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K,IERE LIESER!

Det sidste nummer i 15. årgang er
domineret af nostalgi.
Der er den første, kendte beskrivelse

af l-øgstør fra 1795. En begivenhed
fra Aggersborggaard og krig og besættelse i midten af forrige århundrede, (det er måske knap så nostalgisk),
men så blomstrer nostalgien

i blom-

sterberetningen fra omkring 1930.

Forfatteren er datter af installatør
Ingemann Rasmussen, som også har
leveret en søn til at skrive i KREJL,
nemlig Hans Møller Rasmussen.

FORSIDEBILLEDET er et af dem,
der kunne høre til i "Byen rundt - på
eet sekund". Huset er idag borte og
skal erstattes af Grossergården. Det
tilhørte grosserer Mikkelsen, og før
ham grosserer Reiersen. I hjørnebutikken var der engang kafferisteri, og
før det bl.a. en manufakturhandler,

Den sidste artikel af lars Lindhard
hedder Byen rundt - på eet sekund.
Desværre gør længden, at vi har måttet dele den i to, så læseren i dette
nummer må nøjes med Yz sekundl.
Resten følger i næste nummer.
Hvad der slet ikke er nostalgi er, at
postvæsenet ganske langsomt nedskriver tidsskrifters portofordele, så
KREJL er nødt til at lægge en femmer på abonnementsprisen til 16.
årgang. Vi beklager, men skæld venligst ud på postvæsenet. Vi er så oppe
i 65 kr!

Dons Fabricius, som

i

1908 annon-

cerede sit ophørsudsalg ved at

ud-

sende et postkort om salg: Tænk jer

under indkøbspris, som der står i
julesangen. I butiklien længere henne
var der broderiudsalg, først frk. Reiersen, senere Vita Piselhøj. Asger
Andersen er også borte.

S@MRT
af Anna-Grete Madsen,

f.

LØGSTØR _ DENGÆG

Rasmussen

Blomster, de vilde blomster, var på et
tidspunkt, sidst i t1'verne, f6rst i trediverne det store kapitel for en L0-11 års
pige, som boede i løgstør.
Det var en stor omegn, et stort område,
muligheden for at komme hjem med en

buket selvplukkede blomster var stor,
dengang.

Der var visse steder meget frodigt, der
var mange arter, når vi først
havde fundet ud af, hvor de
voksede. Og det kunne end
ikke ses, at vi havde været

også godt ske små uheld.

En rigtig dejlig dag ville vi ucl til Aggersund og plukke Aurikler, den lille
grøngule Primula eller Kodriver. Vi
kørte ud ad Bredgade, forbi de sidste
huse i Petersborg, passerede Smakmølle

A, og så ud ad vejen mod Aggersund.
Her på de høje bakker voksede den lille
Aurikel. Cyklerne blev lagt på den
grønne rabat, så over en grøft - uden
vand, men stor - gå
lige ud, måske 8-9

meter og så ellers
opad, en stejl, stejl

a

der.

Vi, det var min

bak-lie.

Helt oppe satte vi

liliesøster

vi har nok haft

Tove, lege- og skolekammerater og så mig, men jeg
gik ofte tur alene.

os,

kage

med - som proviant
og saftevand i sodavandsflasker med pa-

Den første forårsbebuder
var den lille gule vorterod,

tentprop. Her var en
vidunderlig udsigt mod

den voksede i Anlægget ved

vest. Modsat bakkerne,

Politi- og

jorden var helt dækket af

Vorterod

dem. Det var på vejen hjem

fra skole. En lille buket holdt vi under
hagen, og hvis det lyste gult på os,
kunne vi godt li' smør. Det ly'ste gult.
Nu var det forår.
havde tidligt, mener jeg at huske,
cy'kler - brugte - så vi kunne komme
langt omkring, og med dem kunne der

Vi

på den anden side af
Aggersundvejen, lå de

Arresthuset,

brede, lave arealer,
i de våde enge, og
hvor vandet fra fjorden undertiden
hvor solen glimtede

kunne stå højt.
Nu pluk-kede vi Aurikler, vi havde små
elastikker og bomuldsgarn med, så vi
kunne binde små buketter.
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Det var på en sådan Aggersundtur, der
skete et uheld med den ene cykel; den
tabte ikke kun en pedal, nej hele pedalarmen. Da den kom på igen, sad den
forkert, begge pedaler fulgtes ad, oppe
og nede samtidig. Og nu sad den desværre fast! Vi fik bundet diverse bælter

Det var slemt syntes vi, men lidt efter
lidt fik hun vejret igen, så vi kunne
køre. Da var det dejligt at komme
hjem.

