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Kære læser!

Men gør det snart. Vi vil jo gerne

Her er så fjerde og sidste nummer i
årgang 16. Med dette nummer følger

fortsa,t glæde også de 100 forsinkede.

som sædvanligt en oversigt over indholdet i alle 16 årgange, ialt 64 hefter
eller 1024 sider.

KREJL fortsætter to artikler fra sidste

Desværre fplger der også en opgørelse

personer fra forrige århundrede.

fra den økonomiske vismand, som
viser, at ca. 100 af vore ca. 650 a-

Der er også en hilsen til b)'en fra en

bonnenter ikke har betalt for 16. årgang. Kommer nogen i tvivl, om der
er betalt, så kontakt venligst Balles
boghandel telf. 98-67 -15-66, som
kan give besked.

FORSIDEBILLEDET er tegnet af

Axel Fugl ligesom de andre i
artikel bag

i heftet.

hans

nummer om sejlads med "Edna" og
om Busch's købmandsgård og kendte

gammel feriedreng, som er kommet
her siden 30-erne for at holde ferie
hos familien bl.a. i Laboremus (se
bagsiden). Han har selv illustreret
med tegninger fra forskellige år.

DEdno(, som de fleste husker hogtskibet - oplogt i Konolhovnen. Holch Heebøll stod til søs med skibet i sommeren 1 952

Myfferi og flere slogs rengøring
på reiser fil Københqvn
Erindringer skrevet of Holch Heebøll om sommeren I 957 om bord i oEdnoo - beorbeidet of Bent Mikkelsen

Kreil fortsæfter her Holch Heebølls beret-

ning fro en sommerseilods med Løgsførskibet
logger på 159 brulto.
"Ednoo, en
tons. Heebøll fik tionsen for en sommersellods vio sin onkel, bonkdirektør Hollesen. Det første ofsnil stod i Kreils forrige
udgove - nr. 3/16. årgang, hvor vi slop

Holch Heebøll og ,Ednoo på vei til Aolol losle cement i sække til

borg for

Københovn.

Næste morgen
Efter en kop morgenkoffe og en rugbrød, så

skulle

vi ud i

losten for

ot loge mod ce

5t

I M/S >EDNA( al Løgstør er der installeret en 4 cylinderet Aipha dieselmotor.
Kaptajn E. L. Christensen fonklaren, at
han har brugt Energol, O E 175 til motorens cylindre og lejer iige siden 195O og
med strålende drifisresultat.
Ved hvert eneste stempeleftersyn har ningene vist sig rene og bevægelige i rillerne,
ligesom udslødsponte og kanaler har været fni for ethvert spor af koks-

afsætninger. Lejeslitagen har
samtidig været nrinimal, og seiv

specialister er forbavsede over
motorens fine tilstand,
-en verdensindustri
i Deres

tieneste
-

rfTEFtiaTro,tat ttln:tt
LUEHCT::0I| SIRV|CE

Her ses skibsfører Einor Lourits Christensen (1 899-1 986) i brovingen om bord i ,Edno., der fik novn efter hons førsle born. Bille
del stommer fro en reklome for BPs smøreolieprodukter, som hon dbenborl brugte i skibet. Hon sl6r her med sin uundværlige ol.
pehue. Den hovde hon slort set oltid på.
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mentsækkene. De kom fro Rørdol-fobrikken,
og blev kø* til koien på små logvogne. Sækkene blev sendl ned i losten vio en slidske og
vores iob vor oi lægge dem ordentligt. Då
skulle ligge så iæt som muligt, så de skulle ikke kunne flytte sig i blæseveir. Sækkene veie

de 50 kg, og det vor gonske hdrdt. Monge
togvogne blev tømt i løbet of dogen. Henunder often vor vi færdiglostet og lugerne logt,
presseninger over, og så til søs.
Førsie reise blæsfe det ikke ret megei. Omkring 8 m/sek. Det vor spændende ot seile
ud gennem Limfiorden forbi Hols Borre. Flemming stod ved roret.

Prql
Vi vor flere skibe på somme kurs ud of fiorden fro cementfobrikkerne. Skipper prolede
oltid of vores moskinkroft. Vi hovde en Al-

pho-moior på 200 hk, og do de ondre skibe
somme størrelse ofte kun hovde 50 eller
I 00 hk., vor vi jo godt kørende. Denne often
skulle skipper også prole. Vi skulle obsolut
seile staerkere end de ondre, så vi blev kommonderei på dæk for ot sætte seil. Dei vil sige, ot ieg kom til ot seile kommercielt med

i

lost og under seil. Det vor en deilig fornemot se londskobet possere forbi, selvom
vi også hovde motoren kørende. Seilene vor
forresten lemmelig grimme - brunlige og ikke
melse

spor hvide.

