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K,tsRE L,I[,SER

Så er det snart jul igen, og ikke mindst Bent Mikkelsen fortsætter sin beretning
nytår, selv om det ikke er et årtusind- fra sidste nummer med, hvad der hænd-
skifte før næste år. Men gør det noget? te skibet, hvis skæbne var uløseligt
I hvert fald skal læserne ikke snydes for knyttet til Limfiorden
den traditionelle julekonkurrence med
den formidable præmie, et års abonne- Til sommer er det 70 år siden, pavillo-
ment på KREJL, værdi 70 kr. nen i Christiansminde blev indviet.

Krejl tyvstarter jubilæet med en beskri-
Den anden december løber Løgstørs ju- velse af, hvor svært det var at få spiri-
bilæumsbog af stabelen. Den er bestilt tusbevilling.
af kommunen i anledning af, at det er
100 år siden, den blev købstad. Endelig er der en hæsblæsende tur
og det er rigtig nok! 

trJ|;ttfjyffii#;låI;;"?i,l 
rorkra-

Der er indlagt en brochure i dette hefte,
så interesserede kan melde sig.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

FORSIDEBILLEDET + BAGSIDEBILLEDERNE : ruLEKONKURRENCE.



SPIRITTIS ELLER EJ
Kømpen om puvillonen!

Christiansmindeskoven blev plantet i
1906, samrne år, som Christian den
Niende døde, og den fik navn efter ham.
Skoven voksede, og så begyndte Løg-
størianerne at tale om en sommerpavil-
lon, som kunne blive et udflugtsmåI.

| 1929 blev det vedtaget at bygge
pavillonen, og byrådet havde tænkt sig
at lade en afbyens restauratører forpag-
te den, og for at give ham mulighed for
en rimelig indkomst, give ham spiritus-
bevilling.

Det satte gang i avisskriveriet. I no-
vember 1929 kom nogle meget lange
indlæg mod spiritussen, bl. a. fra Løg-
stØrs præst, Chr. P. Pedersen.

Præsten fortalte om et møde i oplan-
det, hvor han havde talt i kirken og der-

efter i skolens gymnastiksal. "Jeg
spurgte bagefter den unge, friske og for-
nøjelige Lærer: "Hvorfor holder De dis-
se Møder her? Har De ikke noget For-
samlingshus?" Svar: "Nej ikke længe-
re. Vi jævnede det rned Jorden for nog-
le Aar siden." - "Hvorfor det?" - "Jo.
det var efterhaanden blevet en ren Dan-
sebule, der ødelagde vor Ungdorn, stjal
den fra Arbejdet fra Hjemmene, fra Gr-rd

og alle Livets gode Magter."
"...Jeg kan godt glæde mig udmær-

ket over ren og sømrnelig Dans nogle
Timer af unge og ældre i en Familie-
kreds. Noget helt andet er Danseriet i
offentlige Lokaler eller Dansebuler til
langt ud paa Natten rned tilhørende Flirt
og efterfølgende Natterenderi".
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Pastoren slutter sit lange indlæg med
"at rette en ærbødig og alvorlig Hen-
stilling til Bystyret om at tage det her
fremsatte under den velvilligste Over-
vejelse". Tre dage senere var der et
langt, anonymt indlæg, der imødegik
præsten. Indsenderen tror ikke på, at by-
rådet eller dets efterfølgere vil drive
pavillonen på en afholdsbevilling, og
lade skatteyderne betale underskuddet,
selv om afholdsfolkene skulle blive
stærkere repræsenteret, "thi naar det
gælder om at blive fri for at betale, da er
Afholdsfolkene - deres Idealer tiltrods
- slet ikke bedre end andre Mennesker.
Bevis herfor savnes aldeles ikke. Vi har
set, ikke langt herfra, at Aftroldsfolkene
gennem mange Aar har ejet og drevet
Byens eneste Hotel, ganske vist med
Underskud. For at blive fri for denne
aarlige Udgift solgte man Hotellet til en
Krovært, og Betingelserne for Salget
var, at han kunde faa Spiritusbevilling."

