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K,1ERE L,4SER
Vores OBS! - nø&åh i sidste nummer
med indlagt girokort var en succes, så
der blev betalt penge nok til dette nummer.

dette nr. fortsætter Jacob Larsen og

i fritiden.
Ole Bang er ved et tilfælde faldet over
nogle gamle breve, der er med til atløse
et problem, arkivet har haft med et billede fra Livø, som vi i mange år troede
var med dådyr, og som vi nu må døbe
om til rensdyr, fordi der ikke står I I I
merater

Bliv derfor ikke ked af det, fordi

der

også ligger et girokort denne gang. Det
til at abonnere på næste år-

er beregnet

gang, som er w. 22, og begynder med
september 2002. Det har fra KREJLs
start

I

Erland Fredberg deres beskrivelser af
mejeridrift og skolegang med legekam-

i I 98 1 været regelen, at det betales
vi var altså så upraktiske at

forud, og

begynde med september.
Vi håber altså, at vi også næste år kan
klare os med 75 kr. for årgangen.

Redaktionen er så storsnudet at mene,
at det godt kan være pengene værd!

FORSIDEBILLEDET
Det viser huset Søndergade 2, som indtil 1870-erne var købmandsgård.
I året 1879 købte herredsskriver og

bag på dem.
Der er noget om, hvordan skolevæsenet
opstod iLøgstør. Forfatteren er den forhenværende lærer i Løgsted, M. Møller.
Endelig har Niels Andersen beskrevet
en noget særpræget byggemetode.

I 1889 blev de også forvist herfra, fordi postmester Dahlgren, som ejede hu-

boghandler Spliid Herredsfogedboligen og forviste herredsfogeden til et
andet sted. Det blev så Søndergade 2,

set, ville indrette posthus på stedet.
Posthuset lå her til 1918, mens herredsfogeden efter en del omflakken
kunne vende tilbage til den gamle her-

(som nu hedder Fischersgade 2.)

redsfogedgård

i

1896.

BRØNDUM ANDELSMEJERI
Af Jøcob Lørsen (ortsøt)

tllLøgstør havn gik til købmandTous-

for 18 øre pr. drittel.
Da der var mange interesserede, der
havde spurgt om at blive medlem af
mejeriet, bestemte man, at interesserede, der meldte sig med underskrift
inden L Sept., kunne komme med på
gaard, Brøndum

Transportspandene var afjern og blev

rengjort med skurepulver af fint sand
og kalk.
Forud for starten af Brøndum Andelsmejeri var gået mange forberedelser.
Det var derfor med nogen spænding,
man aflroldt det første bestyrelsesmøde, den 12. Juli 1890. Men såvel mæl-

kekørslen som mejeriets drift gik
planmæssigt.

Man bortliciterede kulkørslen fra

til mejeriet til Anders
Mann for 25 øre pr. tønde. Smørkørslen en gang ugentlig fra mejeriet

Løgstør havn

lige fod med de nuværende andelshavere Efter den tid skulle man erlægge
et gebyr på2fu. pr. ko.

Ved generalforsamlingen den 21.
okt. 1890 kunne man se, at mælkemængden var så stor, at der var basis
for at påbegynde fremstilling af ost.

I den forbindelse hævedes mejeribestyrerens løn med 300 kr. Da bestyreren selv skulle lønne sin medhjælp,

ville pengene sikkert blive brugt til
det øgede personale, en osteproduktion ville kræve.
Og kom der flere mejerister, der boede i værelser oven på mejeriet, skulle der også flere senge med sengetøj
til. Dette bevilgedes også.
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For at gøre transporten skånsom var
mælkevognene forsynet med fiedre.

I

1891 oprettedes en mælkerute
mere, og endnu eni 1892.I 1893 be-

som ikke ville hente spandene på et
nyt sted, som præsten ville bestemme.
Der blev aftroldt syn og skøn. Dertil
var mødt 4 uvildige personer, foruden
de involverede. Der afsagdes kendelse:
Spandene skal stilles, ikke der, hvor
præsten vil, men sådan at de står bekvemt for mælkekusken at læsse. Han
skal ikke bære dem hen til mælkevognen. Og nogen erstatning, som præsten
forlangte, kunne der ikke være tale om.