Søsyg
Om ofienen vågnede ieg i køien og vor temmelig søsyg. Jeg skulle op på dækket for ikke
ot brække mig i køien. Oppe på dækket opdogede ieg, ot vi vippede en hel del, og ieg
måtte ofre til hovguden.Vondet skyllede ind
over dækket. Der vor dog ingen, der så, ot
jeg vor søsyg. Det vor klokken 3 om notien,
og vi lå lidt syd for Anholt. Jeg kunne se lyse
ne der indefro. Derefter til køis igen.
Næsle morgen siod vi forbi Kronborg. Det
vor megel floi ot se fro søsiden. Med Kronborg om styrbord seilede vi videre ned gennem Øresund. Endelig ind i Kronløbet i indseilingen til Københovn. Pudsigt nok, kom ieg
ikke en gong hiem på ddnne reise, men leg
kom io også lige hiemmefro.
Vi lossede og sellede derefter iilboge til Aol-

borg efter en ny lost cemeni, som denne
gong skulle til Molmo i Sverige. Turen iil
Molmo og senere til Københovn blev dromotisk.

Myileri

Feie, skrubbe, skure, luger of og luger på... livel en coosler!

Do vi posserede Kronborg efier en nots seilods over Kottegot opdogede ieg, ot en rude
i styrehuset vor knust. Skipper og Flemming
hovde været oppe ol slås om notten. Jeg ved
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ikke om hvod. men detforlød, ot skipper hov-

slykker, men Flemming vor ligeglod.

de koldt over rodioen. Hon hovde meddelt,
ot hon hovde mytteri om bord. Politiet skulle
være klor pd koien, når vi nåede Køben-

Piger

hovnl

fordi det vor kun hom, der kendte nogle pi-

Det kom nu ikke til ol posse. Der vor ingen
politi på koien, men styrmond Flemming blev
smidt i lond. Hon ofmønstrede. Hon kom således til ot skylde mig 100 kr. Hon hovde
lånt dem of mig, do hon ingen penge hovde.
Det vor forresten et forligt besvær. Pengene
lå i min køiesæk, og ieg kunne ikke lige finde nøglerne, men vi fik do pengene lirket ud
i toppen of køiesækken - gonske vist i flere

Det vor lidt kedeligt, ot hon blev smidt

i lond,

ger der vor med på den, som hon sogde det.
Jeg kunne bore følge med hom, når hon skulle til fesl, så vor der goronterei bid. Jeg vor
gonske vist kun 14 år, og hovde ikke helt fået
hos på det med piger, men del vor oltid siovt
og interessonl oi snokke om det. Det blev forresien ikke noget flæsk ud of dei ben. Men i

øvrigt snokkede

vi

meget om piger

i

de

måneder, ieg vor om bord i >Edno<.

d!,Edno< vor oprindelig bygget som fiskelogger med novnel rUlrecht*. Det er ikke ,Utræhto, der ses på billedet herover. Det er to
ondre fiskeloggere, der hovde goleoseseilføring. Når de kom til fiskeplodserne kunne de lægge formosten ned for ot skoffe tilstrækkelig plods til orbeldet med fiskenet. De flesle sejllogger fik enten motor eller blev ombygget efter l. Verdenskrig.
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Ny styrmond
Vi vor nu kun to personer om bord, men vi
seilede tilboge til Aolborg olligevel. Der
påmønstrede en ny mond, der hed Emil. Hon
l8 år og hovde seilet i cooslere før. Hon

vor

vor smodderflink og vi fik et vældigt godt
kommorotskob. Vi fik også en ny styrmond
om bord. Hon vor en gommel pensionist, der
vor lidt glod for de våde vorer. Hon hovde

seilet i store seilskibe en gong, og kendie
skipper fro tidligere. Det vor vist bore en vennetieneste, ot hon kom med på seilodsen.
Såvidt ieg husker hovde hon hverken kone eller børn, og vor med på resten of min sommerseilods. Gonske flink, som ieg husker det.
Hon gik rundt og hyggede sig og lovede lidt
mod. En gong i mellem hiolp hon lidt til med
skibsorbeidet.