Det fik han, og så blev det et 1. Klas-
ses hotel, "hvilket langl fta var Til-
fældet, mens Aflroldsfolkene drev det,
da lignede det mest en Snadske."

Indsenderen anbefaler, både at Pa-
villonen får spiritusbevilling samt mu-
lighed for dans. "Lad os endelig ikke
opstille unødvendige og meningsløse
Skranker, der blot gør Livet vanskelige-
re at leve, og lad os ikke komme til at se

saa mørkt paa Tilværelsen, som Hr.
Pedersens Artikel om Pavillonen kan
give Anledning til."

Den anonyme skribent kunne af-
sløres som skrædder og byrådsmedlem
A.S.Kjergaard, hvad præsten næsten
gør i et gensvar, hvor han gentager sine
argumenter, og fortæller, at der er kom-
met et stort antal protestunderskrifter
fra Vilsted næsten 1400.
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På det ordinære byrådsmøde i februar
1930 var spørgsmålet om spiritusbevil-
ling på dagsordenen, og det gav anled-
ning til en skarp debat mellem Jesper
Nielsen på den ene side, og Th. Mikkel-
sen, Chr. Jensen og borgmester Th. Wer-
muth på den anden. Borgmesteren fore-
lagde et andragende fra gæstgiver Hautop
om tilladelse til at bruge sin beværterbe-
villing også til udskænkning af stærke
drikke i Pavillonen i Christiansminde.

Th. Mikkelsen, der var formand for
lystanlægsudvalget sagde: "Der kom i
sin Tid til Byraadet en Adresse fra
Oplandet om ikke at give Spiritusbevil-
ling til den nye Pavillon. Denne Adresse
blev tilstillet Lystudvalget, og vi har ta-
get den med til Mødet i Aften. Vi regne-
de ikke med" at den havde større Inte-
resse. Løgstør Byraad har til Dato kun-
net passe sine sager selv, og mener og-
saa fremdeles at kunne gøre det.<<

Han anbefalede Hautops ansøgning,
hvorimod Jesper Nielsen sagde: "Jeg vil
modsætte mig, at der gives Spiritus-
bevilling til Pavillonen, uanset hvem
der antages som vært, og jeg finder i
øvigt, at 1200 Kr. i aarlig Leje af Pa-
villonen er en Sum, som vi ogsaa maa
kunne faa, uden at der gives Spiritus-
bevilling." .."Endelig vil jeg henlede
Opmærksomheden paa de indkomne
Adresser fra Afholdsorganisationerne
og Omegnens Beboere. Det kommer vel
ti| at gaa med den sidste som med den
første, at den henlægges uænset."

Jesper Nielsen klagede over, at den
nævnte adresse, der var kommet i no-
vember, først blev forelagt nu. Wermuth
svarede, at han havde sendt sagen til
lystanlægsudvalget, som havde med den
at gøre, og at udvalget måske skulle
have tilbagesendt sagen lidtfør.



T.A.
Wermuth

Laurits Chr.
Jensen

Th. Mikkelsen: "Maaske var det for-
kert, vi ikke gjorde det; men vi har som
sagt ikke tillagt Adressen nogen Betyd-
ning."

Chr. Jensen: "Pavillonen er en
Kendsgerning, og jeg synes, det er lidt
ved Siden af, at Aftroldsfolkene først nu
begynder atrøre paa sig. Jeg finder det
forkasteligt, at de gaar bag Byraadets
Ryg og henvender sig direkte til Mini-
steriet med deres Ønsker.

Endvidere finder jeg det forkert at
udtale sig om Værten, der skal drive
Pavillonen. Jeg kan til Nød forstaa Af-
holdsfolkene, men at ogsaa Kirkeligt
Samfund blander sig i Sagen, er mig
ufatteligt."

Borgmesteren: "Det foreliggende er
vist ikke nogen Henvendelse til Mini-
steriet."

Chr. Jensen: "Jo, det er maaske ikke
bekendt?"

Borgmesteren: "Det kender jeg ikke

Th.
Mikkelsen

Jesper
Nielsen

noget til, det er altsaa ogsaa et Ryg-
angreb; men naturligvis de har jo frit
Spil...."

