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K/f,RE LÆ,SER
Hermed det første nummer i det nye år-

tusinde. Jeg tør ikke love, at KREJL
holder

til

det næste årtusindskifte!

Det har glædet os meget, så mange,
der har fået rettet op på deres indbetalinger. Tak for det!
Vi fortsætter med beretningen om
bådebyggeriet, som har glædet mange,
efter hvad vi hører.
Og så kommer der et gensyn med
Anna-Grethe Madsen, som for fem år
siden glædede os med sommerminder.
Nu må vinter og sne holde for, og selv

om vinteren ikke har sluppet sit tag
endnu, må vi indrømme, at det var bedre i gamle dage.
Jacob Larsen beretter fra besættelsen
og lader bl.a. Arnold Hagstrup fortælle.

Det var

i

sidste øjeblik,

for Hagstrup

FORSIDEBILLEDET:
Viser Toftegade (tidligere Vestergade)
set mod Fredensgade.
Forrest ses Stine Buus'hus. Hun var

datter af den gamle skipper Buus, der
sejlede med sand til de skurede gulve.

døde,92 år gammel, inden KREJL kunne udkomme. Han vil blive savnet!
I anledning af, at det ser ud til at bli
ve overladt til husejerne, at sikre husene mod oversvømmelser, kommer der
en artikel om problemet gennem tiderne.

Det kan naturligvis kun blive spredte

glimt gennem mange

år.

Der har været mange reaktioner på
artiklen om kæle- og øgenavne i sidste
nummer. Dels glade gensyn, og dels af
typen: Hvorfor er den og den ikke med?
Det skyldes dels, at vi ikke kender dem
alle sammen, og dels, at vi ikke medtager dem, der hentyder til legemlige skavanker o.1.

Det er lo ikke meningen at
folk eller pårørende.

genere

Huset er for længst revet ned.

Til højre ses Petersens gartneri med
bl.a. kampestensmuren.
Det er jo også borte, afløst af et trist
hjørne med vildtvoksende græs.
Og så et kik henad Fredensgade.

Vlnterbrilleder
Af Anna-Grete

Mødsen

KREJL har modtaget disse erindringer fra Anna-Grete Madsen, der er

datter af installatør Ingemann Rasmussen ogfru Jenny Rasmussen, som

vi tidligere har stiftet

bekendtskab

med.

Læserne har også truffet hende
før for fem år siden, hvor hun skrev

sommerminden Denne gang er det
mindet om barndommens vinter med
masser af sne. Nyd det!

Det sner, det sner lød det fra glade
barnestemmer, når de første snefnug
kom dalende fra himlen, og lagde sig
som et tæppe overalt påjorden; det betød jo udvidede muligheder for leg med
kælk og skøjter; disse blev taget frem af
gemmer, slebet og pudset af på ny, fri
for rusten, som havde bidt sig fast på
meder og skøjteskær i sommerens løb.
Der blev kælket flere steder; det første
sted var på Dragsdalbakken, det var om
eftermiddagen efter skoletid; der startede vi oppe fra et vejkryds, og kom ned
på Bredgade; der blev varskoet nedefra,

hvis der var køretøjer, kaner eller biler
på vej, de sidste var der ikke mange af,
men de var der. Der var ikke megen trafik, der var for det meste "fri bane".

Der blev kælket om eftermiddagen på
bakken ved Pavillonen; det var børn, os.
Om aftenen var det unge mennesker. Vi
sad i stuen, Søndergade 14, og nød lyset
fra en gammel gaslygte, der stod uden
for læderhandler Sørensens butik, havde trukket vores gardiner fra, så vi kunne se, hvor langt kælkene kunne komme
hen i gaden.
På søndage blev der kælket på doktorbakken, det hed den, for midt oppe
på bakken boede dr. A. Christensen.
Det var en lang tur, helt oppe fra lagkagehuset, ihøjre side nedad til højre
ved Unionen, ad Bredgade, og helt hen
til, hvor smed Schaltz boede, travede op
igen til en ny tur ned. Det var bare herliCt.
Der var søndage, hvor både folk og
biler kom af hus; telefonen blev brugt til
mødeaftale; så var der mødested" samling af folk og biler på torvet. Bager

Thorstensen havde forretning her, og
det gamle alderdomshjem.
Jeg skal lige nævne den kælk, min far
havde fået lavet; den var lang, der kunne sidde 4-5 voksne på, og så var den
højere end alm. Kælke. Man sad godt
med benene og havde fødderne på mederne.
Så blev der startet. Bilerne havde med

35

til

Søndergade 14 med Rasmussens butik
t.v.