Totovering
Engong vi lå i Århus mødte vi en gut, der ville sælges os et ur. Hon viste sin orm frem, og

der vor en del sieder, hon ikke vor

sol-

brændl, men hon ville oltså sælge os sit ur,
fordi hon monglede penge. Det skulle vi dog

gøres rent i lostrummet. Sådon med kosi og
det hele. Lostrummel på sådon er skib er foktisk iemmeligt stort og uhondigt. Jeg fik dog
kæmpet mig gennem orbeidei og fik do også
ros of skipper. Hon sogde, oi ieg vor en forlig korl, der hovde giort meget fint rent i lostrummet. Skipper stod i kobyssen og skomroste mig, mens hon lovede de sild, vi skulle
hove til middog. Jeg vor gonske stoh of
rosen, også selvom hon hovde fået så rigeligl
of de våde vorer.
Apropos kobyssen, så vor det et sted i skibet,
hvor vi opholdt os meget til. Vi kunne følge
med i hvod der foregik på bogbordsside of
skibet. Der vor blol een meter fro døren iil hovet. Vorl primitive bord stod op of skoitet, så
vi hovde kun en longside og en bordende ot
bruge. Tit og ofte sod vi der olle sommen.
Skipper hovde så sot. outopilolen til. Derfor
kunne vi olle sidde og spise og olle holde øje
med, hvod der foregik udenfor. Kun i bogbordsside, men der vor obsolut ingen i styr+
husel.

Tqrzqn

ikke nyde noget of, men ieg tror, hon vor en
of disse lidt mærkelige eksistenser, der seiler,
ndr de mongler penge og ellers ikke lover na
get. Det vor ved somme leilighed, ot vi trof
en gul, som kunne love toloveringer. Emil vor
shoks med på ideen, så vi gik med totovøren
hiem. Hon fik vist 100 kr. for orbeidet. Jeg fik
set hvordon en totovering bliver lovel. Det så
nu ikke ud til ot gøre ondt på Emil, men det
svulmede op og så forfærdeligt ud. Men siden fortog det sig og så så det bore flol og
forvestrålende ud.

En of de gode sommeroflener lå vi i Aolborg.
Solen stod flot på himmelen og lemperoturen
vor høi. Det vor nok også grunden til, ot der
vor monge mennesker på koien for ot nyde
veiret. Jeg gik ned og skiftede til bodebukser
og promenerede som en onden Torzon rundt

Rengøring
På en of reiserne seilede vi fro Molmo til
Københovn for ol losie solt. Så der skulle

Forlsættes

p6 dækket. Egentlig for ot

spinge

ud

i

hovnen for en svømmetur, men ieg mistede lyslen. Der flød lort og ondet rundt i hovnen rigtig meget. Så det blev der ikke noget of,
og Torzon måtte skifte til olmindeligt tøi igen.
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C.M, BUSCH
o
OG HAI{S GARD,2

Aasteds i "Hotel du Nord", som vi
kom meget sammen rned. Fru Aasted

(fortsat)

Telefon fandtes jo ikke, og Telegraf
iøvrigt kun mellem Kob.stæderne, saa
hvis der skulde hurtig Bqsked ud i
Omegnen om et eller andet, benl'ttedes
Bud, "Stafet", som det kaldtes; en rask

Mand med Stok

i Haand

begav sig paa

Vej med Budskab eller Brev og bragte
Svar tilbage.

-

havde ogsaa ligesom Moder nok at tage

Vare med 1-enestefolk og Travlhed,
men i deres Privatlejlighed besøgte vi
dem ofte. - De var overordenlig gæstfrie, og Moder og Søstrene ha"'de mange h1'ggelige Stunder der; undertiden
blev der spillet Kort, og saa trakteredes
med Kaffe og fint Bagværk.-

Det tog sin Tid, kunde vare adskillige

Der var to Sønner Jens og Frederik

Timer, men det regnedes der med, saa
Tiden slog alligevel til, det ansaas for

Aasted, omtrent jævnaldrende med Bror
Frederik og mig, og vi omgikkes dem
saa at sige hver Dag. Det var kønne

en særdeles hurtig Trafik; nu er det
hele mere hæsblæsende. Et Par Mænd
i B1'sr var altid parat til at drage afsted
Foruden de npdvendige Vogne var der

ogsaa ved Gaarden Slæde til
Arbejdsbrug og Kane. Hestene
forsynedes med Bjælder eller Klokker;

en smuk

dærnpet

Klang, Klokkerne var mere skingrende,
men dpt var festligt i Sneføre at glide,
med to raske Heste for, ud i den hvide