gyndte man at sende smørret med den

nyoprettede jernbane fta Løgstør til
Esbjerg, til smørgrosserer H. Meyer,
der sørgede for salget til englænderne.
Til at fragte smørret tilLøgstør sta-

tion en gang ugentlig og

medtage

tornme dritler tilbage, antoges fragtmand Jens Andersen, Løgstør, for en
pris af 17 øre pr. drittel.
Mejeriets drift gik støt med stigende
indtjening. Derfor vedtog man i 1894
at hæve mejeribestyrer Niels P. Nielsens løn til 2400. Kr.
Første november 1895 afløste mejeribestyrer på Ladelund mejeri, L.J.
Rønnov, bestyrer på Brøndum mejeri
Niels P. Nielsen, på samme ansættelses- og lønvilkår. Men allerede året
efter hævedes lønnen til 2600 kr.
Men leverandørantallet øgedes stadig,
så i 1896, sattes endnu en mælkerute i
gang. I 1897 var mælkemængden øget
så meget, at man måtte skifte mejeriets
centrifuger ud med to nye Æfa Laval
centrifuger, der har dobbelt så stor kapacitet, som de gamle. I 1899 hævedes
bestyrerens pengeløn

til

35001<r.

Pastor Madsen, Næsborg, havde

indgivet klage over sin mælkekusk,
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Mælkespandene blev tømt af i en indv ej ningsv ægt med s krivepløde.

I år 1900 var den første tiårsperiode
forløbet, og forløbet godt. Tilgangen

af

leverandører fortsatte, mælkemængden øgedes, og der var nu 10
mælkeruter.

Dampmaskinen, der ellers fungere-

de godt, var nået til grænsen af sin
ydeevne. Derfor blev den udskiftet
med en større. Og bestyrerens pengeløn hævedes til 4000 kr.

Man lod også bygge en stald til 8
i forlængelse af stalden
byggedes et ishus med dobbelt mur,
og mellemrummet i muren isoleret
heste. Og

Men bestyreren sagde, det var en stor
fordel at være godt oplyst.

med lung. Der kunne man så fulde op
med is om vinteren.

Når isen var samlet fra omegnens
damme, skulle leverandørerne levere
halm i forhold til deres ko-antal.Og
godt neddækket med halm, kunne
isen opbevares det meste af sommeren, og man havde mulighed for at
køle mejeriprodukterne ned.

Mejeriets første bestyrer, Niels P.
Nielsen - med skæg, og gårdejer og
musiker, Søren Hedegåård, Illogaard,
Salling 1897. Hedegaard kom senere i
bestyrelsen.

WILD WEST
Skal Personalet iLøgstør Bank bevæbnes?

Returmælken blev udvejet

I

i

en vægt.

1904 blev det nødvendigt atkøbe

endnu en centrifuge. Den kunne
skumme 4000 pund i timen.

I 1905 købte bestyrelsen et elektrisk

lysanlæg af Kolding Maskinfabrik for

2000 kr. Det var en jævnstrømsdynamo, som dampmaskinen trak.
Dynamoen lavede strøm til en masse
akkumulatorer. Og derfra gik lednin-

ger

til

de forskellige

lampesteder.

Fra en smart københavnsk Vaabenhandler har Løgstør Bank modtaget
en Skrivelse, hvori man under Henvisning til Sparekasserøveriet i København tilbyder Revolvere af bedste Kvalitet og sværeste Kaliber til

billigste Priser.
Efter hvad man fortæller os, skal
der nærmest være Udsigt til, at

Handelen gaar

i

Vasken,

da

Bankdirektør Wermuth har den -

sikkert rigtige - opfattelse, at der
ikke er større Fare for et Bankrøveri
i det fredelige og idylliske LØgstør.
(Løgstør Avis, 26.-8.- I 9 I 3.)
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SKOLE- OG L,EREÅR I LØGSTØR
1935 - 1g4g
Af E. Fredberg (fortsut)

Østerbrogøde 12. Løgstøn (Antagelig fotograferet under krigen). Set fra venstre mod

højre:
Sttteetagen: Th. Larsen & Søns udstillingsvindue - Ejnar Jensens musik - og tobal<sforretning. Isgrotten (Isforretning drevet af Løgstør Mejeri)
l.sal: De to første vinduer hørte til tandkege Vogelius's lejlighed. Thndlægeklinikken
vendte ind mod gården - Bag de nrpste var Ejnar Jensens lejlighed.
2.sal: Kvisten med I vindue var mine forreldres lejlighed - hvem den anden kvistlejlighed var beboet afpå det tidspunkt, kanjeg ikke huske, men langt senere boede Th.