Vi

reb og tove fiiet kælkene bundet på bage-

kofanger, I el. to, alt efter, hvor mange, der sad på. Der blev kørt ad, hovedgaden, Bredgade, til venstre ved Smakmølleå, alt i adstadigt tempo. Et lille
stykke til venstre, så var der parkering.
Slæderne blev hægtet af, og vi gik op
ad den lange "finbakke", det hed den
for her stod det store fln, som ved nat,
dis og tåge lodsede skibe forbi Løgstør
og videre mod Aggersund og Aalborg.
Så var der pause med kaffe og snakken, og så blev der kælket. Vi børn kælkede for os selv, men jeg har været med
på en tur på den store kælk, nåda hvor
det peb om ørerne.
ste

Nu blev der kælket den hele lange
søndagseftermiddag; hjemturen gik på
samme måde. Det var både sjovt og
festligt, humøret var højt, alle var glade
og trætte, når vi var hjemme igen. Jeg
har været 9-10-l I fu, da jeg var med i
disse løjer.

Kanalen, Fr. d. 7ds., frøs også

til lige

efter den store bro ved kanalhusene;
virkelig en fin skøjtebane. Der var rigtig mange, der kurme slå flotte herresving og 8-ta1.
Der blev oprettet frivilligt vagtkorps,
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afhjælpning af eventuelle tilskadekomne ved disse sportslige aktiviteter.
Det blev til en afd. Af Røde Kors.
På fastelavnsdage blev der kørt optog
i hestevogne, så blev der samlet ind til
Røde Kors; det var også lokale, der i
hvide kitler m. slør el. tørklæde samlede ind til Røde Kors.
Om aftenen var der R.K. rely, også
lokale kræfter, og bal bagefter på Hotel
du Nord.
skøjtede også inde

i

"bugten" på

de oversvømmede græsarealer, langt fra

sejlrenden. En eftermiddag, hvor vi var
ude og havde det sjovt, var der ingen,
der lagde mærke til, at Aggersundfærgen, ude i sejlrenden, var på vej til
Løgstør.

Der var ikke meget is og heller ikke

til at færgen sendte dønninger ind under isen, som bevand under; men nok

gyndte at knage og brage.
Vi fik fart på ind; og selvfølgelig tab-

tejeg den ene skøjte; tid til at sætte den
på igen, var der ikke, såjeg tog skøjten
i hånden, løb på eet ben, skøjtede på det
andet, men kom i land.
Det så nok sjol't ud. Bagefter grinede
vi alle sammen, det havde været sjovt,
men jeg var glad, da jeg var vel hjemme.

Det var dengang jo heller ikke

de

flotte støvler med påmonterede skøjter,
vi ser i dag. Det var for det første alle
former for fodtøj, sko, støvler, knap- eller hægte-, sågar gummistøvler.
Jeg havde et par af min mors aflagte

knapstøvler; højhælede, som hælene
var savet af, men de kunne bruges. Men
så sad støvlerne heller ikke så godt fast,
hvadjegjo kom ud for.
Anna-Grete Madsen, f, Rasmussen.

LØGSTØR nÅnnnYGGERI
1970 - 1990
øf

Søren Sørensen
(fortsat)

Vi

havde samtidigt påtaget os at om-

bygge et par gamle oliebåde til lystbåde,
så vi stod og kunne godt bruge en mand
ekstra, og hvad var mere nærliggende
end at spørge en garnmel arbejdskam-

de små joller.
Vi købte jernbaneskinner og gamle sveller af D.S.B. og samlede det hele oppe

lille bedding blev lavet til

på land. Til sidst trak vi det hele ud ved
hjælp af spillet til den store bedding.

merat fra Eriksens tid" nemlig Dykker
Børge, (Børge Andersen).
Det lykkedes også, og han påtog sig
at være os behjælpelig med flere opgaver over en længere tid. Børge var ellers
i arbejde nede i Hvalpsund men var meget ked af at ligge og køre frem og tilbage hele tiden, så det passede ham vist
udmærket at begynde hos os.
Men intet varer evigt, så en dag kom
han og spurgte os om, hvad vi sagde til
at han holdt, da han kunne få fast arbej-

de på Havnen her i Løgstør, og da vi
ikke kunne garantere fast arbejde frem
over, syntes vi det var helt fint, at han
tog det job.
Vi havde lavet et interimistisk halvtag, som vi brugte til at have reparationsarbejder under.. Det fungerede også

godt, indtil det under en stor storm havarerede, hvorefter det helt blev fiernet.
Om vinteren havde vi et par lystbåde
stående der, men ellers blev det ikke
brugt mere.
Det var ellers lavet så snildt, at den 1i1le bedding, vi lavede ved siden af den
store, gik lige op under halvtaget. Den

Det interimistiske halvtag over den lille
bedding. To havbåde er halet op.