Omegn. Kusken stod bagpaa

og

knaldede l)'stigt med Pisken, helst

saa

højt som muligt.
(Busch omtaler familiens venskab med
naboen mod vest, familien Nors)

Paa lignende venskabelige

Maade

havde vi det med vor Nabofanrilie paa
den østlige Side af Gaarden, Hotelejer
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livligt i det stærkt besøgte Hotel,
hvor der kom mange Handelsrejsende
med deres Prøvekufferter, og hvor

ogsaa

som Stafet.

Bjælderne havde

Drenge med smukt Væsen, - smaa
Kavallerer i Optræden; de havde det

Egnens Godsejere
tærer tog ind. -

og større Proprie-

En anden kær Skolekammerat,

som

Frederik og jeg var gode Venner med,
var Peter Knudsen, søn af Skibsfører

Knudsen. Han var en stor stærk og
haardfør Dreng, dygtig i Skøjteløbning
og anden Idræt og forstod at føre en
Sejlbaad. Faderen havde som værnepligtig ung Sømand været Ined i
Affæren paa Eckernførde Fjord den 5'
April 18,19, hvor Linieskibet "Christian
den Ottende" og Fregatten "Gefion" r'ar

i Kamp

med tl,ske Landbatterier.

Lini-

eskibet sprang tilsidst i Luften, og
"Gefion" maatte overgive sig, det var

I

I

\
f

På Eckernforde 5.

april

1B:19

en beklagelig Bataille for Marinen;
Knudsen var ombord i "Gefion" og slap
derfra med Livet i Behold. Ti'skerne fik
det smukke danske Fregatskib bragt til

Kiel, hvor det stadig ligger i

deres

Flaadehavn; det vedligeholdes omlil'g-

til Minde om den "glånzende
- Vi gør jo her noget lignende

\

geligt

I

ved at istandsætte Fregatten "J1'lland"

Sieg".

til Erindring oll

dens Deltagelse i
Kampen ved Helgoland i 1864. Blandt løgstørs Drenge der blev d1'gtige Sømænd og Skibsførere, mindes jeg
Kaptajnerne Dahm. Springborg, Brogger, Søegaard og Svendsen, sottr forte
Skonnerter og Brigger i Fart paa En-eland og Østersøen. Endvidere senere

hen, Kaptajnerne Jens Salvesen og Chr.
Jensen, som var Halvbrødre. Salvesen
endte som Købmand i B1'en, mens Chr.

Jensen førte Dampskib for "DanskRussisk Selskab", som havde Besti'relsesrnedlemrner dels i København og
dels i St. Petersborg (lrningrad) og
raadede over en halv Snes store Dampere. Han avancerede, ved sin praktiske
D1'gtighed, fsrst til Skibsinspektor i

Selskabet,

til hvilken Stilling

hørte

Arbejdet nted Ordning af Havarier,
saurt Tilsy,net rred Skibe og Maskiner
sarnt Persorlel og lignende vanskelige
Ting.
Dereftcr naaede han Toppen sonl i\'led-

direktor

i

Selskabet

indtil 1921 da
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deres Fødeb1, r'ed at lade en Del af
deres Midler konrme den tilgode. Den forannævnte Kapt. Springborg blev
i sin ældre Alder Skibsmægler i B1,en.

Han stiftede ligeledes et Hjenr for
gamle Sønlænd og Enker.

-

Der var enkelte Originaler

i

B1'en,

særprægede Mennesker som nok

for-

qener Iidt Omtale, bl.a. r.'ar der

en

ældre Toldassistent Johs. Brosbøll,
Broder til den udmærkede folkelige
Forfatter Carit Etlar - et Pseudonl'm,
idet dennes egentlige Navn jo var Carl
Brosbgll; de var fødte i Fredericia.
liubrrr, I. (l $nlvcserri'
Skippcr og kpbnand J.C. Salvcsen

D.F.D.S. overtog Dansk-Russisk D/S.,
- og Direktør Jensen trak sig tilbage. -

Tolderen var en Kæmpe af Vækst ligesom Broderen, ir.'rig Patriot, og havde

deltaget i den første slesvigske Krig
sour Premierløjtnant. Han var Pebersvend og havde den Vane, at han
ikke laasede sine Døre af, saa at Folk