Larsen der.
Tagvinduer mellem kviste: I værelset bag
det 2. var tandlægens teknikum.

I.

vindue boede tandlægens hushjælp - bag

Øverste tagvinduer: Bag l. vindue havde Ejnar Jensens to stØrste piger (lnger og
Karen) deres værelse, mit lå i samme ende, men ind mod gården. Resten af vinduerne
var ind til loftntmmet, hvor der også var pulterrum og tørreplads.
Huset, som opførtes afTh. Larsen i 1935, er så vidtjeg ved tegnet afOle Engelbrecht.
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Der var varmt vand i rørene både der
og i køkkenet. Alle rum kunne opvarmes blot ved at dreje på en ventil til
radiatorerne. Ingen kakkelorme med
askeskuffler, der skulle tømmes, og ingen brændte fingre hvis man var lidt
uheldig at røre ved dem.
Min mor kunne gå ud på altanen, og
smide affald affaldsskakten, som
endte i en skraldespand nede i gården.
Vaskehuset lå på 2. sal umiddelbart
uden for vores dør. Vi kunne stå ved

i

vinduet i stuen og se lige ned på byens
mest befærdede strøg.

Til den anden side lå gården med autoværksted smedje og meget andet,
hvor der altid skete noget. En stor altan
mod den side satte prikken over i'et.

Skolevejen var pludselig blevet

til

en meget overkommelig afstand. Det
var formidabelt. Gerda og jeg brugte
det meste af de første dage til henholdsvis at kigge ud afvinduet i stuen
og ophold i badeværelset.
De lejligheden kun havde eet soveværelse, havde man for at råde bod på
det indrettet 2 værelser på loftet, hvoraf det ene hørtetllvores lejemåI. Disse
værelser var til gengæld meget spar-

somt udstyret. Dagslyset kom fra et
tagvindue, og kunstigt lys fra et enkelt
lampested i loftet. Nogen form for opvarmningsmuligheder fandtes ikke.
Væggene, hvoraf den ene var meget
skrå, og loftet bestod afbløde plader,
der var sømmet direkte på tagkonstruktionen, og der var ingen isolation
mellem disse plader og skiferpladerne, som udgjorde tagbeklædning.
Det betød stort set, at indetemperatur var det samme som udetemperatur,
undtagen når solen havde varmet skiferpladerne op. Om sommeren under-

tiden

til formidable

temperaturer. Om

vinteren kunne udendørs frostgrader
aflæses med stor sikkerhed med et termometer på væggen

Med lidt snilde kunne værelset

møbleres med 2 senge og et bord. Og

det blev det. Der flyttede Gerda ind"
og da hun rejste, overtogjeg det. Det
andet tilsvarende værelse var beboet
af Ejnar Jensens to ældste piger.
På anden sal mellem de to lejlighe-

der var der yderligere to

værelser,

som dog kunne opvannes, men de var
begge lejet ud til tandlægen. Det ene
til tandteknik, det andet havde tandlægens hushjælp.
Underneden os boede tandlægen: Fru
Vogelius og hendes mand. De havde ingen børn. På L sal var det tobakshandler og musikdirektør Ejnar Jensens familie. Der var 4 bøm,3 piger: Inger,
Karen og Grethe, og en dreng, Poul, al-

drig kaldt andet end Polle.
I lejligheden på 2. sal lige over for
os boede i begyndelsen en familie, så
vidt jeg husker med na"net Jæger.

Dem lærte jeg aldrig at kende.
I et mindre, rødt hus i gården ved siden af autoværkstedet havde Alfred
Larsen og hans kone Mathilda til huse. De havde på det tidspunkt 2bøm,
en pige: Tirlle (Nanny) og en dreng:
Jørgen, som er indehaver af automo-

bilfirmaet T. Larsen & Søn i dag.
I den anden ende af gården lå et
større 2 etagers hvidt hus, som bl.a.
indeholdt smedie og karetmagerværksted. Der boede Th. Larsen og hans
kone.

