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K,4RE L,4SER
Efterhånden udvikler novembernummeret sig til et julenummer. Der den
sædvanlige julekonkurrence, og vi begyndte sidste år med en lokalhistorisk

julefortælling, og det

vil vi

fortsætte

med så længe, vi kan finde nogen.

Det er ganske interessant at se den forskel, der er på de to aviser, hvor Løgstør
Avis's referent er en tydelig landkrabbe,
og Vesthimmerlands Socialdemokrat
redigeres af en gammel VBV-matros.
Artikleme er så lange, at der kun er tale
om uddrag.

KREJL begynder her en serie minder

fra Løgstør fta 1935 - 1949. Manuskriptet er så stort, at der desværre kun

Og fra vores trofaste bidragyder, Jacob
Laxsen, er der en beretning om fisker-

kan blive tale om nogle uddrag, men
dem kan I også glæde jer til. De begyn-

nes protestsejlads

der s. 19.

rønkanalen.

I et par gamle aviser har vi fundet en
drabelig beretning om, da næsten hele
seminariet var i fare. Det var i 1929.

KREJL kommer vidt omkring indenfor
lokalområdet, så har i et bidrag til et

til Københarm, da
man diskuterede en lukning af Thybo-

nrunmer, så frem med det!

FORSIDEBILLEDET
den sædvanlige julekon-

Konkurrencen er måske ikke så sæd-

kurrence med den formidable præmie,
et års abonnement på KREJL.

vanlig endda, for de færreste vil kom-

og side

32:Er

me

lige

i tvivl om motivet, men det
så meget

ÅRSTALLET.

gælder

SKOLE- OG LÆREÅR I LØGSTØR
1935 - 1949
Af E. Fredberg
Forord:

en lille Limfiordsby ved navn Løgstør,

Når man når den alder hvor man under
alle omstændigheder er nået til enden
på begyndelsen af ens tilværelse, og jeg
er født i 1927, står barndommen og
ungdommen vel for mange af os i et
gyldent lys, et kalejdoskop afoplevelser
og indtryk, som med alderen kan komme lidt ud af proportioner, men alligevel erindres, somnoget der var og er en

beskrevet med det udseende og persongalleri, som det står i min hukommelse.

meget betydningsfuld del

af den til-

værelse, mar nu kan se tilbage på det
meste af.

Lysten

til

at fortælle om den ligger

vel nok i mange af os, men det kan være
yderst vanskeligt at finde tilhørere til de
skrøner, man tror at sidde inde med.
Og hvad gør man såt?
Tja, når man som pensionist har al
den tid der er i hele verden til rådighed,
er der vel kun denne mulighed tilbage.
Prøve at fælde dem ned på tryk. Og det
er så, hvadjegvll gøre i det efterfølgende.

Skulle der findes nogen som har lyst
at læse det, er det glædeligt. Hvis
ikke, har jeg da i det mindste haft glæden ved at skrive om dem.
Det skal ikke handle om al den tid,
der er gået fra mit første "Hallo" og til
dags dato, men om en, i min erindring
sorgløs barndom, men især årene fra ca.

til

1935

til

1949 med en skole- og læretid

i

Det har været gjort udmærket før,

så

det kan måske efterhånden virke lidt
ensformigt, men jeg håber, at det måske
kunne have en smule interesse at høre
om den tid fra en person med en anden
indgangsvinkel og oplevelse afden tid,
såjeg vover forsøget.
Der vil sikkert være nogle, som husker begivenheder, omgivelser og mennesker helt anderledes end mig, men da
jeg ild<e har andet end mine egne "arki-

ver" at øse af, kan jeg så kun beklage,
hvis alt ikke er helt i overensstemmelse
med andres erindringer.

Der vil ikke blive gjort noget forsøg
på at opfinde begivenheder, som jeg
ikke har en personlig erindring om eller
hørt om i mine unge år i byen.
Så jeg prøver at trampe videre på mit
tastatur, som i absolut ingen henseender
minder det mindste om de skriveredska-

vi blev konfronteret med, da de
første forsøg på at lære håndskriftens
ædle kunster blev indledt i Løgstør
kommunale skolevæsens bygninger i

ber,

Østergade i 1935.
Det har undret af og til, at man stadig
efter så mange år alligevel inderst inde
føler sig som "Løgstørianer".
Siden jeg forlod byen i slutningen af

t9

1949,har jeg boet og virket en del forskellige steder i landet. På nuværende
sted endog i dobbelt så lang tid som
hele min tid, i Løgstø4 men aldrig med
den samme for'otrjemme" som dengang.