Han og Hustru oprettede for flere Aar
siden en Stiftelse i Fødebyen (Hustru-

ens Barndomshjem med en senere
Tilbygning), for gamle Sømænd og
deres Enker. Det var smukt, men jeg
har erfaret, at de ogsaa i Aarenes løb
har ydet en Støtte

i B1'sn paa forskellig

Maade, saaledes bekostet et moderne

Baadehus til Roklubbens Materie l,
grundmuret og fuldt monteret med
Klublokale, Bad o.s.v., et fortrinligt
Hus som kostede en lille Formue.

Endvidere skænkede de S1'gehuset et
Automobil med Udrustning til Befordring af S1'ge paa de ofte ujævne Veje,
- hvor venligt og medfølende! Dette
beløb sig ogsaa til eu stor Surn, og de
har saaledes sat sig et varigt Minde i
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-

Kaptajn Peder SBgaard som havnefoged

kunde gaa

frit ind og ud.

der laa et St),kke Told i Glasset, hvortil
han straks riposterede: "Et St),kke Told,

vil det sige, skal det være en

Dette benl't1ede nogle Venner sig af en

hr,ad

Dag, da de vidste, at LÆjtnanten var
fraværende, og gik ind i hans læjlighed

Fornærmelse, fordi jeg er Toldassiste nt?" De andre Herrer lo, og jeg blev
noget benovet ved denne Forklaring om
Told, men saadan var den gamle løjtnant, ligesaa godlidende, sorn han var
stor af Vækst. -

for at have en eller anden Spas for.

Paa

Bordet stod en Flaske Portvin og nogle
Glas, og de tog saa en rask Beslutning,
trak Flasken op, skænkede i Glassene,
og klinkede paa løjtnantens Velgaaende.

Da Flasken var tømt forsvandt de, men
lagde paa Bordet en Seddel med den
lakoniske Paaskrift: "Den har vi drukket". Punktum, ingen Underskrifter. Da
Brosbøll kom hjem og saa Sedlen, samt
den tomme Flaske, blev han straks gal

i Hovedet, men godmodig, som han
var, saa han det komiske i Sjtuationen
og tænkte, han nok skulde faa oplyst,
hvilke Gavtyve det var, som

havde

drukket hans Vin.

Ude paa Havnepladsen

fik

Ved Darnpskibsekspeditionen var to
faste Dragere, hvis Hverv det var at
tage imod Trosser ved Skibenes Ankomst og gøre fast ved Fortøjningspælene, samt kaste los ved Afgang:
endvidere at besørge Arbejdet ved
Losning og Ladning sammen med
ekstra Mandskab, og senere at køre
Gods ud i B1'en til Modtagere, som
ikke selv havde Befordring.

I mange Aar var disse to Lars Futtrup
og Anders Andersen (kaldet Anders
Bødker),

han

hos

nogle Arbejdere at vide hvem der havde været inde i hans læjlighed, og
Synderne maatte bekende og som Straf

give 6 Flasker Portvin.
Brosbøll kunde være spøgefuld, og

en

Dag, da han var til Frokost hjemme hos
os tilligemed flere: Købmand Wegener,

Toldforvalter Schack, Prokurator Mønsted, Ingeniør ved Frederik den S1'vsn-

des Kanal Hansen, kaldet "Poh'ppen",
formentlig fordi han var Poll'tekniker og andre, saa jeg tilfældigt, at der var
kommet lidt af Korkproppen, noget af
"Tolden", i løjtnantens Glas.
Jeg gjorde ham da opmærksom paa, aI

-

sidstnævnte var ogsaa gam-

mel Fædrelandsforsvarer fra 7848/50,
havde staaet ved Garden, hvor han var

med

i

det store afgørende Slag
luli i850. -

ved

Isted den 24125

Han var l,pperlig til at fortælle; Dele af
Garden havde under Fremrl'kningen

maattet slutte sammen i Karrd for at
modslaa et kompa'kt Ty'sk R1'tterangreb,
sonr kom imod dem i Galop. En Karr6
var en Firkatrt, hvor Mandskabet blev
opstillet med fældede Geværer og Bajonetter, til alle 4 Sider som Pindsvin
parat til at tage imod.