Mikkelsens forslag om at anbefale
hotelejer Hautops ansøgning blev ved-
taget med alle stemmer mod 6n (Jesper

Nielsen).
Sagen blev også kommenteret i

"Vesthimmerlands Socialdemokrat".
Her står bl.a.: "Vi forstaar ikke Moralen
i (rutebilejer) Jesper Nielsens personli-
ge Modstand i Bevillingsspørgsmaalet,
saa længe han er interesseret i Søndag
efter Søndag at transportere baade
Byens og Oplandets Ungdom til alle an-
dre Etablissementer, der vel nok kan
være lige saa "farlige" som en hjemlig
Pavillon under Byraadets Kontrol".

Den l. Juni 1930 kunne "Aalborg
Amtstidende" meddele: "Den nye Pa-
villon i Christiansminde i Løgstør er nu
færdig og blev i Dag afleveret til By-

I
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raadet. For saa vidt var alt i Orden til
den planlagte Indvielse i Morgen, men i
sidste Øjeblik saa det ud til, at Han-
delsministeren af personlige Grunde
vilde nægte den Restauratør, der af
Byraadet var antaget som Vært,
Bevilling til Udskænkning af Spiritus,
efter at en saadan Bevilling var anbefa-
let af saavel Byraad som Bevillings-
nævn.

Ministeriet meddelte nemlig i Gaar
Byraadet, at Værten ikke kunde faa Be-
villingen, men efter at en Deputation i
Eftermiddags har været hos Ministeren,
erfarer vi, at der gives en foreløbig Be-
villing, gældende til 1. November.

Pavillonen indvies derefter ved en
Festlighed Søndag Formiddag og er fra
Middag tilgængelig for Publikum."

Pavillonen fik altså sin bevilling, som
den bevarede ud over l. November. Der
har været flere restauratører, der har
haft den som forpagtning om somme-
ren. I mange år var det Henry Knudsen,
Centralkafeen. Pavillonen er her endnu,
men som selvstændig restaurant.

Th. Mikkelsen har på en privat seddel
beskrevet forløbet sådan:

"Pavillonen er opført for 30.000 kr.
Værten betaler for 1930 (sommeren)

1200 kr. i leje.
Bevillingsforholdene vakte modstand

hos afholdsfolk. Da de ikke kunde for-
hindre bevillingen, søgte de i sidste om-
gang at forhindre den antagne værts
godkendelse. Fredagen før aabningsda-
gen, som var fastsat til søndag 1. Juni
1930, fik borgmesteren iLøgstør med-
delelse fra Handelsministeren, at han
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(den antagne vært) ikke kunde faa be-
villing - idet aftroldsfolkene havde
været hos Hauge og fortalt, at han tre
gange i Thisted havde været mulkteret
for overtrædelse af beværterloven.

Saa rejste en deputation til Kø-
benhavn og fik foretræde hos ministe-
ren, og fik saa udvirket, at han fik be-
villing for indeværende sommer.

Det er en dame, som er leder af af-
holdsforen. i Vesthimmerland, og hun
bor iLøgstøl "Hvis hun havde haft for-
retning, saa vilde hun have mærket virk-
ningen afsin agitation", sagde redaktør
H. Jørgensen, "saa voldsom var forbi-
trelsen mod aftroldsfolkenes angreb."

I toget trafjeg i junis slutning to gan-
ge paa en ung dame, der var forlovet.
Hun fortalte, at hun ikke havde været i
pavillonen, fordi hendes kæreste var
imod bevillingen, og derfor vilde han
ikke derin4 og saa maatte hun heller
ikke komme der."

N.H. Lindhard



Det ser idvllisk ud 20. iuni 1983 udfor Dvkker Modsens lille hovn oå Østerstrond i Løostør. Men det
er >Atolohtu< endeligå liggeplods. Skiblet er ollerede skodet efteir næsten eet år udå i Limfiorden.
Der endte skibet ogå 

"g-Elåu 
slået helt i stykker of efterfølgende storme.