Jeg kommer stadigvæk

af og til i

byen, da min datter bor på de kanter, og
mine forældre ligger begravet på
Løgstør kirkegård.
Så bliver en del afbesøget tit en tur til
oogamle"
de
steder, men der bliver færre
af dem. Min barndoms by har taget sto-

re forandringer, og i mine øjne selvfølgelig ikke absolut altid til det bedre.
Men endnu kan det da lykkes at komme på steder, hvor alt er "som det skal
væte".

Jeg er døbt Erland Fredberg Larsen.
Mellemnarmet er min mors pigenavn,
men siden l. klasse er jeg stort set aldrig blevet kaldt andet end Fredberg.
Og da mit fornavn ikke engang blev eller bliver brugt af mange af mine venner, besluttede jeg for mange år siden at
sløjfe efternavnet Larsen af praktiske
grunde..

Og lad mig tilføje: Efter aftale med
min far, som intet havde imod det.

De første år.
Dagens lys blev første gang tændt for
mig den 26. Oktober 1927. Stedet var
Vestergade nr. ?? (nu Toftegade 18.) et
beskedent hvidt hus, som fornylig
(1998) til min store ærgrelse er blevet

Så har nogen lyst til at komme rundt
en tur i Løgstør i trediverne og finrerne

revet ned.

sammen med en dreng og teenager fra
den tid, så kan man hoppe på bussen

Mine forældre, som dengang var i tyverne, og havde været gift i 4 ar, havde

her.

boet i Løgstør nogle få år. Min mor kom

til

dem, der bor i byen nu, og stadig hænger på, viljeg gerne sige: Glæd
jer over den plet i bor på, over fiorden,
kanalen, Aggersundbakkerne, Lendrup,
Christiansminde og alt det andet, som
danner omgivelser, som ikke mange andre steder her i landet kan hamle op
med.
Set med mine fordomsfulde øjne na-

Og

turligvis.

Det er ting, som bliver hængende i

i

mange ar, hvis man bare
har en lille smule nostalgiske tilbøjeligerindringen

fra Overlade og min far fta Brøttrup
(lige syd for Ranum).
Jeg har da stadig den opfattelse, at
min ankomst var en glæde for dem, men
sommetider kan der snige sig en lille

tvivl ind, for jeg blev den

eneste.

Søskende blev det aldrig til.
Min far, Andreas Larsen, var grov- og

beslagsmed, og var på daværende tids-

punkt ansat hos Th. Larsen i
Østerbrogade. Min mor , Anna Larsen,
var som de fleste dengang trjemme-

Hvis nogen skulle undre sig over at
mit navn er Fredberg,når mine forældre
bar narmet Larsen, kan jeg oplyse, at det

løbende husmor. Dette familiemønster
holdt hele livet for dem.
I 1929 købte de et hus på "bakken",
nænnere betegnet Michael Simonsensvej nr. 4, hvorfra mine første erindringer

ikke er nogen tilfældighed.

stammer.

heder.
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Huset eksisterer stadigt, om end i en
kraftigt ombygget form, men dog genkendeligt.

Fru Nøhr var meget bange i tordenvejr.
Jeg skulle passe på hende, sagde hun.
Hendes ankomst i tordenvejr var sikker,
uanset hvad tid på døgnet det foregik.
Hvad mine forældre syntes om "døgnvagten" ved jeg ikke. De har heller aldrig senere givet udtryk for, at det var
besværligt.

Overfor i genbohuset boede Markuset ældre ægtepar, som antagelig
var flyttet til byen efter at have solgt en
sens,

Min

far

Simon Andreas Larsen 1899-

1965.

Omgivelserne er næsten, som de var i
begyndelsen af 30 erne. Fra Michael
Simonsensvej løber en smal sti over til
Kristiansmindevej, og på den ser selv
buskene ud som dengang.

landbrugsejendom
Markussen var adskillige år ældre end
fru Markussen, som jeg var meget fine
venner med. Så vidt jeg kunne forstå,
skulle de også passe anlægget, som lå
mellem huset og den åbne plads ved
indgangen til plantagen (Christiansminde).