Alle vi børr, var naturligvis ikke
jævnaldrende, men forskellen var
ikke større, end vi sagtens kunne finde ud af noget sammen.
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I
I

Fra venstre: Poul Jensen (musikdir Ejnar Jensen), Jens Jørgen Ellingsøe,(arvehandler Ellingsøe), Erland Fredberg Larsen,(smed Andreas Larsen), Jørgen Larsen,
Autoforh. Alfred Larsen), ? Pedersen, (købmand Aage Pedersen), Tbrben Kjeldsen og
Hans Olaf Kjeldsen, (boghandler Kjeldsen), Bendt RomAndersen, fterreekviperingsh.
Rom Andersen). Foran centralcafeen 1938.
Desuden var der mange andre muligheder. På grunden ved siden af mod
nord residerede boghandler Kjeldsen,
og der var 2 drenge, Hans Olaf og
Torben. Skråt overfor mellem Aistrup
og banken boede Egon Stefansen. Hans
far havde en frisørsalon på det sted.

I

Torvegade havde farvehandler

Ellingsøe til huse. Der var 2 børn, en
pige: Birgit og en dreng: Jens Jørgen.
Mulighederne for legekammerater
kunne ikke være bedre, og de blev udnyttet.
Gården var det mest yndede sted at
opholde sig,men ikke altid til lige stor
glæde for de voksne, der havde andet
attage sig til, end at se efter unger, der
fræsede rundt mellem biler, heste, der
skulle skoes, og de mange andre aktiviteteter, der foregik. Kedeligt var det

ikke.

Bag gården lå "gyden". Det var et
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forholdsvis langt, smalt område, afgrænset på den ene side afbagsiden af
Th. Larsens hus, og på den anden side

af en betonmur, der gik rundt om Dr.
Nielsens have.

Dr. Nielsen havde lægepraksis og
bolig i Blindbomsgade, og med en
temmelig stor have mod nord..
"Gyden" var et Eldorado, den blev anvendt til skrot fra autoværkstedet og

smedjen. Og derovre fandtes de
sælsomste ting. Der var altid noget,
der kunne anvendes til de fantasifulde
projekter, vi undertiden indledte.
En af de ting, der var spændende,
var en kæmpestor hornugle, som tit
sad på muren indtil Dr. Nielsens have.
Vi prøvede at prikke til den med en
pind, men var ikke særlig modige, hvis
den begyndte at rØre for meget på sig.
Den tilhørte så vidt jeg ved Dr.
Nielsen, men den dybere mening med

I
J

I
I
Fra venstre: Alfred Larsen - Th. Larsen - Aarestrup - lærling ? - Andreas Larsen.
at have sådan et fritflyvende dyr, fandt

jeg aldrig ud af.
Tromler med brugt motorolie var
også en meget brugbar ting. Under-

tiden

til

stor fortvivlelse for vore

mødre, som prøvede at holde deres af-

kom inklusive påklædning i præsentabel stand.
Alle påbud om at holde sig væk fra
"gyden" blev overtrådt næsten omgående. Da mine klassekammerater

også begyndte

at

ankomme, blev

kredsen af frustrerede mødre udvidet

betragteligt.

I
I

SKOLEN.

I skolen begyndte tilværelsen at blive
mere udholdelig. Nu var der jo ikke så
farligt langt hjem, hvis situationen
skulle komme helt ud af kontrol.
Vores klasseværelse var på 2. sal i
den store skolebygning mod nord.

I

frikvartererne var skolegården delt op
i en pige- og en drengeside. På en as-

falteret strimmel derimellem gik

gårdvagten, og skellet blev håndhævet
meget strengt.
Når det så ringede ind, skulle vi stil-

le op i rækker klassevis, og gå op i

klasseværelset. Råben og skrigen eller
anden tumult blev øjeblikkelig kvalt i

fødslen med hård hånd. Disciplin
skulle der være, og det var der..
Sad vi i klasseværelset, og der kom
en lærer ind, rejste vi os ved pultene,
og kunne ikke finde på at sætte os
igen, før der blev givet lov. Katederet

var kommandocentralen, og det blev
der aldrig sat spørgsmålstegn ved.
Hos nogle lærere kunne hænderne
godt sidde lidt løst, så en øretæve var
ikke usædvanlig, men det hørte med

til

dagens orden, og ingen hidsede sig
op i den anledning. Systemet fungerede udmærket, og vi fik proppet noget
lærdom ind i hovedet, enten vi kunne
lide det eller ej.
Der var to førsteklasser, A og B. Jeg
var kommet i A-klassen, hvor vi var
(fortsættes)
31 elever.
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cilsdytiltrl paa