Det gjaldt om at staa fast, thi hvis
Karreen vaklede, vilde de være fortabte,
idet den fjendtli_qe Rl.tterskare saa vilde

_s9

slaa igennem og hugge ned for Fode. Da Fjenden var paa Skudvidde, fik lran

den første Salve, som bragte

nogen

Forstl,rrelse, men Angrebet fortsattes og
paa nært Hold faldt en ny Salve helt
inde ved Karreen, hvor Sabler og Bajonetter kom i Virksomhed. - Angrebet
var dog brudt, og Fjenden maatte tilbage i Firspring, efterladende faldne og

saarede og herreløse Heste paa Val- Jo, Gardens Karr6 ved Isled
holdt sammen , som den skulde, og
efter at Angrebet var afslaaet, opløstes
den ud til Siderne, i spredt Fægtning.
pladsen.

Lojer nred "Batteriet Jeger", sont det
kaldtes. og det gik ogsaa galt engang,

idet en af de gamle Sk1'dere sprang
under Affr,ringen og Chefen kom noget
til Skade med Haanden.
Den undeu Dampskibsdrager, jeg orntalte foran, Lars Futtrup, var ogsaa god
nok, han havde blot en lille Fejl. Da jeg
engang i Halvfemserne var paa Besog
i Logstør og talte med den daværende
Ekspeditør, Kapt. Faber, spurgte jeg
ham, om Lars stadig var arbejdsdl'gtig,
livortil han svarede: "Aa jo, det gaar

an, men det er saa kedeligt, at

han

hverken kan læse eller skrive".

Det lød saa pudsigt, at jeg maatte le,
jeg har,de ikke, før jeg forlod B1'en i
1873 og hjalp Far paa Kontoret lagt
Mærke til, at det var saadan fat. Han
havde nemlig vænnet sig til at kunne
forstaa og t1,de Mærker og Adresser
paa Fragtbreve og Konossementer og
kunde derved regne ud, hvem Modtagerne var og saaledes klaret sig. Maaske ogsaa i vanskelige Tilfælde ved

sin Kollega Anders Bødkers Hjælp.

Postmester Spøhr

Ikke saa faa i llgstør havde deltaget i
Felttoget i 1864: løjtnant, senere Postmester Spøhr. Købmand Carl Claudi,
Slagtermester Frandsen, Snedkermester
Telegrafbest)'rer

Knud Lprentzen og
Bloch.

-

Det var Skik i mange Aar, at Fredericiadagen og Isteddagen mindedes i B1'en
ved Flagning og Kanonsalut, en 4-5
snraa Salutkanoner blev brændt af, og

en ældre Mand ved Navn Je-qer var
"Kanonkommandør".
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Der blev

gjort

Kapt. Jcnscn sklcnkcr cn anrL.ulancc

-

Go* Da* Løgstør
af Axel Fugl.
KfuEJL har modtaget nedenstciende arrikel fra
en mangeårig feriedreng i Lqgstpr, sont pti
denne ntåde udtrvkker sin glæde over b-t,en.
Han ferierede hos sine bedsteforældre, Jo-

hanne og Jats Fugl. Han har oeså tegttet
illustrationerne.

vandet fra skuden brede sig ud til begge sider, for til sidst at ende med små
kåde skvulp r.nod de gronne enge.

Der var ikke nogen særlig havn, men
bare en lang mole, hvor vi får skuden
Iagt til, mens hjælpsomme hænder fra

et par stoute fiskere bringer

trossen over pullerten. Her føler
man sig hjemme med det samme,

og for den der er glad for hverdagens små motiver, er her en
øjenfri'd.

Alene turen ianss med

havnen

f;'lder en med poesi og l1'st til

at

tegne nogle små erindringer, selv

om det kan være svært at vælge
mellem skibet på beddingen, det

Når man kommer sejlende gennem
Limfjorden i vestlig retning, fornemmer
man, allerede før

Aggersundbroens

store silhuet br1'6"t frem, at nu skifter
landskabet igen. Nu kommer der n1'e
oplevelser, der ikke ligner det, man før
gennemsejlede, og straks skuden stikker
snuden frem under Aggersundbroens

betonfundament, springer den lange
havn os imøde. Der er løgstør, b1'en
med næsten røde tage, høje skråninger
og hvide velholdte huse, hvor spiret på
Løgstør kirke knejser stolt midt imellem.

friskfanget

i de tidlige morgentimer.