Der var også de store enge, dem man
kunne kigge ned på fra "Skrænten" helt

ude ved "Overskæringen". Dertil gik
eller cyklede vi ud til "overskæringen",
hvor jernbanen til Ars og Hobro passerede Bredgade. Der forbi og ned til

venstre lå de store enge med deres
afvandingsgrgfter, men de var ikke
bredere, end

vi kunne hoppe over.

Her ved disse grøfter groede det vildt
og frodigt. Den flade, gule Eng-kabbe-

leje, Eng-nellikerod, den lyslilla Engkarse, Trevlekrone, Dag- og Aften-

lille bitte
man sjældent

pragtstjerne, Ærenpris og den

"Grine

til middag", som

ser nu om dage.

Gul okseøje

-,w

og snore sammen til et langt "reb". Det
blev bundet til styret på den havarerede
cykel, som på den måde blev trukliet

\

hjem.

I

En anden gang var det meget værre,
men det gik heldigvis godt. På de høje
bakker skulle vi bevæge os med forsigtighed, men en dag gik det alligevel

galt.

Vi

har nok fået travlt og skal

skynde os. Tove begynder at løbe,
falder og triller, ruller hele vejen ned.

Da hun kommer op at stå, har hun helt
tabt pusten, er gået "groggy", har knap
nok luft til gråd, uha!
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Kodriver

på

En eftertragtet blomst var den flotte

højre side af Petersborgvejen, hvor den
store Gul Okseoje voksede, den måtte
vi godt plukke, når vi havde spurgt om
lov.

Det ene sted skulle vi helt ud forbi
Syd-Aggersund og færgehavnen til
engene der for at finde.

Der var også et sted på en mark,

Idag undrer jeg mig lidt over, at man
skulle spprge om lov til at plukke netop
den, som faktisk var et af den tids mest
frygtede uktttdt

i markerne.

Engblomme, men den var længere væk.

De enge ligger nu under landevejen,
der fører til og over Aggersundbroen.
Iv[åske er Engblommerne flyttet et andet
sted hen.

vi

Men vi havde lært at spørge. Engang

Til

fik vi nemlig en alvorlig omgang af en
bonde, som så os gå over en nysået

d.7's kanal, forbi den lille bro ved Roklubben, den store ved Kanalhuset, helt

mark.

ud forbi "den første dæmning" over

det andet sted kørte

langs Fr.

kanalen, forbi "Sanen"
blomsten og den fine,

og videre ud til "den
anden dæmning, helt
ud til en stor bonde-

som knop, så kunne

cyklerne, og spurgte
om lov til at plukke

Der var også korn-

røde Mark-valmue.
Den skulle pluklies
den stå

i

en vase

i

gård, hvor vi

en

hel uge. Det var spæn-

blomster.

dende at se først bæ-

gerbladene

falde

Vi "gik i

af,

skellene",

som det blev sagt vi

hvorefter de helt krøllede, røde, silkepapirstynde kronblade foldede sig ud og blev
helt glatte.
Jeg kan her iklie lade
være at mindes min

satte

skulle, langs markerne

opad

i et

bølgende,

bakket terræn. Ikl<e så
højt gik vi ganske vist,

men nok til, at nu
kunne vi mærke, at det
gik nedad igen. Der-

Engblomme

mor, hun var enestå-

Aldrig har hun sagt til os, at de
blomster måtte vi da selv ordne. Vi
ende.

kom hjem, lagde blomsterne på køkken
bordet, og gik så ud igen. Min mor
ordnede og satte dem i vaser og skåle,
nogen blev endog tegnet og malet, om
der ellers var tid. Hun tog sig den tid...

nede, langt nede, lyste

en lille gul firkant. På nedturen blev
firkanten større og større, helt nede var
det en stor eng med rigtige store Engblommer, dejlige var de, og gule, som
havde man sat en stilk'på en æggeblomme.
Nu plukliede vi, vandrede den lange vej
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Den første dæmning. Ca. 1930

tilbage, pakkede vores buket på bagagebæreren, og cyklede hjem. Det var
flotte blomster, langstilkede.

Her voksede det fine Hjertegræs. Det
i små buketter, og sendt i

blev bundet

breve til onkler, tanter og bedsteforældre.

Endnu idag, ca. 65 år senere, kan jeg
ikke gå forbi en blomsterforretning,
lzvis de har Engblommer. Så køber jeg
en buket.

Nu blev det ferietid med rejser til bedsteforældre i Å,rhus og Skanderborg.
Det var også dejligt, men det er en helt

På engene, hvor vi plukhede blomster,
fandt vi i September måned fine, hvide
Champignons. De blev ordnet af min
mor! - måske også sorteret en ekstra
gang - og henkogte i glas som vinterforråd.
Sådan kunne en sommer gå

anden historie.

i løgstør.