Af Ole Bang
En historie omhandlende Livø blev
bragt i Krejls november-nummer
1995. Et af fotografierne, som ledsagede historien, viste tre græssende

dyr. Netop dette fotografi danner
grundlag for følgende beretning:
Jeg mente Sætternissen måtte have
spillet vores gamle redaktør et puds.
De afbildede dyr var nemlig, efter
min bedste overbevisning, rensdyr, og
hvad havde rensdyr med.Livø at gøre? Efter athave konstateret dette lod
jeg "sagen" ligge.
I denne vinter dukkede "sagen" så
op igen. Her så jeg under granskning

af "Livøstof" på Løgstør Lokal-

historiske Arkiv, at billedarkivet over
Livø rummede et billede med titlen:
Livø:3 dådyr der græssff ved sømærke. Kunne det være det ovenfor omtalte billede? Da Lindhard havde fundet det frem af gemmerne, kunne det
konstateres: 'oJa".
Nu var et mysterium løst. Sætternissen havde ikke været på spil Et nyt

mysterium tog imidlertid sin begyn-
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itro

delse, idet jeg efter at have set originalfotoet, var endnu mere overbevist
om, at de 3 dådyr, som er nævnt i billedets titel, var 3 rensdyr.
Nu var "sagen" moden til videre efterforskning. Teorien om fotografiets
sande portrætterede blev forelagt
Lindhard. Denne kendte ikke til, at
der skulle have været rensdyr på Livø;
men var ikke afrisende og mente efter
at have "nærlæst" fotografiet, at det

var muligt. Samtidig blev der afgivet
en bestilling på en historie til Krejl i
tilfælde af, at påstanden kunne dokumenteres.
For påstanden taler, at dådyr har en
karakteristisk bagdel, hvor man populært siger, at de sorte pelspartier danner tallet ethundredeogelleve. Sam-

tidig har handyrene en karakteristisk
kønsbehåring, kaldet "Penslen".
Begge disse karakteristika manglede hos de afbildede dyr. Fotografiet er
uden årstal, men ved at sammenligne
form og kvalitet med andre Livøfotografier, kan det dateres til ca. l9l0-

l9ls.

På det tidspunkt var der, med jour-

nalisten Johannes Bech som fore-

Efter disse indledende "øvelser" var
det store spørgsmål så, hvor man skulle hige og søge. Forsøgsvis blev hele
årgangene afLøgstørAvis fra 1910 og

gangsmand, forsøg med rensdyravl på
Alheden ved Kongenshus. Der var således rensdyr Danmark på det
pågældende tidspunkt
Man kunne opstille den betragtning,
at billedet var fejlarkiveret, og slet

heden, som blandt andet indeholdt op-

ikke var fraLivø.Imod taler imidler-

lysninger om, at man var begyndt at

i

tid det sØmærke, som dyrene er fotograferet ved. Det stod på strandengen
på Livø og markerede det sted, hvor
søkablet til øens telefon var ført iland.
Imod påstanden taleq at hos rensdyr
bærer, som noget helt enestående inden for hjortearterne, begge køn gevir.
På fotoet er det kun et afdyrene, der

har gevir.

19ll vendt side for side. Der var en
del artikler om rensdyrforsøgene på
sælge rensdyr

til

andre interesserede i

Danmark, men ingen omtale der kunne spore dem til Livø.
Den litteratur, der kunne skaffes via
biblioteket om rensdyravl i Danmark
blev læst. Her var resultatet ligeledes

negativt m.h.t. at fa placeret de famøse rensdyr

påLivø.

Efter at have gennemsøgt Løgstør
Avis til og med maj måned 1912,

3 rensdyr græsser ved sømærke på Livø.
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meddelte jeg Lindhard, at jegvarkørt
fast og ikke kunne knække "nødden".
Det var dog en kende for tidligt at
opgive ævred, idet det allerede ugen

efter viste sig, at løsningen var lige
om hjørnet. Ved lidt af en tilfældighed
fik jeg nys om nogle gamle Livøbreve, og her er jeg skovfoged Jens

Erik Nieisen, Buderupholm

Skov-

distrikt, Tveden Skovpart (hvorunder
Livø hører), stor tak slcyldig for tilladelsen til at låne brevene, der omhandlede Livøs rensdyr.