Senere efter en sludder med de gamle
fiskere om vejr og vind, når vi ud til
Frederik den S1'1,sn6es kanal med de
garnle kanalhuse, der nu er indrettet til
museum. Her ved museet, der er indrettet i det ethundrede og fireogtredve
år gamle kanalhus, der ligger i id1'lliske

omgivelser, bliver vi modtaget af en
venlig kustode, der rned et smil b1'der
os indenfor.

Her er rnange

Det er sjældent, fjorden som nu ligger
spejlblank, men

gamle dobbelttårn med bag- og
stlrrSotdttun,erne øverst og Danmarks mindste fiskerihavn nederst. Her kan man købe fisken lige

i

aften kan

vi

se køl-

inte

ressante

og

sjove

ting, sat op så de er let overskuelige,
nred sans for sår,el det historiske sonr
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Malerier og tegninger fortæller
orn skibe gennem tiderne. Hvorfor gravede man nu denne kanal, der trods alt må have været
en d1'r historie, dengang i 185661? Selvom arbejdet gav brød på
bordet i mangt et småkårshjem,
skal der efter sigende være drukket lige så meget brændevin, som
der senere kom vand i kanalen.

De
det ramsaltede. Her er blandt andet et
gammelt fiskeredskab, der blev forbudt

under Christian den andens

tid,

såkaldt "pulskølle", der blev brugt

drive fisk ind

i

en

til

at

et net. Der er kun få
eksemplarer tilbage i landet af det
gamle redskab.
Her står også et fornemt messingnathus

med kompas, gamle skibskister,

der

tydelig viser tegn på, at det har været
fuldbefarne folk, der har ejet dem engang. Her finder man også skipper og
ølbr1'gger Jens Theilmanns navigationslærebog fra 1807.

Der er samlinger med ting fra
Aggersund færgefart og Vilsund
færgefart, Limfjordens lodseri og
andet. Et stort afsnit er over
Frederik den s1'vendes kanal,
hvor man har tegninger fra arbejdets udførelse og de første
papirer med lovforslag til kanalens vedtagelse, samt loven om
dens nedlæggelse som trafikåre
og dens lukning.
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berl'gtede løgstgr-grunde,

der lå som en vældig

barre,

tvang dybtgående fartøjer

at

til

stoppe op, og hvis forsl'ningerne skulle
længere vest på, måtte de omlades til
store pramme, så skuderne kunne fl1'de
over.

Først da man i årene fra 1856-61 lod
grave kanalen der førte sejladsen sønden om det spærrede område, blev der
en virkelig bedring, selv orn den først
blev rigtig effektiv i år 1900, da sejlrenden førtes igennem selve grundene
og stadig bliver holdt farbar af sandsuger og muddermaskiner.

dærttning t\'ærs o\rer

På

rnidten. Nuer der kun rnin-

derne tilbage. men I*ggår deres af-

storianerne

tentur herud, når

dagens

arbejde er endt. Ved siden
af kanalen er der en magelig vej,og tankerne arbejder
nu engang så godt et sådan
sted, hvor sporene t1'delig

taler deres eget sprog om
indsats, der er gjort af de
mennesker, der var her for
os.

Kanalen kostede

i vore

penge fire, fem

millioner kroner, hvoraf staten betalte

de to trediedele, medens resten blev
udredet af de omkringliggende landsdele. Man gennemgravede den s1'dlige
del af k;'sten, der er lav. Det har været

vil vi ikke gå glip af, så
forlader kaneln, op ad den gamle
kongetrappe, eller hedder den ntåske
Solnedgangen

vi

grevinde Dannaer trappen?, og her oppe

ved Skjoldborghus ligger b1'en

i

sol-

et kolossalt arbejde, når man tager i

nedgangens skær som et mange farvet
tæppe bredt ud foran os, en bf i riven-

betragtning, at hele arbejdet er udført
med skovle og trillebører. Man kendte

varelse af sin skønhed.

endnu ikke gravemaskiner.

de udvikling, men med sans for beAxel Fugl.

Havde en sådan været kendt, var arbej-

det for intet at regne, men
når man i dag ser den 4,4
kilometer lange kanal rned
de d1'be grave og stensatte
sider, da forstår man en lille
smule af det kæmpearbejde,

her er udført.

Imidlertid

blev den omtalte

sandbarre

i i898

gennemgravet,
skibene kunne undgå at

så

gå

gennem kanalen, og så var
hele det store ingeniørarbejde spildt.
Kanalen blev lukket med en
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