Anlægget var ikke tilgængeligt for offentligheden, og var for mig en hemmelighedsfuld og lidt skræmmende verden, hvor jeg kun bevægede mig rundt,
når jeg havde fru Markussen i handen.
Markussen var som sagt meget ældre
end sin kone, og i mine øjne ældgammel, men meget fredelig. Han rcg meget på en lang pibe med et stort porcelænshoved" det var lidt imponerende,
sammenlignet med den min far underti-

den brugte, men lugten fra piben var
meget særpræget og ikke ligefrem nogen nydelse, til gengæld kunne den fungere meget længe ad gangen.

Markussens flyttede senere hen på

Min

mor, Anna T Larsen 190I-1993

På hjørnet ved denne sti lige over for os
var et hvidt hus, som dengang var beboet af fru Nøhr, en ældre dame, som jeg

hjørneI

af

Sønderport

og

Michael

Simonsensvej i en lejlighed" hvor vi stadig af og til besøgte dem.
E. Fredberg.
(fortsættes)

var meget glad for..
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DRAMATISK SEJLTUR
To Aalborgbåde med over 100 Mennesker fra Ranum
Seminarium nær ved at forulykke i Løgstør Bredning

Af N.H. Lindhard m.fl.
Den 3. Juni 1929 havde både Vesthimmerlands Socialdemokrat og Løgstør
Avis en dramatisk beretning fra fi orden.
Socialdemokraten var mest nøgtern,
mens Løgstør Avis havde den store penselfremme. Det slqtldtes nok, at Socialdemolcratens redahør Thorvald Knudsen, var gammel matros i VBV

Historien nåede også til hovedstadspressen. I det følgende kaldes aviserne
VH og LA.
VH: To små lystbåde "Freja" og "Dannebrog" afAalborg var i lørdags på udflugt med over 100 elever og lærere fra
Ranum Seminarium. Bådene, der må
sejle med 63 og 65 passagerer, forlod
lørdag morgen Løgstør i fint vejr og
nåede velbeholdent til Livø.
Det var meningen, at furen også skulle gå til Fuur; men da det blæste stærkt
op, vendte man om og blev på Livø til
H. ca. 5'1:- eftermiddag.
På dette tidspunkt havde vinden rejst
sig til en ret stærk storm, så stærk, at det
nærmest måtte betegnes som

et vovestykke
at foretage den ikke helt ufarlige sejlads

over bredningen med så stærkt belastede åbne både og uden andet redningsmateriale end ca. 10 kapokbælter og et
par redningskranse i hver båd.
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LA: Ved 7-tiden gik det som en løbeild
gennem byen, at Ranum seminarister
med damer, der i to motorbåde havde
gæstet

Livø ognu var på hjemvejen, bei havsnød et stykke vest for

fandt sig
Løgstør.

Iløbet afkort tid var den halve by på

benene, og hundreder af ængstelige
øjne rettedes mod det sted, hvor de to
både lå som bolde for elementernes rasen, kastede hid og did af søerne, der
skumhvide væltede ind over rælingen
og truede med at opsluge både og mennesker i sin våde favn.

På dette tidspunkt var redningsarbejdet påbegyndt.

Søfolk havde forinden fra lodshuset
og andre højtliggende punkter observeret bådenes alt for nordlige kurs og fundet, at en stranding måtte indtræffe før
eller senere.
Da derfor nødsignaleme med korte

mellemrum blev afgivet fra bådene,
spildte man ingen tid" men tog fat på
den redningsopgave, der skulle blive så
smukt løst trods hindringerne, herunder
bådenes beliggenhed og den tiltagende
storm.

VH: Da bådene var nået i nærheden af

til den gravede rende ved
Løgstør, nægtede "Dannebrog"s maskine at fungere og efter et vanskeligt arindsejlingen

.qøGs,;r'ØR,u

bejde, hvorunder trosserne sprang to
gange, lykkedes det "Freja" at få "Dannebrog" på slæb; men nu foretog både-

ne den manøvre, som afslørede bådførernes manglende kendskab

til

det

farvand, de sejlede i.
I stedet for at gå ind i sejlrenden, hvis
indløb markeres af en stor ballonkost og
en klokkebøje, der kan ses på meget
lang afstand,
fortsatte bådene nord på

ter løb begge bådene fast på sandbarren,
endda så grundigt, at den ene båd stod
på knap tre fod vand.