Frederiks, d.28/5
Ærede Hr. Overlæge Keller.

- 12

Med Tak for Deres Meddelelse af
2015 - vil jeg kun her meddele, at
jeg netop har været ude at rejse i
Pindsen, og derfor ikke har kunnet
svare straks. Jeg afrejser alt ene
herfra saa ledes

at

jeg nu først kom-

mende Lørdag kan følge med
Motorbaaden fra Løgstør til Livø.
Jeg skal da efter en grundig Undersøgelse afalle Forhold straks tilstil-

Der havde været rensdyr på Livø,
og nu vil jeg bortset fra nogle sidebe-

le Overlægen et samvittighedsfuldt

mærkninger lade brevene fortælle:

Tak fordi min Rejse bliver mig

"Rensdyr-historien fra Liv ø" .

godtgjort.
Ærbødigst og Tillidsfuldt

Skøn.

Johannes Bech

til inspeklør ved de
Kellerske Anstalter på Livø Harald

Johannes Bech

Leth:

Frederiks, d.2815

-

12

Ærede [Ir. Inspektør
Da

jeg agter paaLørdag (Ifølge Hr.

Overlæge Kellers Opfordring) paa

Livø at undersøge Betingelserne

for

eventuel Rensdyravl,

vil

jeg

være særdeles taknemlig, hvis
Inspektøren omgaaende pr. Brevpost vil meddele mig, hvilket
Klokkeslæt Motorbaaden paa Lørdag d.

l.

Juni forlader Løgstør.

Ærbødigst tillidstuldt
Johannes Bech

til

overlæge ved de
Kellerske Anstalter Christian Keller:
Johannes Bech
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Efter besøgeI på Livø optræder der i
Løgstør Avis 1416 - I9I2 et læserbrev
forfattet af Johannes Bech, (der før
stillingen som rensdyravler på heden
var journalist af profession). Læser-

brevet fremtræder som en slags
"Bytte-Bytte-Købmand", hvor der

mellem linierne står at læse, at professor Keller har sagt til Johannes Bech:
"Hvis de Kellerske Anstalter skal investere i rensdyr tilLivø fra Johannes
Bechs Renavlsstation på heden, så
kræver det, at "Livøanstalten" omtales i meget rosende vendinger i et
læserbrev fra Bechs pen.
Efter nutidens målestok vil de fleste

nok mene, at læserbrevet er skamros
grænsende til det kvalmende. Blandt
andet hedder det (citat): "En Elev gik
og bar paa en tam Krage, der var hans

Sametelt på heden med renerne

i bøggrunden.

et og alt. Inspektøren lovede ham Kød
den.
De betroede ham tillidsfuldt alle de-

TIL: Hr. Inspecteur Leth, Livø,
FRA: Overlægen ved Den Keller-

res smaa Glæder og Sorger. Man
spurgte naar Proffessoren kom. En

pr. Børkop.

til

havde nemlig udspredt det Rygte, at
han var med Baaden. 'oFessor" kaldte
de ham, eller "vores Fessor". Jeg talte
med flere paa Tomandshaand, og de
talte alle om ham som en Fader, de
holdt af, fordi han vilde deres Vel".

Bech fortsætter med den brede
pensel: "Jeg glemmer aldrig den
Søndag paa Livø, denne henrivende
idylliske lille Ø": Hvorom alting er, så
var det et særdeles vellykket "salgsskrift" fra Johannes Bechs hånd.
Overlæge Christian Keller meddeler
således 816

- l9l2 til

inspektør Leth.