Nu var det bare sommer.
Hjemme igen var der mere at plukke
langs med kanalen, forbi lille bro, store

bro ved Kanalhuset, og ud

i

de

Jeg er ikke sikker på, om den knn gå
Ii'sådan rut - efter de mange år.
lv{en

jeg håber

det.

små

bakker, som delvis bestod af de bunker,
som man sagde var blevet gravet op fra
kanalen.

København, i sommeren 1995.

Anna-Grete, f. Rasmussen

RUI{DT
BYEI{
o

PA EET SEKUIVD!
af Lars Lindhard

- den 24. Oktober
vi
som
sædvanlig og dissad
kuterede ved morgenbordet og kom ind
på et eller andet fotografi, min far
havde fået til samlingen på biblioteket.
Diskussionen drejede sig om muligheden for at datere billedet korrekt,
altså finde frem til den bestemte dag,
billedet var taget. Vi blev enige om, at
det ville være rart, hvis en eller anden
med jævne mellemrum havde gennem-

Da jeg flyttede til løgstør i 1951 eller rettere da mine forældre flyttede
til Løgstør og tog mig med - og i
årene derefter var byen en levedygtig
enhed i sig selv med mejeri, slagteri,

fotograferet hele byen, så man blot

densgade

kunne slå op i dette fotoarkiv og finde
det årstal, hvor billedet passede bedst.
Dette gjaldt ikke kun gamle dage, men
også nutiden. Hvem ville for eksempel
om 25 elier 50 år kunne genkalde sig
nøjagtigt, hvordan byen så ud i dag? Vi
havde muligheden for at skaffe dokumentationen. Enden på snak-lien blev, at
vi enedes om at gå ud samme dag og
gennemfotografere byen, så kunne vi
altid tage billederne frem om 25 år og
se, hvilke ændringer der vat sket. Det
gjorde vi, og senere blev billederne
suppleret med fotos i april 1971.

biblioteket og Røde Kors Hjemmet. Har
der været 10 ansatte? Tja nok ikke

En lørdag morgen
1970

bryggeri, vandværk, gasværk, elværk,

skibsværft, trafikhavn med færgefart
(Liv6), avis, bibliotek, biograf, sygehus,
dommerkontor, toldkontor, jernbanesta-

tion og postkontor. Den kommunale
administration havde

til

huse

i

Fre-

5, en lille bygning mellem

flere. Ålborg lå 2 timer mod øst med
bus. Hobro og Viborg godt to timer
mod syd - med bus eller tog. Navne
som Æstrup, Neve, Simonsen, Møller
var kendt af alle. De var de toneangivende familier med gamle, solide firmaer i tredje eller fjerde generation.
Alie vidste alt om alle. Jens Hansen i

Som skarpsindige læsere har regnet ud,

er de 25 år nu gået, o-e jeg har derfor
gravet de nu gamle billeder frem for at
se, om byen overhovedet har forandret
sig.
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mælkeudsalget på torvet (også bedemand og vulkanisør) havde telefon nr.
144, og omstillingsdamen på centralen
iSkolegade kunne fortælle, om han var
hjemme, når man ringede op. Der var
nok lidt "Matador" over byen. (se Krejl
13.årg s.35.)

Bortset fra gasværk, elværk og person-

trafik med jernbane var de
enheder stadig at finde

i

b1'en

nævnte
1970.

i

Telefoncentralens Mette var dog afløst
af et automatisk vidunder på markedspladsen, og mælkeudsalget havde fået
671 foran telefonnummeret.

Selv om jeg synes, at 1970 er næsten
nutid, så er 1.970 allerede blevet "de
gode gamle dage". Byen har ændret sig

på mange væsentlige områder. Hvor
byen i 1970 stadig havde et tydeligt
"Løgstør-præg", er den nu i høj grad
anonymiseret og ligner de mange andre
mindre byer rundt om i landet.

Å'ret 1970 er på i hvert fald eet punkt
skelsættende for løgstør, kommunal-

reformen. Kommunen

vokse

de ud i

landet, endda nordenfjords, og opsamlede flere små landkommuner. De gode
socialdemokrater måtte afgive magt og
borgmesterpost til Venstre. Også fysisk
satte kommunesammenlægningen i april
1970 sine spor. Gadenavne som Skolegade, Søndergade, Vestergade, Tværga-

de, Kærvej blev

til

Købmagergade,

Fischersgade, Toftegade, Fogedgade,

Også byens industri var under udvikling.
Gamle firmaer forsvandt og nye duk-

kede op. I 1970 lukkede Mathiasens
Klædefabrik i Rådhusgade. Slagteriet
blev til fiskekonservesfabrik. Ægpakkeriet forsvandt, Jermo sko overtog
bygningen, men lukkede selv senere.

Til gengæld voksede industrikvarteret
ved Danmarksvej med Befas, Hau
Nylon, etc. løgstør Rør var i fremgang,
i Rådhusgade og Skolegade, senere i det gamle gasværk og til sidst på

først

Danmarksvej.