Klokken var da ca. 6'/r, og stillingen
var yderst faretruende. Det oprørte vand
sendte hele kaskader af vandmasser ind
over bådene, så passagererne, der var
hårdt medtaget af søsyge, blev gennemblødte.

Der blev straks givet nødsignaler.
Disse blev observeret fra Løgstør, og

helt op i det nordøstlige hjørne afbredningen. Først her blev man klar over
fejltagelsen og vendte om, men kort ef-

øjeblikkelig stak statens slæbedamper
"Lindormen", lodsbåden og et par fiskerbåde

i

søen for at bringe h1"ælp.
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LA:

S.O.S.

Der gik et gisp gennem tilskuerne, da
jolle bemandet med tre rorkarle og

Næppe et kvarter efter, at S.O.S. var
sendt mod lan4 stod Vandbygnings-

en

væsenets slæbedamper "Lindormen" for
fuld damp ud mod de nødstedte, og kort
tid efter befandt sig foruden derure dam-

brådsøerne, som hvert øjeblik truede
med at opsluge det skrøbelige fartøj, og
stærke sømandshænder raktes ud til

per, der var hæmmet af sit dybgående,
yderligere 3 fartøjer ved strandingsstedet, nemlig lodsbåden "Hjælperen" samt
fiskerbådene "Ella" og "Venus".
Efter en rådslagning blandt redningsmændene, gik "Iljælperen tilbage til

hjælp.

havnen for at hente en jolle, og ved

hjælp af derme og "Lindormen"s både,
overførtes passagererne fra deres farlige
opholdssted

til

slæbedamperen.

Fra Løgstør var det blot muligt gen-

14 skibbrudne blev trukket

gennem

I et par små skibsjoller fik man i
løbet af et par timer de mange menne-

VF:

sker bragt over
straks efter

i

"Lindormen", der

for fuld damp stær,nede

mod Løgstør.
Da den kl. godt 9 kom ind i kanalhavnen, var der sort af mennesker, der med
ængstelse havde afuentet redningsarbejdet, og selv om seminaristerne gjorde et

i begivenhe-

svagt forsøg på ved en sang at sætte hu-

dernes gang. Vinden strøg fløjtende

møret op ved landgangen, kunne det

nem kikkert at følge med

gennem takkelagen på de i havnen liggende skibe og sendte generende støvskyer op om den store menneskemæng-

de, der i småklynger havde grupperet
sig om de lykkelige indehavere af kikkerter for på den måde at holde sig underrettet om, hvad der skete.
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ikke skjules, at alle, driwåde

og

blåfrosne som de vaL var meget forkomne. De fleste blev straks i biler kørt

til Ranum, men nogle var

så forkomne,

at de måtte indlogeres privat, indtil de
var kommet nogenlunde til hægterne
igen.

I

Røde Kors var naturligvis mødt med
frk. Kjældgaard i spidsen, og det lykkedes dem at få afsat et par flasker cognak, hvorafdog en del gik i forkerte halse.

LA: I mellemtiden var den ene af de
strandede både "Freja" taget afgrunden

og slæbt ind, og kort efter kom den anden, "Dannebrog", ligeledes bugseret af

I

en fiskerbå4 ind i havnen.
Bådene, ca. 6 meter lange og overbyggede, absolut ikke egaede til sejlads
med passagerer på bredningen i et vejr
som i lørdags, blev straks efter entrede

afnysgerrige.

Deres indre frembød et trist syn.
lå hulter til bulter hynder,

Henslængt

rejsetæpper, kufferter og sodavandsflasker, ja endog et fotografiapparat blev
draget frem fra en vandpøI, hvori der
fandtes spor af "ofringer".

VS: Medens "Freja"s fører, Jens P.
Christensen, Aalborg, i forkommen tilstand havde forladt sit skib sanlmen
med passagererne, var "Dannebrog"s
fører, Alfred Hansen, blevet om bord, og

efter en times arbejde lykkedes det da
også med lange slæbeliner at få bådene

l

det.

For bådene bliver det en ret dyr sejlads. Der er i dag truffet aftale om en
bjergeløn på 600 kr. på den betingelse,
at den omgående akcepteres afbådejerne, og skal detødelagle tøj erstattes, bliver det heller ikke nogen billig omgang,
da ingen af bådene har nogen forsik.ing.
Bådene skulle have 600 kr. for turen.