(Den tidsmæssige forskydning

hold

til

i

for-

ovennævnte læserbrev skyldes, at dette forud havde været bragt i

"Viborg Stifts Folkeblad"

ske Aandssvage-Anstalt, Brejning

"Bestyrelsen har i Dag tiltraadt
Forslaget om at indkjøbe de 4
Rensdyr (2 Hunner med 2 Kalve,
den ene Kalv at ombytte til Efter-

aaret med I Tyr. Jeg har underrettet
Hr. Beck derom og anmodet ham
om at lade Dem directe vide naar
de kommer tilLøgstør.

lllcuer tll tius. ilra

lXenaulFflationsn ncb $tcbetll6
cntom I CIoat $er til l3ogfiøt fire
freret - Son og $rrn famt to
RiD -t ber ftrolå 6leo oue{orte
tlt 8loø. Smt uil forfegc ot Drioe
Smsbgmul Foo bcn ltllc '8ts,
llotbor.
(ortsættes)
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DET FØRSTE SKOLEVÆSE]Y
I LØGSTØR
øf M.M.
I LøgstørAvis 1952 er gengivet en artikel, skrevet af M.M., som antagelig
er lærer M. Møller (Græsdahl), som

indtil omkring 1930 var lærer i

Løgsted. Han gengiver en slcrivelse,
som nok er det ældste vidnesbyrd om
skolevæsen i Løgstør.
"Hr. Chr. Thaarup, sognepræst til
Kornum-Løgsted, androg i året 1755
myndighederne om at få en skole oprettet i Løgstør, idet han betonede, at
han ikke kunne drages til ansvar for
ungdommens uvidenhed så længe,
der ingen skole var i byen.
Provst Kaalund i Farstrup anbefalede varmt sagen og opsatte et forslag,
som han så tilsendte Stiftsbefalingsmand Holck på Aalborghus sammen

på forlangende min videre assistence
påfølge.
Anlangende skoelehusets bygning,
da ville provsten derom med skriftlig
begjering anmode største lodsejer i alt
ifølge berørte skoeles forretning og
derom indsende mig det erholdende
svar til nænnere foranstalbring i fornøden måde.

l. Maj 1755.
Holck"
(Officielle skrivelser var heller ikke
nemme dengang. Red. Anm.)
Aalborg Slot den
J.

med hr. Thaarups "Memorial"

"Baronen indser det uholdbare i ordningen, at Løgstørs ungdom undervises i anstalten i Mjallerup, og det er
der mening i så meget mere, som denne undervisning foregik i en lille hyt-

Efter at baron Holck havde fordybet
sig i tingene, udsendte han følgende

te, der lå på fællesjorden i Mjallerup sidste beboer var en mand ved navn

resolution, et meget interessant papir,
der

i sin helhed lyder således:

."Siden det eragtes fornøden, at en
skolemester holdes, og antages for
ungdommen i Løgstøers bye, så vil
derom først søges hans Højærværdig-

he4 hr. biskop Wøldiches sentiment
gotfindende efterdi bemeldte ungdoms skolegang er henlagt under
Kornum og Løgsted Sogneres skoler i
Mjallerup bye ved den i Aistrup kirke
den 14. old. 1740 holdte forretning,
og når velbemeldte Hr. Biscopen bifalder sognepræstens forestilling, skal
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Sara-Niels - og ikke godt kunne tænkes at rumme børnene fraLøgstør og
de to landsogne, hvis de da gav møde,
når de skulle.
Endvidere er det et stort spørgsmåI,
om der før l7l0 var nogen lærer ved
denne skole; snarest er det at tro, at
den da kun blev benyttet, når en om-

vandrende lærer - løbedegnen
kom for at lade sit lys skinne.

-

an-

1723 var der imidlenid en så temme-

lig dygtig mand der, hans

navn var
Thomas Thaarup, og han fiir et overraskende godt lov afbiskop Lautrup. Han

var også student og Fædikede ofte for
hr. Peder Tuxen i hans alderdom.
At han lod sig godt betale for det, er
der ikke noget at sige til, dalærerløn-

nen var lille. Han boede

i

Tollerup,
sagtens i en lille lejlighed, der af sognet var lejet til ham på den dengang
ret store gård.
Løgstørbørnene havde ganske vist
før denne tid haft nogle skoleholdere
til at læse med deres bøm, før ltr.
Thaarup skrev sit "Memorial".
En gammel kirkebog beretter:

"1693 den 21. Augusti begrafi'edes
Christen Christen Skolemesters søn,
navnlig Svend, ætatis (alder) 4 fu, 4

ordentlig skole, så er det ikke af

ukendskab til disse ting, han var jo
født i Tollerup, havde fra l7 40 til 1750
været "disse menigheders sognedegn"

ligesom faderen og blev så

i

1750

præst for Kornum og Løgsted menigheder, men han åbenbart fuldstændig
ignoreret disse herrer, hvilket han kunne gffe med rolig samvittighed.
klagen over Thuri Christensen
fremføres, athanfører et forargeligt liv,
er drikfældig og vanrØgler sin gerning.
Man f;ir heller ikke et tiltalende indtryk
af ham ved at læse hans indlæg i sagen.
Et begynder således: "Jeg stakkels