Men ellers havde vi noget besvær
med den lille bedding, da den hele tiden
sandede til for os, så den blev brugt
mindre og mindre. Men hvad, bådene
blev også stØrre og større, så det hele foregik næsten udelukkende på den store.
Det var stillet sådan an, at vi først på
efteråret stillede en nybygning op inde i
værkstedet, som

vi

så arbejdede på hele

tt

Her poserer Peter Kjær og Søren Sørensenforfotografen under arbejde indvendig i en
havbåd.

vinteren, fik den færdig og afleveret om
foråret, hvorefter vi helligede os reparationer hele sommeren.

Men for hvert år kom der mere og
mere arbejde på beddingen. Det var almindeligt kendt, at i Løgstør kurme man
komme på land

til

en fomuftig pris.

Ikke som i de store fiskerihavne, hvor
det kostede det hvide ud af øjnene, og
det var for voldsomt rent økonomisk

for

småfiskerne. Samtidig kunne de regne
med at komme på land den dag, det var
lovet, og det havde stor betydning, da de
var afhængig af at skulle være på havet
og ikke ligge ved en kaj og blomstre.
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I

det hele taget var det af stor betyd-

ning for os, at aftaler blev overholdt

til

punkt og prikke. Vi havde jo dummet os
engang, hvor vi snakkede båd med en
fisker, og det endte med, at han sagde at
vi ville høre om "en bette tid".
Da vi syntes, at den "bette tid" varede lidt længe, regnede vi med" at det
ikke blev til noget, og tog noget andet
ind i stedet. Og så pludselig stod han
der og sagde, at vi godt kunne begynde.
Da var gode råd dyre, men vi klarede
den.

Det så ud til, at det altid lykkedes at
få tingene

til

at gå op, enten på den ene

måde eller også på den anden måde. Det
gjaldt især om at kunne snakke med
folk, så fandt man altid en løsning på
problemerne.
Og problemer var der hele tiden mange af, enten på den ene måde eller også
på den anden måde. Beddingen havde
vi altid noget besvær med" så ville vognen ikke køre ud" da skinnerne sandede
til, eller også lå der noget på skinnerne,
som folk havde smidt ud.
Vognen blev pludselig for kort, eller

skibene for lange, så vi blev nødt

til

at

få lavet en forlængelse, som kunne kobles på den eksisterende. Men igen havde vi Vitskøl smedie til at hjælpe os. De

lavede efterhånden mange ting for os,

til fornuftige priser.
Vitskøl var et optagelseshjem for
unge drenge, der var kommet lidt galt
og det var

afsted, så her var der mange muligheder

for dem.

Smedeværksted" landbrug,

tømrerværksted" mekanikerværksted og
gartneri. Det var Københavns kommune, der stod for det.

Men så kan det siges, at det var en
slem konkurrent til de stedlige håndværkere. Så senere hen, da det hele blev
lukket derude, var der ingen der græd.
Vi havde efterhånden også selv anskaffet de forskellige remedier, der
skulle til et lille smedeværksted. Det
sidste, vi begyndte på, var aluminiumssvejsning. Et svejseanlæg til en ca. $rretyve tusinde.
Jeg tror aldrig det nåede at tjene sig
ind men hvad så havde vi da haft den
fornøjelse at fåprøvet det med.