Såvidt reportagerne. Dagen efter
bragte Løgstør Avis, (og muligvis også
Vesthimmerlands Socialdemokrat?) et
indlæg fra seminariets forstander:
Paa Ranum Statsseminariums Vegne
vil jeg gerne herved bringe kaptajn og
mandskab på "Lindormen", lodserne og
fiskerne fraLøgstør en oprigtig tak for

at flyde.
Søndag formiddag lå begge både velfortøjet i kanalhavnen, medens der for-

trjælpen under strandingen, Når der i
øjeblikket er grund til at regne med" at
de værst medtagne af deltagerne i udflugten slipper med nogen forkølelse
skyldes dette, at hjælpen blev os ydet så
hurtigt, og at hele hjælpearbejdet blev

lysninger: "Dannebrog" ejes af Johan
Mathiassen, Aalborg, og "Freja" af Pe-

udført

til
I

motorskade "Dannebrog" fik; var den
ikke kommet, skulle vi nok finde ind.
Her overfor hævder seminaristerne
dog, at der ikke var tale om motorskade,
men kun oliemangel.
Alle har.nens sagkyndige og fiskerne i
Løgstør udtaler i dag forbavselse over,
at det kan tillades et par så ukendte bådførere at sejle i Livø Bredning med så
mange passagerer. Uheldet kan kun
skyldes manglende kendskab til farvan-

handles om bjergeløruren. Vi havde i
formiddag en samtale med føreren af
"Dannebrog", der giver os følgende op-

ter Larsen, Egholm. Begge både er af
Skibstilsynet godkendt

til

passagersejlads og har 2 mands besætning.
Skylden for grundstødningen får den

så mønsterværdigt.

Også samariterforeningen

i

Løgslør

til rådighed for hjemturen, bringer vi vor tak.
og de bilejere, der stillede biler

Chr. Høirup.
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PR,II,STENS JULEBESØG
Af Chr. Kollerup
Det blev tidlig og hård vinter det
år for godt hundrede år siden.

Præsten i Vilste4 hr. Ole Jørgen
Smitt, havde fået indbydelse til at
deltage i etjulegilde hos sin gode

ven Kdstian Hansen på Højsletgården i Vindblæs.

Det var tredje juledag,

at

præstens lukkede vogn rullede
nord ud afbyen og drejede ad ve-

jen til annekssognet. Præsten plejede ellers altid at færdes til hest,
når han kom rundt i sine sogne,
men vejret så meget truende ud
denne dag; blåsorte skyer hang på
den nordre himmel, og da det var
begyndt at flyve rundt med store
sneklatter og vinden tiltog stærkt,
havde han bestemt sig til at køre.
Vognen var da også næppe

kommet en {erdingvej frem, før
himmel og jord stod i et; det var
hvidt både foroven og forneden, så
præsten i sit stille sind var så inderlig glad for, at han havde valgt

at køre

i

den lukkede vogn. Han
ønskede blot, at det ville klare op

til han om aftenen skulle på hjemfærden.

Køretøjet havde passeret den
nye bro, der var bygget over vandet ved sogneskellet; tidligere kørte man gennem vandet, og det var

ikke uden livsfare, hvis vognen
skulle komme for langt til siderne.
Præsten syntes, at vognen afog til
slingrede stærkt; vejen varjo $rldt
med store huller, opkørt som den
var i tøvejret og nu stivnet af frosten. Det gispede i pastor Smitt,
når det så ud til, at vognen var lige

ved at vælte, og han råbte til
kusken - det var hans avlskarl
Morten Jensen, der kørte - om
ikke at flyve slet så voldsomt af
sted; han skulle tænke på vejens
tilstand.
Morten synes dog ikke at tage
videre hensyn til præstens advarsel og råbte tilbage: Ja, han sidder
godt hr. pastoren; det er noget andet med mig i et sådant Herrens
vejr. Ja, ja, tænkte præsten, Morten er vist ved at blive for gammel

i

gårde.