Og "Byen hvor solen aldrig går ned"
havde fået et iøjnefaldende vartegn på
vandtårnet. I folkemunde kaldet...ja
husk det, hvem der kan.
En af de ting som virker mest iøjnefaldende på mig er imidlertid ændringen i
butiksmønsteret.

| 1970 vrimlede byen med købmænd,
slagtere. bagere og andre håndværkere
og der var mange små specialbutiklier.
I dag er der kun få af disse tilbage, og
markedet er overtaget af landsdækkende
supermarkedskæder og storkøbsforretninger.
de mange købmænd fra 1970 - jeg
nævner fra hukommelsen Harald Andersen, Poul Erik Hansen, Arne Simonsen, Gunnar Andersen, H.P. Niel-

Af

Peder Kræmmersgade

sen, Kai Wacher, Peter Sørensen,

blev fl1'ttet til Søndergades forlængelse,
indtil da kaldet "Banen" efter en gammel rebslagerbane.

Thorhauge (Johs. Sørensen), Halskov
på Dragsdalvej, Wadmann i Fjordgade
og sikkert mange flere - er der kun

Havnevej,
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og

Nå, til sagen. Der er selvfølgelig en
god portion nostalgi i dette her.

I

Haral-d Andersen og Rosenskj oId

I

H.P. Nielsens butik tilbage, og den har
lige skiftet ejer. De pvrige er lukket
ved indehavernes pensionering i tidens
iøb. Slagtere: Tage Stokholm, Gertsen,

i Bredgade, Slagteriudsalget.
Kun slagteriudsalget og Gertsens, (senere Birkholm og nu hans efterfølger)
er der endnu. Det er ikke gået bedre for
Verner

Begivenhederne i løgstør den 24. Oktober 1970 går næppe over i verdenshistorien. løgstør Avis kunne på forsiden som vigtigste nyhed berette om,
at en seryeringsdame på hotellet var
rendt af pladsen i utide. Herudover var
det mest interessante, at Autocentralen
i Bredgade havde den nye VW 1302til
kr. 23.946,- (excl. levering). Biografen

viste "Friske Fyre i Skæppeskønne
Skramlekasser" og som midnatsfore-

stilling "Bostonkvæleren". Begge med
Tony Curtis. Fjernsynet viste 4. afsnit
af "Familien Ashton", Hov-Hov og et
program om FN i anledning af 25-fus
dagen. (Ja, børn. Der var kun een kanal
- DR. Enkelte heldige kunne dog i

lrndrup tage Norge.)

bagerne: dengang Thorstensen, Johan-

nesen, Vang Jensen, Groes, "Konditoren". Thorstensen er nu Dal på Hovedgaden, og Groes er der stadig med
anden indehaver og en anden beliggen-

hed. De øvrige er væk.

marked". I

begyndt at dukke op med Røde Kors
hjem, den nye skole og enkelte andre

Fakta.

institutioner, men villakvartererne der lå
endnu adskillige år ude i fremtiden.

Brugsen var dengang eneste "super?

I

Der var by ovenfor bakken, men der
var dog et stort stykhe "land" mellem
Iøgstørs søndre bygrænse og Raunstrup. Midt ude i dette st1'klie natur lå
bl.a. Toftbjerg bakke. På bakken ud
mod fjord og kanal var byen så småt

dag er der konkurrence
mellem Brugsen, Aldi, Storkøb og

Der vat mange specialbutiklier dengang: 3-4 skræddere, en læderhandel,
to-tre fotografer, flere tobakskiosker,
en butik med damehatte, 3-4 bilforhandlere, 5-6 pengeinstitutter, broderiforretninger, urmagere, skomagere og
sikkert flere.

Selv om

vi i

1970 boede

i

Fischers-

gade, havde vi i mange år boet oven På
biblioteket i Fredensgade og min opvækst er foregået i midtbyen. Her var

Torvegade en del af min gamle skolevej. Skolen lå i Østergade og skole-

vejen gik fra Fredensgade gennem
Torvegade, over Hovedgaden ud ad
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Blindebomsgade, forbi (eller som regel
igennem) anlægget, over Rådhusgade,
langs Kirken, hen ad Østergade og ind

i

skolegården. Blandt lærerkræfterne

var læif Højbjerg, Karl Nielsen og
Vagn Bro. I de sidste par år i realklasserne var klasseværelset flyttet over i
Skole overfor
dampvaskeriet. Og da var skolevejen
ændret til en cykeltur fra Fischersgade
gennem Søndergade, ned ad Hovedgaden og ud ad Blindebomsgade osv.
den gamle Teknisk

indtil jeg i 1969 begyndte på gymnasiet
i Ars. Cykelturen gik stærkt, især når
jeg skulle nå hjem og spise i middagspausen. Men hajtænder var dengang
noget, der sad på en fisk, og bilerne
kunne vel se, jeg kom, så...