Men alt det

til

stor fortrydelse for

smeden på den anden side gaden. Han
havde troet, at vi kurure få et stort sam-

arbejde i gang. Det havde også været
godt, men vi kunne også risikere, at stå
og vente på et stykke arbejde, og var der
noget vi ikke ville, så var det at stå og
vente på en ting, som vi skulle bruge
her og nu.
..Så det samarbejde blev der aldrig
noget ud af, og han snakkede derfor heller ikke nogen sinde til os..
Ellers havde vi da udmærket samarbejde med alle andre brancher.
Montører af alle kategorier, vognmænd,
elektroteknikere, maskinmontører med
flere andre.
Efterhånden blev vi mere og mere

kendt over alt på kysten norden for
Thyborøn, og fik dermed flere og flere
ordrer ind. Men der var ikke to af bådene, der var ens, for hver især af fiskerne
ville have det efter deres ideer, og et
gammelt or4 'Alt for kunden", altså indenfor rimelighedens grænser.
Det skulle jo også helst ligne noget
og kunne sejle, så vi havde fat i den tunge ende angående faconen.
Som før omtalt, så byggede vi nybygninger om vinteren. Der 1å det alligevel
stille på beddingen, da der ikke var nogen fiskere, der ville her ind på fiorden
på den årstid. De risikerede jo måske at
fryse inde, og så kunne de godt gå hen
og miste flere måneders fiskeri, hvilket
kunne betyde en katastrofe for dem..
Men så længe ordrerne flød ind, betød

det heller ikke så meget, og alle parter
var tilfredse.
Jørn kom i lære, da han var færdig
med skolen, og det var vist noget, der
passede ham godt. Han gik i hvert fald
op i arbejdet, og der var aldrig noget
vrøvl, hverken med det ene eller det andet.
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Lønnen regulerede han selv, da vi andre ikke fulgte så meget med på det område. Men når han syntes, at det var tid
at hæve lønnen, bad han om det og så
var den potte ude. I læretiden var der
dog faste retningslinier.
Han var kun væk fra værkstedet i den
periode, hvor han lå soldat ved marinen.

til

lig tolv meter, eller rettere, elleve meter
og nioghalvfems centimeter, for ellers
gik de over i en anden klasse, og så kom
der fra Skibstilsynets side helt andre
krav. For slet ikke at tale om, at det så
kom til at knibe med at f;i bådene trukket på land med en større tonnage. Alt

harjo

en begrænsning.

Han sejlede med en af minestrygerne
vistnok i en seks, otte måneder, så vidt
jeg husker.
Han var meget værdsat hos fiskerne,
og efterhånden var det sådan, at når et
skib kom på land kunne skipperen godt
finde på at sige, at han ville have Jørn
ombord til at udføre det, der nu skulle
gøres. Og nfu Jørn så kom og sagde, at
han var færdig, behøvede vi aldrig at

I
I

kontrollere efter, om det var som det
skulle. For det var det bare.
Fiskerne var nogle sjove mennesker.
Især dem vi havde med at gøre til at begynde med. Det var den ældre generati-

on. Ærlige og taknemlige folk. De var
altid glade for det, de havde fået lavet, i
modsætning til de unge, som var mere

kritiske og utålmodige. For dem stod
der kun penge for øjnene af, hvorimod
de ældre var besindige og rolige folk.
Hvad de ikke nåede i dag, nåede de nok
i morgen, hvis vejret var til det.
Det var sjovt at se den forskel, men

det var den nye tidsalder, der var på

vej...men den vestjyske dialekt, ja det
varede længe, førend jeg helt blev fortrolig med den til stor moro for fiskerne, især dem oppe fra Vorupør. Men ef-

terhånden lærte jeg også deres mål at
kende.
Vi havde efterhånden fået rutinen

i at

bygge havbåde, og de blev større og
større. Dog kun til en vis længde, nem-
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Bådene blev større og større. Det lmeb at
komme ud. Hullet måtte skæres større!
Så vidt jeg husker, blev det til atten
eller nitten store havbåde på de tyve ar,
vi havde værkstedet. Dem, og så alle de
forskellige reparationer og ombygninger, der blev lavet på pladsen afkun tre
mand, det må vist siges at være godt.

Det gamle værksted blev langt om
længe solgt. Vi kom af med det til den
pris som det stod os i, og vi var lykkelige.