Straks efter passerede køretøjet
Vindblæs by med de gamle gårde,
lerklinede huse og mosgroede
stråtage, og nu kunne man længe-

re nede mod øst skimte rejsens
mål, en velopbygget gård, der for
ffi år siden var flyttet ud fra byen.
Kristian Hansen havde kun
boet her et par år. Den tidligere
ejer, Poul Simonsen, havde solgt
ham gården og var gået på aftægt

kun 50 år gammel; han var svag
for brystet og kunne ikke arbejde

LLLLLLLALLLLLLL

længere, så han sad nu det meste

af tiden i en halmstol ved bilæggerovnen.
Da præsten ankom

til Højsletgaarden, var snevejret holdt op.
Nogle af gæsterne var allerede
mødt, og man hyggede sig i de
lune stuer, drøftede de spørgsmåI,
der var fremme i tiden, og den heldigt afsluttede Treårskrig.
Kr. Hansen var en oplyst og behagelig mand på knap 30 år; han
holdt avis og fulgte godt med, ligesom han var noget af en selskabsmand" der forstod at underholde sine gæster. - Nu kom han
frem med Lombrekortene og bad

præsten, skolelærer Bjørndal og
proprietær Ivar Hansen til Aarupgaard om at tage plads.

Aftenen igennem skænkedes
der flittigt i glassene; men
præsten, der var mådeholden,
holdt for det meste sin hånd afværgende op.

En gang imellem hørtes højrØstet samtale og spektakler fra
folkestuen, og Hansen bad Simonsen gå ned og se efter, hvad der
gik for sig.
Poul kom tilbage og meddelte,
at der foruden deres egne karle og
præstens karl var kommet nogle
fremmede til stede, og nu sad de
og svælgede i brændevin; hvor de
havde fået den fra, vidste Poul
ikke, men velsagtens fra en gård-

mand

i

Vindblæs, der trods det

strenge forbud blev ved med at
brænde den eftertragtede drik.
Omkring midnat bestemte sel-

skabet sig til at bryde op. Vejret
var nogenlunde, men meget koldt.
Poul gik for at kalde på præstens
karl og bede ham spænde hestene
for vognen, men der var ingen
mennesker at se i folkestuen - hele
selskabet syntes forsvundet.
Præsten kom nu også til, og ved
næfinere eftersyn opdagede man,
at Morten lå i et hjøme under
bænken så drukken, at han ikke
kunne støtte på benene. Ved forenede anstrengelser fik man ham
op at sidde på bænken, men han
stirrede blot lige ud og mumlede
noget uforståeligt snak.

Pastor Smitt var straks klar
over, at karlen ikke kunne køre
vognen på hjemturen, så han var
ulyk4<elig over situationen og æng-

stelig for, hvordan han skulle komme hjem i det strenge vintervejr.
Efter nogen overvejelse beslut-

tede præsten sig til selv at køre;
fra ungdommen var han vant til at
omgås heste, så han mente, han
nok selv kunne klare hjemturen.
Hestene blev spændt for og den
drukne karl anbragt i den lukkede
vogn. Pastor Smitt kom på kuskesædet, og snart rullede vognen af
sted.

Der var på det tidspunkt lidt op-

klaring

i vejret, og det så helt lo-

vende ud. Præsten havde dog næppe kørt et kvarter, før det begyndte at sne, og vinden tiltog stærkt.

Det var første gang

i præstens

liv, at han befandt sig på en øde
vej i et forrygende snefog. Han
kunne blot lige skimte de tilføgne
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Den gamle Vilsted præstegård, som delvis er bygget af pastor Smitt.

hjulspor, og der var intet andet at
gøre, end at lade hestene selv finde vej gennem uføret; det var så
heldigt, at det var et par rolige, solide heste, der stadig gik støt fremad i uvejret.
Præsten kørte længe og undrede sig over, at han ikke kom til
broen - skulle han mon være faret

vild? Vognen slingrede fremad
men holdt så pludselig stille, og
præsten så da, at han holdt foran

gangdøren i en gammel bondegård; hestene var selv drejet ind

gennem gårdsledet.

Der kom en halvt påklædt
i døren og spurgte: Hvem

mand ud

kommer kørende her på denne tid?

-

En vildfarende mand blev der

svaret, men hvor er jeg? - Hos
Søren Præst på Engelstrup mark.
Søren kom nu helt ud til køretøjet. - Men hvad ser jeg; det er jo
vores gamle røde, der er for vognen! Og nu randt det ham i hu, at
han den sommer havde solgt øget

på Navnsø marked til præsten i
Vilsted; hesten havde så fundet
vejen til sit gamle hjem.
Søren Præst kom i tøjet og

fik

en stor frakke på til værn mod
kulden; han ville følge præsten til

broen, for så var hanjo på den rette vej.
Det var godt med den bro over
Vadet; men efter ældre folks snak

vidste pastor Smitt, at der flere
gange var hændt noget uhyggeligt
her, blandt andet fortalte sagnet, at
der her var druknet en ung pige,
der skulle have stået brud i Vilsted

kirke.