meter fra Stokholm til Rom) og på
hjørnet af Fredensgade restaurant
"Hjørnet". Før restauranten var der i

mange år købmandsforretning. I min
tidlige barndom købmand Refsgaard,
som engang i tresserne solgte til Dolmer. Jeg husker egentlig ikke Dolmer,
men godt Refsgaard og hans kommis
Karl Hald. I baggrunden er det tidligere
Røde Kors Hjem ved at blive skalmuret. Bygningen stod tom efter hjem-

i 1968. Der var vist
ungdomsklub og diskotek en overgang,
inden den kommunale administration
fik vokseværk i løbet af 7O'erne og nu
har opslugt hele torvet (bogstaveligt
talt). Overfor farvehandelen lå Hermann
Olesens møbelforretning. To store vinduer i snedker Jensens ejendom. Døren
var inde i porten. Det næste hus var
Trikohl renseriet ejet af Sjørring.
Selv om mange biler stadig havde den
gode, gamle nummerplade med UC, har
en ny bil sneget sig ind i billedet. Bilen, en WV 1600, tilhørte Egon Rasmussen, der var førstemand hos AP.
Bilen var i øvrigt købt hos Autocentramets udflytning

len i august 1970 og er altså lhr næsten
ny. Egon Rasmussen overtog senere
AP's Herremagasin, som han drev i
mange år.

Her er Torvegade set fra Hovedgaden.

I dag har Hammild, som i 1974 overtog
Berthelsens butik. også overtaget AP's
lokaler og breder sig over næsten hele

AP's Herremagasin v/ A.P. Henriksen
(tidligere Rom Andersen) og Farvehandler Berthelsens butik. I det lave

den ene side af gaden. Slagterforretningen er lukket, men restauranten er

hus havde Elisabeth Christiansen tidligere broderiforretning, men den lukkede sidst i tresserne. Derefter slagter

fylder den anden side af gaden og har
fra de to oprindelige vinduer bredt sig

Stokholm (Der var engang kun 50

ned mod torvet og har opslugt renseriet,
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der stadig. Hermann Olesens forretning

som er ombygget. En ny længe strækker sig ind til højre langs en ny passage
til Møllers plads, som i 1970 blot var

parkeringsplads for sparekassen.

Første hus i Hovedgaden, udenfor billedet, var Andelsbankens bygning, som
udover bank rummede lejligheder i
flere etager. Jeg var tæt på at blive elev
der, sammen med min klassekammerat

Jørn. Efter frisør og tobakskiosk kommer .drel Jacobsens legetøjsforretning
kaldet "50-øres basaren", vistnok nedarvet fra en tidligere forretning. Her var
stoppestedet for rutebilerne, og jeg har
tilbragt de fleste morgener i 1970 stående her ventende på skolebussen til
Ars kl. 7.30. Om eftermiddagen blev vi
sat af på den anden side af gaden i

"bulen" til højre.
Derefter kommer Fabers og Svenstrups

manufakturforretninger, Nuppenau's
installatørforretning, Anna Sko, salon
Østerbrogade (med tryk på "bro") eller
Hovedgaden, som den hed i min tid, set

mod nord. Hovedgaden ender

-

bag

fotografen - i krydset ved Bredgade/Sønderport. I dette kryds - dengang
uden regulering - tog jeg motorcykelkørekort (på scooter), medens Sigurd
Iaursen, den køreprøvesagkyndige, så
til fra Isses pølsevogn. (kr. 2,25 for en
ristet med brød). Så mange venstre-

sving, så mange højresving, lige ud,
vende, se dig for og ræk hånden ud. Så
var det kort hjemme. Pølsevognen stod
om natten parkeret i en gård eller garage et sted, vistnok i Nuppenaus gård, så
hver dag kom Isse gående op ad Hovedgaden med sin vogn på slæb, i hvert
fald i de senere år hjulpet af en lille
motor på vognens forhjul. Skråt over
for Isse lå Brugsen i en n1', flot bygning.

Nynne og Clemmensens guldsmedeforretning. På hjørnet af Hovedgaden og

Torvegade

lA l-arenz Larsens isen-

kramforretning.

Fabers butik, ved G. Antonsen, var
stadig som i tredverne med søjler, lange

mørke diske, stof

i

metermål

og

et

kæmpemæssigt kasseapparat. Butikken

kunne næsten uændret bruges til en
scene i filmatiseringen af Hans Kirks
"Fiskerne" engang

i halvfjerdserne.