Bygget, seilef og b"grqvef
på timflorden
Historien om nAtolonlo<< fro Aggersund of Bent Mikkelsen

I forrige udgave of Kreilvar læserne
med på en dromotisk reise med iog-
ten >Atolonto< mellem Aolborg og
Løgstør. Derfor toger vi nu historien
op en gong til. Denne gong for ot
fortælle historien om selve skibet.
Den er ikke mindre dramatisk, idet
skibet foktisk endte sine dage i
Limfiorden udfor l-øgstør!

Fiskekutfer
>Atqlonto( blev bygget i Struer i 1907.
Dengong som en iogt med hiælpemotor
og ydermere vor typebetegnelsen fiske
fortøi. Skibet blev bygget til fiskeri i

såvel Limfiorden som i de nærliooende
forvonde iVesterhovet). Efter syvl"r som
fiskeskib blev skibet, bygget med novnet
>Kvortetten<, solgt til Sundby på Mors
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Der findes ikke noqle billeder of >Atolonto< som frogtskib i Limfiorden. Del nærmeste er billedet her-
over. der viser Aoåersundbroens nuværende brofooled Svend Båv. Hon hovde >Atolonto< som oller-
første skib. Hon"å, her på dækket stillel op til-fotogrofering'med sit nye "Østersøbevis" - den
blonkskvooede kosket. I lo'strummet ses sæ/</<e med cement fro Åolborg. Der'er spil og lossebom, somt
bomme'ifseil. Der er nedoonoskoppe til opleringen under bokken,huor der er ror-meorn med skor-

sfen ol se til høire for kopien."På ilårmostens voåler sidder en of skibets sidelonlerner. Foto i 1949.
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oo fik novnet >Atolonto<. Somtidio bli-
uå d"t bygget om til frogtskib oj for-
længet nogle meter. Køber of >Kvqrtet-
ten< vor J. A. Hqld, der hovde odresse i

Sundby på Mors. Hon lod skibet hove
hiemhovn i Aolborg. Derved sporede
hon hovnepenge under oplægning mel
lem frogterne. Det skete ofte i Aolborg,
og som monge ondre skibe eiet i den
vestlige del of fiorden, hovde de Aol-
borg som hiemhovn.

Lille
>Atolonto( vor ikke noget stort skib.
Tonnogen vor 25 brt., l6 net, og loste-
de 32 tons. Det målte 56,6 fod i læng-
den (12,5 meter) og bredden vor 14,3
fod (4,4 meter). Dybgongen vor 5,5 fod
(1,2 meter). Altsommen efter ot skibet
blev forlænget i 1914.
J.A. Hold solgte skibet i 1936 til et port-
rederi, hvor hon selv vor deltoger. Dei
fik novnet Portrederi for m,/s Atolonto,
der også hovde odresse i Sundby på
Mors. Næste solg skete i november
1939, do det blev solgt til skibsfører
Jens Andersen Dreier, der dengong bo-
ede på Jegindø.

Pokeffort
Jens A. Dreier sotte skibet ind på en po-
ketrute mellem Jegindø/Doverodde og
Aolborg med olle former for stykgods,
cement, brændsel mv. Det skete med en
frekvens på 5-6 reiser om måneden,
hvis der vor behov. Det vor der f.eks.
ikke under 2. Verdenskrig. Derfor flytte-
de Jens A. Dreier til Nørresundby og lod
i øvrigt >Atolonto< rigge til som fiskefor-
tøi. Derved opnåede hon ot kunne tiene
lidt penge på en onden måde. Det vor
dog ikke givtigt som frogtfort, og i 1946
blev >Atolqnto< igen ombygget til frogt.
>Atolontq( seilede stort set kun i Limfior-

den. Når der vor gods iil Doverodde,
blev der seilet på den rute, men ellers
blev der togei olle typer of frogter ind i

fiorden fro Aolborg. En onden stor orti-
kel om bord i ,Atolonto< vor grus, der
blev "eksporteret" fro Grusbroen i

Aggersund syd. Der hentede >Atolonto<
grus til Aolborg. Der blev det losset til
lostbiler med skibets egen bom og en
slogs spond med oilukkelig b"und.
Grusbroen vor udskibningssted for grus,
der blev kørt til med hestetrukne tipvog-
ne fro en grusgrov der indtil 

.l950 
lå i

Hougoord på den østlige side .of ho-
vedvejen mellem Aggersund og Ars.