Ganske få år efter kom den store vinterorkan med et gevaldigt højvande, og
værkstedet var brudt fuldstændigt ned.
Men det var vores menage oppe på beddingen også. Hele kontoret og lageret
var flået ud i {orden. Porte var væk, og

I
I

der manglede en stor del af gulvet, da
stormen og højvandet havde lagt sig.
Vi var meget nervøse for, at der skulle ske noget med nybygningen, der stod
inde i værkstedet, for der var ikke spanter i endnu, så det var bare en leddeløs

og monteret en elektrisk løbekran i loftet. Der stod en række stolper ned langs
den ene side, som bar halvtaget. De blev
f ernet, og taget rettet ud, så det fungerede som en hel tagflade, og vi fik me-

skal, der stod godt nok afstivet, men
ikke til at modstå en orkan. Men der var

get mere plads at arbejde på.
Selve værkstedet var meget gammelt

heldet med os.

der blev på et tidspunkt satjernspær ind

og bygget om utallige gange,

spær

skåret over, stivere sat ind alle vegne.
Det var som en bygningsingeniør, en
bekendt af far, der engang var inde på
værkstedet, han sagde "det her kan ikke
lade sig gøret" , men det kunne det altså
øjensynligt...
Engang var vi booket helt op, da vi
fik bestilling på en havbåd" og det skulle være her og nu, hvad vi måtte beklage ikke kunne lade sig gøre. Men så en

I

I

dag stod der en lille kraftig mand i
døren og kiggede, det var der så tit nog-

Her ses bådebyggeriet, da stormen i
I98I var ved at lægge sig. Halvtaget er
væk, og oprydningen er ved at begynde.

i
I

Vi fik i løbet af et stykke tid retableret det hele, og kom i gang igen. Så var
der det med erstatring, der var jo ikke
noget, der dækkede en naturkatastrofe,
men i den sidste ende blev der lavet
nogle ordninger, for det varjo ikke bare
os, der varberØrt, den halve by havdejo
taget skade.

En pulje blev oprettet, og vi kunne
tildeles omkring vistnok 35000 kr. (aret
efter var alting glemt). Men vores gamle værksted" der blev sat en bulldozer på
og hele pladsen planeret ud. Dermed
forsvandt noget af det helt gamle
Løgstør.
Værkstedet havde vi jo bygget om,

le der gjorde, men pludselig sagde han,

"Nej dette kunne han ikke lave".
Det viste sig, at det var en af bygmestrene, som var kommet op for at de,
hvad det var med de her havbåde, der
blev bygget her. Det viste sig, at fiskeren, der ikke kunne komme til hos os,
havde henvendt sig til Esbjerg, men det
ville de hverken arbejdsmæssigt eller
økonomisk binde an med. De var vant
til at bygge store trawlere, og som han

sagde, at det kunne hans mandskab
overhovedet ikke lave, (en fier i hatten

til

os).

Men det viste sig også, at der ikke var
andre, der ville eller kunne bygge den
slags både.
(sluttes)

4t

MINDER FRA
BE,SzETTE,LSEN
Af Jacob Lørsen

Nærmest stenen står lærer Charles Thisted Kristensen. Th. pastor Erik Mejdahl
Næsborg.

fra

og for dig. Rejst af egnens folk 5

- 5.

Når man kører ad landevejen

fra

til

Næsborg, kommer man På
toppen af Brøndum bakke forbi en min-

Brøndum

desten.
På stenen står: Pilot

Den5 - 1.1944 vedmiddagstidvarvi

i U.S.A.F.

2'd LT.

Robert J. Kenning faldt her 5 - l.

Vi

1944.

satte denne sten - som røst ved alfar-

vej - at her er faldet en - for Danmark -
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1955.

mange, som blev vidne

til

en luftkamp.

Skydningen opdagede vi henne over
Gatten. Men maskinerne kom hurtigt
nænnere, mens de fløj op og ned og

cirklede rundt. Det hele varede nogen
når de kunne få

Sønderport, blev de stoppet af et hold
soldater under ledelse af kommandan-

hinanden på sigtekornet.
Efter en vending ud overNørkæret og
nord om Næsborg kirke var den britiske
maskine kommet lavt ned" og den begyndte at ryge. Piloten sprang ud" men
så lavt nede, at faldskærmen ikke åbne-

ten, Menzen Møller, som udmærket
kendte Arnold Hagstrup fra tidligere, i

de. Den tyske maskine vippede med
vingerne, inden den fløj østpå.
Vi var mange, der var nysgerrige, og
sprang på cyklerne for at se mere. Men
der var allerede kommet en del tyske

ten sit falske legitimationskort. Denne
kiggede lidt på det, gav det tilbage og
sagde: "Gute Fahrt".
Noget af den underjordiske tid blev
tilbragt på Livø hos forstander Jensen.

soldater.

Og det gik udmærket indtil en dag, der
kom et hold tyskere for at se, om der

ti4 for de skød kun,

De havde holdt hvil i

Brøndum, da det skete. Så vi blev holdt
på nogen afstand.

