fol-
ster for endeligt ot blive solgt iil ophugning i

1921 lor 2.500,- kr. >>Horsens<< lå 9,1 fod
med fuld lost - oltså mindre dybgong end de

øvrige ruteskibe.
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EN LIMFJORDS - Ø.
AF A. C. NIELSEN

Denne artikel er fra tidsskriftet "Jylland"
l89I-92. (sproget er moderniseret).

Med et forholdsvis smalt vand skærer
Limfiorden sig fra Kattegat vester på ind i
Nordjylland. Blødt bugtet kløver den land-
skabet - Himmerland imod syd,
Vendsyssel og Han Herrederne imod nord.
Ud for Nibe danner den en ubetydelig
bredning, som for en del udfyldes aføerne
Gjøl og Øland, og snævrer så atter ind til
hen imod LØgstør. Med 6t skyder den så
kysterne til side og vider sig ud. Her er
den såkaldte I-Øgstør Bredning.

Nær og fjern kan øjet følge strandstræk-
ningernes bugtede, sandgule linier, - hist
og her ses hpjere kystpunkter med skarpt
afskårne, brat faldende lerskrænter ud imod
vandet. Det lave Vester Han Herred med
gråhvide klitbakker længst ude ombuer
bredningen imod nord og i vest begrænses
den af den langstrakte Ø Mors, så der kun
er et smalt sund mellem hanheredsiden og
Fæggeklit paa Morsøs nordspids. Men syd
på, mellem Himmerland og Morsø, skyder
fjorden sig ned, langt og vidt. Her tørner
dens vande et sted mod et lille stykke
gruset og stenet strandbred ved foden af
nogle lyngbakker med gule, nøgne og
stejle ydersider.... en lille rundagtig ø
dukker frem på fjordfladen.

Liv eller Livland kaldes den af fjordfi-
skerne og af omegnens folk. Livø benæv-
nes den i Danmarks-geografien, hvor dens
navn for resten knap nok kan hævde sig en
plads, thi dens størrelse er kun ca.

900 tdr. land eller næppe nok en tiendedel
flademil.

Fra et temmelig højt og lyngbevokset
bakkedrag, der strækker sig langs øens
nordlige og vestlige kyst, breder terrænet
sig ned i en bølget skråning. I et støre
dalstrøg er der smukke skovpartier, dels
rester af gammel trævækst, dels nyere
anlæg, - ellers agerjord, der helt nede på
den østlige side af øen former sig til en
stor sandet og stenet flade. Her er indrettet -

en lille bådehavn og en anlægsplads for
både og andre fartøjer, og herfra foregår
øens forbindelse med omverdenen.

Ovre fra Himmerlandssiden skyder Røn-
bjerghage ud i vandet. Herregården
Bjørnsholm med sine mange træer og røde
tage øjnes fjærnt ude hinsides den brede
fjordarm. Endnu længere borte ses Ertbølle
Hoveds stejle skrænter. I syd hæver sig,
høj og imponerende, naboøen Fur. Og bag
ved strækker sig Sallinglands smilende
kyst, saa langt øjet når.

En ejendommelig fremtoning er den så-
kaldte Liv Tap, en omtrent en halv mil
lang, smal og lige stenrevle, der fra en lille
oddeknude på LivØs sydøsthjørne løber ud
i fjorden i retning mod Ertbølle Hoved.
Yderst ude ender den med en ganske lav,
trind holm, kun nogle få alen i gennemsnit,
der af fiskerne kaldes Grønhøj.

Når langvarige nordveststorme bringer
bredningen i røre og højner vandstanden,
er "tappen" helt overskyllet, men bølgerne
brydes dog på dens kam, og den lille
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Grgnhpj
ligger som i
vild kamp
imod dem,
hyllet i sprøj-
tende skum, -
en lang, hvid
linie af bøl-
gefråde viser
altså alligevel
tydeligt nok,
hvor revlen
går og ender.

Ved lawande
ligger der-
imod det meste af "tappen" i højde med

fjordfladen, og med træskostøvler på kan
man gå langs ad den; men der er straks
dybt vand til begge sider, så der hører lidt
dristighed til at foretage denne tur. Somme
steder kan fiskerbådene med nogen forsig-
tighed glide over; for det meste må de dog
gå uden om Grønhøj. På denne får en
smule græs lov til at gro, og lidt grøn tang
skylles bestandig op på den lave bred, så

dpn bærer ikke sit navn helt uden grund.

Stundom har fiskerne set sæler ligge og
sole sig på den lille, ensomme plet. En
sommerdag for en god snes år siden fandt
de en død mand på GrønhØj; det var liget
af en husmand og fisker fra Himmerland,
der var druknet det foregående forår tillige
med sin nabo og bådfælle ved en kuld-
sejling under Ertbølle Land. Fra Grønhøj
går "tappen" forgvrigt længere ud, men så

dybt, at den ikke ses; dog kan det nu og da
hænde derude, at fiskerne, når der er stærk
søgang, pludselig mærker et ryk i båden og
hører kølen skure hen over stengrund; men
i næste minut gynger sejleren atter på

fiordens dybe vande.

Det er ikke så

sært, af fol-
kesagnet har
gjort den
m ærkel i ge
Liv Tap til et
jætteværk

en påbegyndt
forbindelse
mellem Livø
og fastlandet.