Aggersund
I 1953 flyttede Jens A. Dreier til Agger-
sund, og skibet fulgte noturligvis med.
Det skiftede enddo novn og fik sit oprin-
delige novn tilboge. Det blev til >Kvor-

I

I

Her ses en kopi af slutseddelen på solgel of
>Atolonta< - noget nemmere end idog!

'' L /.'..,4tu
a..L !i.:cq ry

"r
ft .L/ Le/ta /-uf,t * <-.ztt.-q ,e r-<-dz ø. L

dL *, o^ f<4 ø,,t2. za, ai.!, Z,?-o."'
" -b1.*t- -/æu 'tå<*!*zu,
,-/""/,1-* 't-1.2 Q^ /7aa, 4,.'o z-z(>
Ar<;/.u/?-Lda 4;y 42zL 4æv&,

' z€eL 3- '/z-14,' /1fu.-

/&ør**t sQ,*1* t-* A Qry^
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tetten< of Aggersund. Forterne vor no-
oenlunde dJsomme: ind od fiorden fro
Åqlborg med olle former for gods.
Skibet Llev doo for lille til ot lev"e of.
Derfor solgte Je"ns A. Dreier skibet i moi,l956 til skibsfører Rosmus Degn i

Mårup på Somsø. Det skete ved en
overtogelsesforretninq i Hou, hvor Jens
A. Dråier hovde se"ilet >Atolonto< til.
Med i hondelen indgik Rosmus Degns
gomle skib >De to Fottere<. Det overtog
JLns A. Drejer sommen med en kontont
sum på 9.000 kr.
Dengong i ,l956 

vor det popirmæssige
omkiino en skibshondlen ikke nær så

kompliåeret som i dog. Det ses of slut-
seddelen på skibene, der er gengivet
herved. >Atolqnto( skiftede i forbindel-
se med hondelen novn til >Søster<

Pokel
I årene efter 

,l956 
seilede >Atolonto<

poketfo"rt på Somsø. Det vil sige gods iil
og fro Arhus, Hou, eller Horsens på den
vJstlige side eller Kolundborg på den
østlige side. Rosmus Degn måtte også
supplere indtægter med ondre opgover.
Således blev skibet også rigget op som
stenfisker. Det blev brugt til oprensning
of hovne eller udlægniig of store stei
ved molebyggerier og lignende entre-
orenøroooover.
bet sluttåJe dog i opril 1962, do skibet
blev solgt til Iorpogter Horold Storm
Jensen i-Hvidovre. Hon hovde ploner
om ot onvende >Atolonto< som lystforiøj
med seilføring. En ombygning blev
også påbegyndt. Således blev lostluger-
ne udskiftet med et ruftog og dermed

En restourerino of >Atolontoo blev oåbeavndt ved Hobro Skibsværh. Der ses s/<ibef på dene bille
de fro 22. ^å tCAl. Skibet hor åibnet-iåget for sommeren og nye reporotioner. Dei ses dog ty-

deligt, ot skibåt er i fofiold. Der er lovet ei ruhog over det gomle lostrum, men skroget hor endnu
moige dårlige plonker - de gomle træskibes ochilleshæl.
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vor det første skridi togei. I midten of
l97O'erne vor der stoit solg i gomle
træskibe til udlondet. Enqlændere. ome-
rikonere og tyskere stoJ nærmest i kø
for ot købe gomle skibe til ombygning.

Ud of londet
Sådon gik det også for >Søster< of
Mårup, der fortsot vor skibets novn og
hiemhovn. I september l9Z5 blev skibet
solgt til Erik Aspin, der vor englænder,
og som købte gennem firmoet Merlin
Geris UK Ltd med odresse i Houbrook,
Telford.
Solget til Englond aendrede dog ikke på
den kendsgerning, ot skibet fortsot lå i

Donmork. De fik skibet bugseret fro
Hobro til Løgstør of fiskekutieren ,Nep-
tun< fro Aolborg. I Løgstør skulle restou-
reringen og ombygningen gøres faer-
dig. >Atolonton kom lil Løgslør 18. sep-
tember 'l982. 