For ikke så lang

tid

siden talte jeg

med Arnold Hagstrup, der dengang var
kriminalassistent iLøgstør. Han var der
nede som politimand og skrive rapport.
Jeg fik også andre hændelser at vide

af

Hagstrup. Han fortalte, at tyskerne
en gang ville lane kirken for at holde
gudstjeneste. Pastor Moustgaard havde
under protest udleveret kirkenøglen.
En tysk major, der var præst, holdt
gudstjenesten. Da majoren senere kom
og afleverede nøgIen, sagde Moustgaard, at han havde hørt, de havde haft
hagekorsflaget med i kirken.
Nej, de havde haft et tysk regimentsflag til at ligge over knæfaldet. "I skal
nemlig vide", sagde Moustgaard, "at
hagekorsflaget og hvad det står for, er
det modbydeligste, jeg ved". Hvortil
den tyske major svarede: "Jeg har det
akkurat lige sådan".
Så kom den 19. Sept. 1944, hvor po-

litiet blev taget. Dog ikke

Hagstrup.
Han blev væk. De havde i god tid sørget
for at lave sig falske legitimationskort.
En dag, de var på vej sydpå ad

politisammenhænge.

Hagstrup kunne intet gøre, så han lod
dem gennemsøge den kuffert med tøj,
han havde med, samt viste kommandan-

havde fundet våbennedkastning sted.
Det havde der nu ikke. Men tyskerne
snakkede med eleverne, om de havde
set noget usædvanligt. Det havde eleverne ikke, lige med undtagelse af de to
betjente, der boede hos Jensen. Så blev
Hagstrup og hans kollega anholdt.
Men inden de skulle sejle, var der en
dame, der brød ud i voldsom gråd. Den
tyske befalingsmand, der var leder,
spurgte Hagstrup, der var fuldbefaren i
tysk, hvad der gik af damen.

Hagstrup kunne så fortælle, at det var
kollegaens kone. Og når tyskerne nu tog
mændene med, vidste hun lige så godt
som befalingsmanden, hvad der ventede
dem.
Hvortil befalingsmanden sagde på

tysk: "Vi tager jer slet ikke med". Så
sejlede tyskerne. "Og lidt efter sejlede
vi vor egen sØ", slutter Hagstrup.
Jacob Larsen

Efter at denne artikel er modtaget, er
Arnold Hagstrup død, 92 år gammel.
KREJL vil savne hans øltid beredvillige
svar på vore spørgsmå|.
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I KAMPMOD VANDET
LØGSTØR CONTRA LIMFJORDEN
PÅ GODT OG ONDT.
Af N.H. Lindhard

de mod øsr, hvor Fjordgade
For nylig fortalte avisen, at amtet
ikke ville deltage i sikringen af
Løgstørs hawtefront. Det ser ud til,
at kommunen har taget samme
standpunh, så det bliver overladt

til

de enkelte husejere. Det har
prøvet før hvad følgende vil vise.

de

og

Vægtergade nu ligger. Vistnok sidste
gang, rimmen har været fremme i lyset,
var ved udgravningen til biblioteket i
1976 ihnap to meters dybde.

Løgstør har så langt tilbage, vi har op-

lysninger, været afttængig af norden.
Både som indtægtskilde ved fiskeriet

og sejladsen, og som ødelægger ved
oversvømmelser.

I

stenalderen efter sidste istid, hvor

iskappen smeltede

og blev til

"Stenaldersænkningens hav", og hvor
landet igen hævede sig efter isens ko-

lossale tryk, var hele den strækning,
hvor den gamle by ligger, under vand.
Det vil sige, at havet skyllede imod
bakkeskrænten, som den yderste kyst.
Hvis vi kan forestille os, at stenaldermanden havde fiet lov til at bygge Christiansmindepavillonen, så ville gæsterne kunne sidde på terrassen og smide de

afgnavede knogler direkte i havet!
Man kunne godt fr den tanke, for da
landet begyndte at dukke op som revler,
var det netop "under pavillonen", at det
først viste sig. Der blev efterhånden

Her ser vi, i kanten afudgravningen, en
bue, derforsvinder ned i undergrunden
mod skoleengen.