En gang i
fordums tider,
hedder det,
var der en

kæmpe, en trold eller sådan noget på

Livland, men hans kone boede ovre ad
Ranum til. For nu nemmere at kunne
komme sammen aftalte de med hinanden,
at de ville bygge en bro over fjorden mel-
lem Rønbjerghage og Livg, og på en vis
dag skulle de begge begynde på arbejdet,
hver ffa sin side, og så mødes midt ude.
Den morgen, da de skulle til at tage fat, lå
der en tæt tåge over fjord og land. Konen
fyldte sit forklæde med grus og jord,
hvorved hun gjorde et så vældigt greb i
marken, som Liv Grav på Ranum mark
den dag i dag viser, og vilde så til at
begynde, når tågen lettede så meget, at hun
kunne se over til Livø. Manden derimod
tog straks ufortrøden fat.

I det samme tudede ErtbØlle byhyrde i sit
horn, så det lød ud over fjorden til ham;
han troede da, at det var hans kone, der
vilde give ham til kende, hvor hun var, og
lagde ud af alle kræfter i retning af lyden.
Op ad dagen drev tågen bort, og trolden
kunde da se, at hans arbejde var spildt,
eftersom han var gået fejl vej. Konen, som
også så det, blev så ærgerlig derover, at
hun kastede al den jord, hun gik med, fra
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sig, og derved fremkom de store høje og
banker, der ligger tæt ved Rønbjerghage.

Muligvis er Liv Tap resten af en fordums
landstrækning, snarest et stykke af en
kystlinie, der er tilbage fra en længst for-
svunden fortid.

Der findes et par gravhøje øverst oppe på
Livøs bakkestrøg, et bevis på, at øen har
været befærdet af mennesker i den fjærne
oldtid. Der er dog ingen sandsynlighed for,
at den har været beboet til stadighed i stort
mere end et par hundrede år.

For et hundrede år siden - og for resten i
længere tid derefter - var der to bønder-
gårde paa Livø, hvis besiddere havde ikke
ubetydelige forrettigheder fremfor deres
standsfæller på fastlandet, idet de nemlig
var fri-for hoveri og adskillige andre af de
byrder, som da trykkede bondestanden.
Måske skulle dette være sor4 en slags

erstatning for deres ensomme opholdssted,
men rimeligvis er det at antage, at det
skyldtes den omstændighed, at herrsman-
den på Bjørnsholm hver sommer plejede at
sende en drift ungkvæg til græsning på

øen.

De to bondefamilier udgjorde en lille
verden for sig. Såre sjelden kom de uden-
for deres snævre område, - det var kun i
meget vigtige og absolut ngdvendige ærin-
der. Kun når en fra Øen skulle begraves
kom de i kirke ovre på Bjørnsholm, og det
var en lang og besværlig fart. Men derfor
levede de ingenlunde som hedninger. De
havde hjemme deres eget lille "bedehus",
hvor alle øens folk samledes hver hellig-
dag - der læstes et "evangelium" og blev
sunget et par salmer. Skulle et barn døbes,
en syg berettes eller de alle ville til alters,
kunne de godt få præsten af Ranum til at
komme derover, når vejret da var nogen-
lunde tåleligt, så sejladsen turde voves.
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Som vederlag for sådanne opofrelser skulle
præsten så årlig have en fed bede fraLivø,
og Livg var bekendt for sine velnærede
beder.

Af og til kunne det nok træffe sig, at der
kom fiskere fra omegnen til Livø, dels
frivilligt, for at "bruge fiskeriet" der om-
kring en lille tid, - dels nødtvungent, når
hårdt vejr drev dem til at søge land, hvor
de kunne bedst. De var altid velkomne hos
Livboerne, fik mad og drikke, tøre klæder,
når det behøvedes, og et varmt leje. Denne
gæstfrihed honorerede fiskerne med en
større eller mindre part af fangsten, de
såkaldte davreå|.

Så ophørte
disse tider og
disse forhold.
Af de to sidste
bønder, der
boede på Liv6,
døde den ene
der ovre, og
den anden
flyttede derfra.
Gårdene blev
sammenlagte
og kom efter-
hånden i for-
skellige ejeres
og brugeres
hænder. St.St. Blichers yngste datter, den
smukke Malvina, gift med en forpagter
Berg, boede en kort tid på øen, et af de
sidste stadier på hendes bane af fattigdom
og forsagelse....det gamle bedehus blev
brugt som gåsesti og stod tilsidst og faldt
sammen.

Nu udgør Livø en lille heregård og til-
hører en dansk-holstensk godsejerslægt.
Den har det foftrin fremfor de fleste andre

ejendomme, at lovene om mark- og vej-
fred ikke kan finde anvendelse der, -
naturen har sat skellet.

En aften silde for omkring ved tyve år
siden sås fra Ertbølle en mægtig flammen-
de ild langt ude på fiordens ravnsorte
flade, og ind over de mørke vande lagde
den ligesom en stribe af spillende, flyden-
de guld...Det var den gamle gård på "Liv",
der brændte.

Siden blev gården smukt opbygget igen, og
der ofredes betydelige summer til forskel-
lige anlæg, til skowæsen og landbrug, et
teglværk i støre stil blev anlagt. Livg

skulle moder-
niseres. Dette
er dog kun til
en vis grad
lykkedes

Om sommeren
gæstes Øen
j ævnli g af.
fremmede,
selskaber og
foreninger fra
Limfjordsbyer-
ne og omegne-
tro, også af
turister enkelt-
vis; og enhver

besøgende bliver vel modtagen af gårdens
funktionærer og dens gvrige beboere, som
jo alle har det lidt ensomt derude daglig-
dags.

Livø er et værdigt mål for en sommerud-
flugt. Den er virkelig smuk, den lille Lim-
fjords-Ø, som ligger så ene i den store
bredning - smukkest dog ved det vide,
vide rundskue, man har fra dens bakker
over lande og vande.
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