Det gomle træskib lå for-
tøiet ved gruskoien i Løgstør mens det
blev forsøgt ot skoffe midler til ombyg-
ning. Det trok ud, og siden kom noiuren
til ot ofgøre skibets videre skæbne.
I en storm i november l9B2 vor det slut
med ot ligge ved koi. Skibet lå med
holvdårlige fortøininger, og de sprong i

det hårde vejr. Skibet drev efterfølgende
på grund i Smokmøllebugten omtrent ud
for Dykker Modsens privole hovn. Der
logde ,Atolonto(, som igen vor blevet
skibets novn, sig på sin styrbordsside.
Eierkredsen hovde ploner om ot biaerge
skroget, men gentogne gonge med
hårdt blæseveir slog skibet i stykker og
resterne ligger fortsot på bunden.
Sic Tronsit Glorio Mundi...

Hobro for ombygning. Og selvom del
blev enqelsk, skeie der ikke meqet vedblev engelsk, meget ved
den kosibore ombygning. SkibetTorfoldtoen KosrDore omoygnrng. JKroer rorrotol
hurtigere end der blev reporeret på det.
I 1982 blev det solgi til en donsk eier-
kreds, der dog oldrig fik det registeret i

Endnu et kik ,Atolontoo i Limfjorden udfor Østerstrond. Det vor 2g.september 1983, do endnu el
blæsevejr strøg over fiorden.
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NYGADE OG ANDRE
GAMLE GADER

EFTERSØGNING AF LØGSTØRS GAMLE GADENA'\TNE

Gadenavne i Løgstør har en temmelig
broget historie. På de ældste kendte kort
forekommer ingen gadenavne. På det
ældst kendte bykort fra 1818 forekom-
mer navne på to stræder, nemlig Havne-
gyde og Hjortensstrcede. De andre ga-
der er navnløse.

Det ser ellers ud til, fra gamle skøder
o.l, at byen har fulgt den sædvanlige
fremgangsmåde, at benævne gaderne
efter verdenshjørnerne. Det første navn,
vi finder på den gamle hovedgade er
Nørregade, senere Fjordgade, og ud-
faldsvejene mod syd hed Vestergade og
Søndergade.

Der var på det tidspunkt ingen Øster-
gade, for gadenettet var begrcenset til
hovedgaden med baggader og så vejen
mod syd og øst. Søndergade gik fra Ve-
stergade, forbi krydset ved Viborg Lan-
devej og et stykke op ad den senere

Østerbrogade.
Den ene del af baggaden fik navnet

Vægtergade, antagelig fordi vægteren
fra 1785 boede der. Her lå også byens
første skole, og læreren havde som en

del af sin løn græsning for en ko og en

hest m.m. ned imod det gamle åløb, der
stadig passerer haverne bag Fredens-
gade. Det er nu rørlagt, men navnet Sko-
leengen eksisterer stadig. Fredensgade

eksisterede ikke ret meget før 1900.
I den anden del afbaggaden mod øst

blev der bygget en ny skole i I 820, og den
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fik så navnet Skolegade. Skolen var den

ene af to institutioner, som Frederik d.6

ville se, da han kom til Løgstør i 1828.

Den anden var Fattighuset, som lå der
fra 1821 - 1929, og gav navn til Fattig-
husgade, som senere fik navnet Grøn-
negade, måske på grund af garbreriet?

Det var bekostet af P.C. Thorup, også
kaldet Peder Krærnmer, og en del af den
gamle Vestergade fik navnet Peder
Kræmmersgade. Den plads fattighuset
havde ligget på, hed naturligvis Fattig-
huspladsen, ligesom stien op til bakken
hed Fattighusbakken.

I det hele taget var der en vis usik-
kerhed med gadenavnene. F. Eks. kunne
man ved byens største brand i l75l van-
skeligt stedfæste de ca. 40 brandlidte.
Det var mest, at de og de boede ved si-
den af hinanden eller overfor hinanden.
Senere, da de handlende begyndte at an-

noncere, og skulle fortælle, hvor butik-
ken var, blev det af typen: "i Bødker
Nielsens gård" eller "skrås over for
købmand Lund".