Lige oven for broen kunne

præsten skimte den nye gård, som
Niels Slots søn havde flyttet ud fra
byen. Det var langt ud på natten,

inden vognen svingede ind i

præstegården. Pigen blev kaldt op
og hjalp med hestene og vognen,
lige som hun sørgede foq at den
drukne karl kom til sengs for at få
rusen sovet ud.
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Dø fiskerflåden

fyldte

Løgstør høvn
Af Jacob Larsen

I en argumentation

Den diskussion, der op igennem 1940erne har fundet sted angående fordele,
ulemper og muligheder ved at lukke
Vesterhavet ude fra Limfiorden med en
dæmning ved Thyborøn, har taget fart
efter krigens ophør, og er i slutningen af
1945 nået til Folketinget.

For os som tilslarcre var det et specielt
den

1

l))tallet

mod lukning,

skriver cand. mag. Herman Schou en af-

handling om plante- og dyreliv

i

de

nordeuropæiske farvande.
Der er mange forhold, der tilsammen

er skyld i de ideelle forhold i Limfiorden.

glini

af Linlfiordens historie, idet der nok si-

med vikingeflåden, ikke har været sådan en talstærkflåde i Løgstør. De

fleste knttere lå i vestre havn. Resten

ud

for Hotel du Nord.
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Lodshuset på vestre havnfra ca. 1930.

Der er først den store mængde næringssalte, som vandløbene tilfører fiorden til fordel for en rig algevækst. Vandet
er ikke særlig dybt, og bliver som følge
derafret varmt om sonuneren, og så har
det en ret høj saltholdighed.
Den næring, forden får tilført fra

Vesterhavet og Kattegat, er ringe i forhold til fiordens egen produktion. Ved
en lukning ved Thyborøn, der til tider er
på tale, vil fiskebestanden blive en an-

den, ligesom man

i

lighed med ind-

i Tyskland og Holland kan blive genstand for voldsom

dæmmede områder
myggeplage.

Derfor ønsker han som zoolog, at
snakken om lukning ikke blev

til

mere.

Fiskerne, såvel hav- som fiordfiskere,
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ønskede også fortsat fri gennemsejling
ved Thyborøn.
For at understrege dette ønske, lave-

de man en demonstrationssejlads fra
Thyborøn til København.
26.1. 1946 sejlede de fra Thyborøn i
en l0 km. lang række. Lørdag eftermiddag ankom flåden til Løgstør. Da var
den blevet til 124 kuttere. De fyldte hele
havnen, når de lå der side om side.
Og det var en helt speciel oplevelse
for tilskuerne. Lugten af petroleum fra
motorerne og dunk dunk dunk lydene
fra dem.
Da flåden var vel i havn, bød borgmester Th. Mikkelsen velkommen med
ordene:

"Vi er med i denne sag, I kæm-

per for. Tak for demonstrationen".

Forfyret fra 1908 nede på havnen med sit røde og grønne blink. Det var opstillet
sådan, at når skibene vest for grundene fik det hvide lys fra bagfitret midt i denne sigtelinie, kunne man sejle de 3 sømil ad sejlrenden gennem grundene. Seilrenden har
imidlertid flyttet sig så meget, at blinket fra bagfuret skal et stykke ud nord for den
gamle sigtelinie, for at man kan bruge sejlrenden.
Flåden startede igen, så snart det var

blevet lyst, og da de sidste forlod
Løgstør, var de første ved Mårbjerg
Hage.

Da flåden mandag middag

nåede

Helsingør, var der 170 kuuere.
Da man kom til København var en
delegation på Christiansborg. De øwige

fiskere blev meget populære, idet de
rundhåndet delte ud afde fisk, de havde i lasten, til folk som kom for at se på.

8. marts fremsatte trafikminister Elgaard Thyborønforslaget i folketinget.
Forslaget, der er beregnet til 92 mill.
kroner, omfatter en 20 km. lang dæmning med sluse for skibsfart og gennemstrømning. Forslaget gik derefter til
de forskellige behandlinger, inden det
faldt.
Jacob Larsen
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