Efter Torvegade kom Aistrups store og
smukke bygning. Aistrup var en af
byens ældste forretninger. Jeg var bydreng hos Aistrup en overgang. Efter
Aistrup slagter Gertsen, tobakskiosk og

Banken for Løgstør og Omegn. Så
Harhorn Hansens isenkramforretning,
Apoteket, Roligheds boghandel, herrefrisør og endelig Sparekassen Bikuben på hjømet af

Skolegade. (forsættes)
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BEGIVENHED FRA
AGGERSBORGGA{RI)
af Hans Rolighed

I

1970 udgav min far, Jens Rolighed,
"Bogen om Hanherred". Arene her før,

Hvad proprietæren af Aggersborggaard
anno 1860erne havde gjort eller undladt

hvor min far samlede stof

at gffie, blev os ikke fortalt af Jacob
Nørgaard. Men man kan vel tydeligt
forestille sig, at i et lille samfund i

til

denne

bog, havde jeg et par gange fornøjelsen
at være chauffør for ham. Således var
vi en dag nede på Aggersborggaard.

Her fortalte den tidligere ejer, proprietær Jacob Nørgaard, vældig interessante
ting om slægten på Aggersborggaard,
og min far fik ber værdifulde beretninger til sin bog. Det var meget fornøjeligt at lytte til Jacob Nørgaard.

Aggersund og Aggersborg, bestående af
folk i alle samfundslag, at da holdt man
et vågent Øje med alt, hvad storbonden
på Aggersborggaard foretog sig.

Et lille fejltrin fra proprietærens side
kunne gennem folkemunde hurtigt
vokse sig til noget, der næsten stred
mod landets lov og orden.

Sikker og velformulerende sad han i sin
store læderstol og fortalte, og man fik
det indtryk, at denne mand vidste alt,
hvad der på nogen måder havde med
Aggersborggaard at gøre.

Pludselig fortæller Jacob Nørgaard

en

meget ejendommelig beretning, som
min far af een eller anden grund har

i sin bog. Jeg synes

udeladt

netop

denne beretning er så ejendommelig og
forfriskende, - så her er den:

"Min farfar", fortæller Jacob Nørgaard,
"havde

i

1860-erne et problem. Han

havde indladt sig i noget, egnens befolkning næsten hadede ham for. Han
følte sis en tid ueleset. Når han kom
ridende eller kørende, vendte folk ham
ryggen".
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Jacob Nørgaard fortæller her videre:
"En dag kongeskibet med Kong Frederik den 7. sejlede gennem Aggersund,
sammenkaldte min farfar samtlige tjenestefolk, gav dem hver en hest at ride
på, bg selv red han forrest med Danebrog højt til vejrs. Man red så langt ud
i Limfjorden, som hestene kunne bunde, og her paraderede man og hilste,
mens kongen sejlede forbi.
Dette var for at vise egnens befolkning,

at man på Aggersborggaard var konggEq".

I

denne beretning må man sige, at

ejeren af Aggersborggaard foretog en

drastisk handling for at forbedre sit
forhold til egnens befolkning.

TURIST
Idag kan man iklie forestille sig løgstør
uden turister, men
længere tilbage i tiden kendte løgstør
ikke til turister, før der blev etableret
udflugter for at se på kanalgraveriet i
1850-erne. Det vil sige, een var der

I 1795
Paa en temmelig stor Jagt blev jeg
indskibet. Liimfjorden er næsten et

Archipelagus. Man sejler imellem
smaae Holme og Øer. Skjønt bugte
Bredderne sig henad.

ihvertfald.

Forskjellige ere Grupperne. Hist støder

I

Øjet paa en Flok Qvæg, der græsser i
de fede Enge; her hviler det paa en i
Sletterne liggende Bondebye; hist pran-

1795 befandt nordmanden,

Neumann, sig

tet fra branden

i

havde studeret,
varede

Jacob

i Aalborg. Han var flygKøbenhavn, hvor han

og hans ophold

her

3-4 uger. Han skrev dagbog, og
vi følge hans færden.

derfor kan

ger en Herregaard; her knejser en Kirke. Det er saa muntert og liveligt trindt

omkring. Med en sagte Bør

Vi kom til løgstør.

gik vi

Vinden
begyndte at blæse fra en anden Kant.
Der rejste sig en Storm.

fremad.

Farten i Liimfjorden har for de Søefarende og Handlende den Ubeqvemmelighed, at de iklie uden med fuldkommen god Bør og roligt Vejr kan
komme løgstør forbi. Fjorden kniber

sig her ind til et smalt Sund, og et
Sandrev, som aarligen strækker sig
videre og videre, og omsider vil endog

Jacob Neumann, senere biskop

i

Bergen

Da han ind imellem keder sig, får han
den ide at sejle Limfjorden igennem ud

til Vesterhavet, så langt

han kan kom-

me. Og så beretter han:
"Jeg gjorde Aftale med en Skipper, der
ville gaae op til Struer, en ladeplads

imellem Skive og læmvig,
under Herregaarden Qvistrup.

hørende

tilstoppe den nu værende meget trange
Rende, gjør løbet saare vanskeligt.