I *1787 indfandt sig Løgstør Byes
4re Rodemeshe tillige med Byens fleste
Indvaanere" for at gøre noget ved ga-

dernes tilstand" "som i mange Aar
næsten have været ufremkommelige".

Resultatet var en beslutning:
1. De fortove, som ikke er i orden, skal

forsynes med piksten i 2 alens bredde,
under bødestraf, inden en bestemt tid.



2.lngen må lægge møddinger på for-
tovet, men omme i gården inden juli
måneds udgang. "Ligesom enhver bør
nøie holde rene de Rendestene, hvori-
gjennem Vandet har sit Udløb gjerurem
Byen til Fjorden... og da der skal være
en Rende, som går igjennem Christen
Lunds Gaard og John Kroghs, hvor
Vandet flyder ud i Fjorden ", så har en
række grundejere påtaget sig at holde
renden i orden.

Den gang, har alle naturligvis vidst,
hvor det var, men i dag vil det være van-
skeligt at lcegge ind på bykortet.

Det var fortovene, men hvad med
kørebanerne? Professor Laurits Eng-
elstoft, som kom i byen, da hans far var
prcst i Ncesborg, skrev i l80l:
"Bemeldte Flække Løgstør er uden bro-
lagte gader. Tre Fjerdedele afAaret lig-
ge de hen i Sump, hvoraf udvikle sig
skadelige Dunster, der især om Efter-

aaret ofte avler smitsomme Sygdomme.
Uagtet der længe har været talt om at
faa Gaderne brolagt, er det dog formed-
elst Herredsfogdens og Stiftamtman-
dens Uvirksomhed ikke sket".

Den første gade, der blev brolagt, var
Fjordgade i 1863, sammen med et par af
gyderne. Det var så vidt vi kan se, de ene-
ste gader, der nogensinde blev brolagt!

Det førnævnte åløb ved Skoleengen
passerede den senere hovedgade, og løb
videre til anlægget og derfra ud i fior-
den ved stationen. Der, hvor det løb un-
der hovedgaden, var der en bro eller
spang, og de to gader der stødte sam-
men ved broen, fik navnene Østerbro og
Vesterbro.

Den sidste endte i Torvet, og skiftede
senere navn til Torvegade. Østerbro blev
forlænget sydpå til krydset mellem
Viborg og Nibe landeveje. Søndergade
begyndte derfor ved krydset, og en afde

29



gamle reberbaner fik så navnet Sønder-
gades Forlængelse, selv om gamle Løg-
størborgere stadig kaldte den "Banen".

Den næste gade hed som nævnt Peder
Kræmmersgade, og den fortsatte i Fis-
chersgade. Den var opkaldt efter "Chri-
sten Fischers Minde", som var det første
hus i gaden. Det var en stiftelse for enker
og enlige kvinder, som Chr. Fischers
enke, Else Fischer, havde oprettet i 1857.

I det gamle kryds, som i dag kaldes
"lyskrydset", lå fra omkring 1700 det
gamle bomhus, hvor man opkrævede
"bompenge" af varer, der skulle ind i
byen. Der var også en anden bom ved en

østlig indkørsel, men den var låst, så

den ikke skulle bemandes. Den blev
kaldt "Den blinde Bom", og så var
Blindebomsgade opfundet!

Byen begyndte at brede sig mod øst. I
1847 byggede herredsfoged Svanen-
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skjold sin herredsfogedbolig, og gaden
fra Blindebomsgade kom til at hedde
Fogedgade. I 1879 blev boligen købt af
herredsskriver og boghandler Spliid og
herredskontoret måtte flytte. Gaden blev
så døbt om til Tværgade. Midt i 1970-
erne fik den sit gamle navn tilbage.

Manufakhrhandler Chr. Neve havde
forretning på hjørnet afØsterbrogade og
en ny gade, som byen kaldte Nygade.
Det var dog ikke mere indarbejdet, end at
Neve i 1892 kunne skrive:"den Gade,
som g€ur søndenom min Eindom i østlig
retning bliver Hovedgade til Jernbane-
stationen." Det varede heller ikke længe,
før gaden fik narmet Jernbanegade.