En anden rimme løber ud

langs

Bredgade. På begge sider var der vand,
som blev til kær, men her kom Nibe landevej til at gå.
Nord for vejen lå altså Østerkær, og
det gav blød bund f. eks. da kirken skulle bygges. Denblev indviet l. Søndag i
advent 1893, men oppe i spiret ligger en
skrivelse fra håndværkerne, hvor der bl.

a. står: "Kirken er egentlig opført i
1892, men begrundet paa en Revne,

dannet flere revler eller rimmer, hvor

som Betonfundamentet slog i Oktober
Maaned, blev Spirets Rejsning udsat til

den første gik ud fra skrænten ogbøje-

Foraaret 1893..."
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Ude i {orden lå Løgstør Grunde og
spærrede for sejladsen. Grunden består
af meget finkornet sand, som kan flytte

sig i stormvejr. Derfor vidste man aldrig, om der var vand nok til at passere.
Nogle gange var der ned til knap en meter dybt.
Vi ved det ikke, men det kan godt
tænkes, at sand fra grundene er blevet
blæst ind over kysten, og har været med
til at hæve rimmerne over havet.
Det benyttede Løgstør sig af, og dannede et lægteselskab, som skulle hjælpe
skibene over grunden, blandt andet ved
at losse skibet på den ene side og laste
det igen, når det var slæbt over. Vi har
kendskab til afgifter fra 1610, og da det
var kongens skattekorn, det gik ud over,
var kongen naturligvis sur over det. Han
forsøgte flere gange, om det var muligt,
at få en rende igennem, men forgæves.
Det første livstegn om bebyggelse på
rimmerne er fra 1514, hvor Gravers
Haning fik "vederkindels Brev" (skøde)
på "nogen huss" på Løgstedøre. Der må
altså have været et par huse, og mandens navn kunne tyde på, at han kom fra
Hanherred.
Indbyggerne i området levede af det
store sildefiskeri, og da kongen, Christian 2., vilde samle sine afgifter af sildesalterierne på kun to steder ved Lim{orden, varAalborg selvfølgelig det ene, og
det havde været naturligt at lægge det
andet i Nibe, som var hovedstedet for fiskeriet, men det var for tæt for Aalborg,
som valgte det fierneste sted, nemlig den
næsten øde strand Løgstedøre.
Det blev snart eftertragtet at bygge salterier her. I 1527 ftk indenrigsministeren
en grund, og i 1530 fik finansministeren
en ved siden af. De lå på den første rim-

me, hvor nu toldbygrringen ligger.

Byen fik et toldsted til afgifterne, og
ret hurtigt egen retskreds, Løgstør Birk,
og Løgstør voksede så hurtigt, at
Aalborg blev nervøs, og fik Christian 4.
til i 1598, at sende et brev til byen med

forbud mod at handle. Det var forbeholdt købstæderne.
Foruden til fiskeriet brugte Løgstør
skibsfart til Norge, og da forbudet blev
gentaget, kunne det tyde på, at det ikke
blev overholdt.
Det var altså hovedsageligt Limfiorden der gav næring til byen, og derfor lå
Løgstør langs vandet i en lang række.
Der var hovedgaden Fjordgade og baggaderne Vægtergade og den senere Sko-

legade, som lå på rimmen.
Da folk gerne skulle i kirke, som var
Løgsted kirke, så var der en gade over
mod skrænten og hen til krydset, og så
op ad Viborg landevej.
Sådan var situationen op gennem
1600- og 1700-tallet. Vi har ingen beretninger om større oversvømmelser fra
den tid. I lT00tallet var der til gengæld
tre store brande, som satte byen stærkt

tilbage.
I 1825 skete den store omvæltning,
da Aggertangen blev gennembrudt og
lukkede salfvand ind i Vestlimfiordens
brakvandshav. De fleste fiskearter døde,
og sildene, der ganske vist var saltvandsfisk, fik ødelagt deres yngleplad-

I 1829 toppede sildefiskeriet, og
døde så nærmest ud. Det pudsige var, at
vedLøgstør holdt det sig til 1831.
Det var nu nærmest slut med det store fiskeri, så,Løgstør måtte satse på skibsfart. Samtidig har vi de første beretninger om oversvømmelser. Der var en
stor storm i 1831, som ødelagde færgemandens hus på færgeholmen.
Knap var det genrejst, før en større
ser.
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DennyeVesterhavnfra 1852 ogindsejlingen til Frederikden Syvendes Kanalfra I86l
storm i 1839 væltede det igen, og fiernede en trediedel af holmen. Der havde
ellers været arbejde i gang for at opprioritere færgeruten over til Aggersborg.
Ved stormen blev også en række huse