De fleste Skibe, som gaae i Liimfjorden, ere derfor bygte med flad Bund;
men endog dette er ikke tilstrækkeiigt
til at komme over Grunden; de maae
som oftest losse paa den ene Side for at
flyde over, og da ved Pramme indlade
igen paa den anden Side. Hvad Ves-
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engang stoppes

at afvende

-

-

og det er næsten ikke

kan let indses.

Herligt er det at see en Storm fare over
dette Sandrev. Her brydes Bølgerne i
deres Fart, og under fraadende Skum
staaer hele Grunden.

Med Stormen fulgte en øsende

Mig

anviste

Kjøbmand.

man Huusrum

i løgstør;

Regn.

hos en

hvor min Skipper

selv blev af, fik jeg ikke at vide; Glad

over selv at have fundet Lye i dette
Uvejr, spurgte jeg ikke videre derom:
men endelig fortalte man mig, at jeg
nok ikke slap derfra i 2 6 3 Dage, thi
Skipperen skulde - holde Br1'llupl Gode Gud, derom havde ingen før sagt
mig et Ord.

Jeg blev ganske fortvivlet. I en Bye,
hvor jeg ik-lie kendte et Menneske, hvor
enhver Gjenstand kunde med eet Øjekast oversees, hvor jeg ikke torde formode andet end Fiskere og Kræmmere
- ene, fængslet af Uvejr til mit snevre
Kammer, piint - af Kjedsomhed i 3 å 4
Dage - hvilken dræbende Tanke".

Han har dog været så forsynlig at tage
et par bøger med som trøst.

"Min Vert og Vertinde gjorde alt for at
fornøje mig. Da Uvejret var forbi, ferte
Manden i Huset mig omkring i Byen.
Den ligger i en eneste Linie langs henad Fjorden, og er temmelig lang. Husene ere smaa, og til Luxus er ingen Spor
at finde. Indbyggerne ere tilhobe, paa
faa Familier nær, hvoriblandt
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Kontrollør og Læge, enten Fiskere og
Fiskehandlere, eller Skippere.

Stedets

Den

betyde

ligste Næringsvej her

er

Sildefiskeriet. I uhyre Flokhe strømmer

Silden ind

i

Fjorden hid, og beriger

derved baade Løgstør og Nibe, efter
hvilken sidste Stad den i Almindelighed
kaldes Nibesild. Som den i de senere
Tider ved en bedre Nedsaltningsmaade
har vundet i Godhed, saa er den og
vorden dyrere; dog troer jeg, den største Mængde consumeres i Egnen deromkring og opad Liimfjorden. Megen

Godmodighed

og

Jevnhed

i

Sæder

hersker her. Man passer sin Dont, og
lader sig ikke forføre, efter andre
Smaastæders Exempel, til at ville synes,
hvad man ikke er".
Neumann opdager, at faderen til hans
studiekammerat, lauritz Engelstoft, er

i Næsborg, og han tager på
og bliver venligt modtaget. Da
vinden stadig på fjerde dag er i vest,
provst
besøg

opgiver han at komme videre: "et Skib

gik ned igjen til Aalborg; jeg forlangte
min Regning. "Deres Regning - sagde
Vertinden ganske naiv - er iklie stor".
"Hvor stor da?" "En Rixdaler!"
Det er en inderlig Følelse at treffe ægte
Natur, og Sæder, som endnu ikke er
besmittede af det gjengse GraadighedsSystem. Jeg trykte fire blanke Rixorter
i Haanden; takkede hende og den godmodige Vert for deres Artighed; paklie-

de ind og gik ombord. Sønderholm
hedte denne ærlige Mand. Han havde
engang - fortalte han mig - faret som
Skipper paa Norge".

KRIG OG BESÆTTELSE
1B4B-50 0G 1864
løgstøregnen har haft andre besættelser

punkter i hurtighed kan slås en bro ved
hjælp af det tømmer, som findes i [øg
stør og Nibe?"

Den 22. april 1848 fik herredskontoret
henstilling fra stiftamtet om, at alle

Svaret kendes iklie, så

end under 2. verdenskrig. I 1848-50
var det tæt på, og i 186,1 skete det.

kassebeholdninger under kontoret med
meget kort varsel kunne føres bort, hvis
fjenden overskred amtets grænser.

Selv om der endnu ikke var anledning
til at vente en retræte af hæren bag
Limfjorden, burde man i tide tænke på
muligheden af en overgang ved Aal-

borg. Inden 18. maj skulle alle amtets
færgesteders kåge, pramme og færger,
som egenede sig til overførsel, føres til
Aalborg og lægges i skjul på fjordens
nordside. Den 22. maj beslaglagdes alt

vi ved ikke, om

det skulle hjælpe den danske hær eller
forhindre fjenden, men bekymringen
var ikke uden grund. På den tid kunne
man vade over fjorden ved østlig vind,
hvis man kendte det rette sted.