Før stationen blev bygget, gik Ny-
gade kun til Rådhusgade, som var den
østligste og gik op til Nibe Landevej.
Der lå rådhuset fra først i 1860-erne.

Navnene var ikke helt fastlagte. I fol-



ketællingen 1870 kaldes den første del
af Nibe landevej (eller Bredgade) for:
Sønden Bommen, og Blindebomsgade:
Østen Bommen. Det var ellers 50 år si-
den, at bommen var nedlagt. Der optrce-
der også en gade med navnet: Kompag-
nistræde. Der var kun eet hus, men hvor
var det?

Efterhånden som byen bredte sig vi-
dere østpå, bl.a. med kirke og station,
blev der brug for nye gader. Gaden
langs kirken fik brug for det ledige navn
Nygade, og da den blev udbygget, kom
navnet Østergade.

Da slagteriet blev bygget 1900, blev
reberbanen flyttet, og Blindebomsgade
fik en forlængelse. Det blev så den tre-
die Nygade.

Nibe Landevej blev til Bredgade, og
Viborg Landevejs første stykke blev
Sønderport. Resten hed Viborgvej.

Æle disse narme havde sat bystyrets op-
findsomhed på prøve, og værre blev det,
da byen rykkede op over bakken, samtidigt
med, at den fortsatte videre østpå.

Der var selvfølgelig en del, der gav
sig selv. F. eks. Dragsdalvej og Mølle-
bakkevej, men man måtte gribe til at
opkalde veje efter kendte byboer, der
enten havde giort en indsats, eller havde
ejet jorden.

På den måde opstod Borgmester
Grønningsvej, Anders Nielsensvej,
Skjoldborgsvej og mange flere. Chri-
stian d. 9. fik også sin mindevej, men
ubegribeligt nok stavet med K

Der kom hele kvarterer med blomster-
navne, kornmarker og nordiske navne,
som demonstrerede opfindsomheden.

Der var også. Martinsgade, Juulsgade
og Jegers Toft, som kommunen kalder
Jægers Toft, fordi de ikke ved, at den er
opkaldt efter toldbetjent Chr. Jeger.

Her er der ikke plads til at nærme alle
gadenavne, så hvis nogen føler sig for-
bigået, må de meget undskylde.

Efter kommunesammenlægningen
kom postvæsenet med det krav, at der
ikke måtte vcere flere gader med sarnme
narm indenfor et postdistrikt. Da kom-
munen havde en del Vester- Øster-
Sønder, Skole- osv., måtte der lodt-
rækning til, og Løgstør tabte dem alle,
undtagen Østergade.

På den måde blev Vestergade til Tof-
tegade og Søndergade til Fischersgade.
Oprindelig var det meningen at forlæn-
ge Peder Kræmmersgade baglæns til
lyskrydset, men flere handlende ville
ikke bo i en "Kræmmergade", så Fis-
chersgade blev forlænget baglæns i ste-
det. Peder Kræmmersgade blev flyttet
til Søndergades forlængelse.

Skolegade kom til at hedde Købma-
gergade ved en tilfældighed, fordi byrå-
det troede, navnet havde noget med
købmænd at gøre..

Er I forvirrede? Så kik på kortene.
Der ligger noget af forklaringen.

Underligt nok har byen aldrig følt
trang til at hædre Løgstørs eneste inter-
nationale berømthed, nemlig astrono-
men Peder Horrebow. Han blev født d.
14. maj 1679 som søn af en fattig fisker
Niels Pedersen og endte som professor
og Ole Rømers efterfølger. Han fandt en
metode tll nøjaglig stedbestemmelse af
stjerner. Den var beskrevet på latin, som
var hele den kendte verdens sprog.
KREJL har skrevet om ham i 6.å19.
nr.4. Han blev glemt, både i Løgstør og
andre steder, men var i forslag til at af-
løse Skolegade. Det havde han fortjent.

N.H.Lindhard
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