på havnefronten ødelagt. Manufakturhandler Poul Bachs hus blev så beskadiget, at han opgav det, og flyttede op i
Østerbrogade.
Mange skibe, måske også lægteselskabets pramme, plejede ellers at lægge
sig i læ bag grundene, som brød de store bølger. Men nu ville byen have en ordentlig havn.
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I

marts 1848 blev der sendt en skri-

til kongen, Frederik 7., om hjælp
en havn. Skrivelsen begynder med at
beskrive følgerne af vesterhavets gen-

velse

til

nembrud som ødelagde sildefiskeriet,
"hvorved Byen fra Velstand nedsank i
Fattigdom, der forøgedes ved den ødelæggelse, som i Aaret 1839 ved Limfiordens Oversvømmelse tilføiedes Byen".
Skrivelsen fortsætter med at fortælle,
atLøgstør nu har kastet sig over "andre
Næringsveie, navnligen Handel og Søfart, for hvilke Byen med et temmelig

Jernbanegade set mod Østerbrogade, oversvØmmet. Tv. Nyholm-Olsens skilt. Han er
fotografen. Bagved på trappestenen står dir Klinkvort, Mikkelsens Hotel. Det hvide
hus er det gamle jernstøberi med mejeriskorstenen bagved. Billedet er fra ca. 1915.

betydeligt Opland er særdeles fordelagtigt beliggende".
Brevet havde ikke den store virkning
på den nye konge, som havde nok at
gøre med treårskrigen 1848-50. Forslaget kom til behandling i 1851, og
havnen blev vedtaget 1852. Det blev
fremhævet under behandlingen om planerne "at deres Virkeliggørelse vilde
være af stor Vigtighed for Byen og for
den tiltagende Dampskibsfart, og at de
ældre Moler var stærkt medtaget af de
sidste Efteraarsstorme. En Udvidelse og
Forbedring vilde være medvirkende til
at skaane Byen for sarnme Ulykke som
efter de haarde Storme 1839".

Et par år senere havde staten endelig
vedtaget at grave en kanal for at komme

uden om grundene. Kanalmundingen
kom til at ligge lige vest for havnen, og
begge dele var bygget ud fra kysten,
som senere bredte sig ud mod lorden.
Kommunen overtog efterhånden alle
de private bolværker langs havnen, men
det var stadig husejernes egen hovedpine, at sikre deres boliger.
Efterhånden som molerne og havneområdet forfaldt, skulle de repareres, og
hver gang blev der lagt et ekstra lag på
både moler og gader, så de i tidens løb
er hævet en del.
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Da man begyndte at tale om en jernbane, blev der i 1871 nedsat et udvalg,
som skulle komme med forslag. De foreslog en bane fra Onsild syd for Hobro

til Aggersund.
Det skuffede Hobro, fordi en større
del afbyens opland ville forsvinde, og
Løgstør, fordi man var bange for oversvømmelser, hvis en bane blev ført over
fiorden øst for Løgstør. Derimod måtte
den gerne anbringes vest for byen, som
Frederik den Syvende netop havde foreslået ved kanalens indvielse.
Banen kom altså til at ende iLøgstør,
men at frygten ikke var ubegrundet, opdagede byen, efter at Aggersundbroen
blev åbnet 70 år senere.
Lokalhistorisk arkiv har nogle daglige
vandstandsmålinger fra 1930-erne. Her
er den højeste vandstand ved højvande
målt til 1.20 m. over daglig vande.
Efter at hullet ved Aggersund er ble-
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vet snæwet ind har vi oplevet vandstande helt op til 2.00 m., og det går næsten
hver vinter mere end 1.20 op over dag-

ligt vande.

Dajeg kom til byen i 1950-erne, blev
jeg forbavset over at se gadedørene ud
mod havnen forsynet med riller. Det viste sig, at de var

til at sætte brædder ned

i for

at lukke oversvømmelser ude. Nu
er de fleste afløst afsandsække.
Kajen var efterhånden blevet så høj,
at inden vandet kom over kanten, var
det løbet baglæns gennem kloakken og

op gennem ristene i

Jernbanegade.
Området foran biografen var det laveste
sted i byen. Hvis regnvand oppe fra bakken ikke kunne komme ud i forden på
grund af højvande, kom det også op
igerrnem kloakkerne.
Det er nu stoppet med et højvandslukke. Men er det nok?