Efter slaget ved Fredericia 6. juli 1849
kom fjenden iklie videre nordpå, og 21.
juli blev alle foranstaltninger ophævet,
så Aggersundfærgen sejlede igen.

I

1864 blev hele Nørrejylland besat, og

ved våbenstilstanden kom der en bekendtgørelse

fra

"Militærgouvernøren

i

Anledning af Vaa-

tømmer og bådmateriel, som var egnet

for Jylland" von Falkenstein, d. 6. juli

til

1864.

overførsel.

Et år efter, den 22. maj 1849 modtog
Løgstør en skrivelse fra Viborg amt,
hvor man udbad sig ufortøvet svar på
følgende spørgsmål:
"Er der noget sted i nærheden af Iøgstør, hvor man med vogn kan køre over
Limfjorden, eller hvor en mand til hest
kan ride over samme - bedes ved mål
opgivet. Hvor bred er renden i alenmåI, hvor man i almindelighed kører til
den lille færgeholm noget øst for Løgstør og sætter over til Aggersborg.
Antages det, at der på nogen af disse

"Bekendtgørelse

benstilstanden.
Paa allerhøjeste Befaling af H.M.

Kej-

af Østrig og H.M. Kongen af
Preussen har jeg overtaget Jyllands
seren

Administration og bestemmer herefter
følgende:
1. Alle Embedsmænd forbliver i deres
Stillinger og nyder deres sædvanlige

Gager. De haver at vedblive i deres
Embeder; men kun at modtage Befalinger af undertegnede Gouvernement.
2. Skatter og andre Afgifter vil være at
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betale
mentet

3.

i sin Tid til Militær-Gouvernei Randers.

Embedsmænd som forlade deres
Poster eller vise Genstridighed ville

blive stillet for en Krigsret og

deres

forskellige varekategorier og for, hvad
forplejningen af tropperne skulle koste.
Det var 30 skilling pr. døgn.

Der skulle også sættes værdi på

de

Indvaanernes

heste, som var blevet beslaglagt, foruden skibe, vogne, og andet gods. Endelig beskadigelser på privat ejendom.

Side skal den hidtidige Administration
bestaa uhindret.

Der havde været en våbenhvile før, og

Randers d. 6. Juli 1864. Militærgouvernøren for Jy'lland. von Falkenstein".

5. til 12. maj og fra 20. juni til

Formue konfiskeret.
4. Ved villig imødekommenhed fra
Embe

dsmændenes

og

de perioder, det drejede sig om, var fra
16.

november 1864.
Det blev naturligvis dyrt at have hæren
forplejning. Ikke nok med det. Von
Falkenstein havde havde også pålagt
beboerne en erstatning for tyske skibe,

i

der var blevet opbragt af den danske
marine. Erstatningen var på 600.000
rdl. Heraf var løgstgr bys andel på 107

rdl.5mk.3sk.

Freden blev underskrevet d. 8. novem-

ber, og nu strømmede det ind med
ønsker om erstatning.

De fleste krav blev imødekommet. Der
var ført nøje fortegnelse over, hvad der
var udleveret, så og så meget brød, så
og så mange heste og kørsler.

Under tyskernes ophold på egnen døde

enkelte soldater. De blev med fuld
honnør begravet på løgsted kirkegaard.
Det var jo fem fu f.ør Iøgstør kirkegård

blev indviet.

Det fortaltes, at en købmandsfrue var
blevet så bevæget over begivenheden,
at hun fældede en tåre, hvorefter hendes mand sagde: "Lille mor, du skuile
heller glæde dig over, at der nu er en
mindre imod os!"

For eksempel kostede en befordring
med vogn og to heste 2 rdl. pr. døgn.
Ministeriet regnede vist med, at tyskerne skulle betale erstatningen, men det
er ikke til at se, om det var dem eller
den danske stat, der måtte punge ud.
Der havde været beslaglagt 12 skibe fra
løgstør. De fik c. 2.400 rdl.
Der var dog nogle, der ikhe

fik erstat-

ning. En karl havde fået frataget sin
Den 7. september bad udenrigsministeriet om en opgørelse over, hvad der

var udbetalt og hvad fjenden havde
beslaglagt. Det viste sig. at næsten
samtlige handlende havde leveret til
fjenden. Der blev fastsat takster for de

64

forlovelsesring. Det gav iklie erstatning
med den begrundelse, at han ikke kun-

ne identificere soldaten, og at

denne

kun havde taget ringen og ikke pigen
med!
NHL