I

Viborg beror en

eenfoldige, gamle mand" som sad i
i stelle roe må rigtig
tage udi betragtning voris sidste søndagsevangelium og den forklaring om
Satans fristelse imod den nådige her-

sag, rejst 1738 imod skoleholder L.
Mejlgaard af Løgstørs beboere.. Han
anklages for drik, uordentlig levned
og udygtighed.

re Christus.."
Det har åbenbart været således, at
nogle af beboerne har sluttet sig sammen og betalt en person for at læse

Og atter i 17 46 er det galt med en anden. Hans navn var Thuri Christensen.
Det var en vis Laurs Vestergaard, der

med børnene, rimeligvis

måneder, I uge."
Ja, og så er der endda et par stykker
til, som historien har overladt os.

I

Landsarkivet

i

rejste sagen, og det

lod som Amts-

fischal Bruun og biskop Wøldicke
støttede ham, men Thuri Christensen
mødte op med en mængde anbefalinger fra forældre, hvis børn han havde
undervist, deriblandt fra en sådan kapacitet som Peder Christensen Thorup
- Peder Kræmmer - Løgstørs største
pengematador i disse tider, og den
gode Laurs Vestergaard mifite gøre
Thuri Christensen afbigt.

Når hr. pastor Thaarup

i

sværing over skoleforholdene

sin be-

i

Løg-

stør siger, at der aldrig har været holdt

min lille hytte

i

dennes

egen stue, selvom denne har været

i

en "liden hytte".
Således tog undervisningsvæsenet i
Løgstør sin begyndelse. den nærmest påfølgende tid er sikkert den

I

første skole blevet bygget

i

i

Løgstør,

sagtens Skolegade, hvor murefinester Moesgaard nu har ejendom.

M.M.''
Den første skole lå

i Vægtergade

med

"Skoleengen" sønden.for Den skole,

som M.M. nævne1 blev bygget i 1823
i Skolegade, somfik sit navn ved samme lejlighed. Nu Købmagergade med

Midlfiord Radio i huset.
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Byggeru på bakken

Andersen, som boede på bakken i

Der var nok ikke arbejde nok i forretningen, så der måtte ske noget mere.
Huset var i en etage med tegltag. Han
hævede taget med taljer, som han sikkert havde lånt på havnen. Jeg har historien fra min fars bror Olav, som deltog i projektet.
Min far ville ikke tale om det på sine
ældre dage. Det er sådan noget unge

Løgstør i mange år. Han var tømrer, og
byggede nogle huse på bakken, men forfatteren i KREJL vidste ikke, om han
også byggede Sønderport nr. 10.
Det gjorde han ikke. Om nogen er interesseret, følgende historie.

var blevet blæsevejr.
Sagen var, at teglstenene, trods gode
råd fra alle, som så til, ikke blev taget
af. De skulle jo bæres både ned og op,
og understrygningen holdt de fleste ste-

KREJL har modtaget et brev "fro N.
Andersen i Vejle med nedenstående
"stemningsbillede

".

Ved en sammenkomst i

Løgstør,

(Realklassen fra 1940), kom jeg i besiddelse af et eksemplar af KREJL, hvori
var en historie om min far Jakob

mennesker gør, sagde han. Tænk om det

der.

I 1920 og 21 havde min far et job hos
fa. Jyden i Ålestmp. Indehaveren hed
Per Andersen, kaldet Per Jyde. Han var

den første, som importerede Citrodn biler i Danmark. Min fars arbejde var bl.a.

at pakke bilerne ud og klargøre dem i
Københarrns Frihavn.
Derefter at levere dem til kunderne,
mest læger og dyrlæger i Jylland. Til levering hørte også med at lære kunden at
køre bil.

En cykelhandler i Løgstør, i Sønderport 10, holdt op. Den forretning kan du
overtage, Jakob, sagde Per Jyde. Så kan
du vel også blive gift med hende Line,
som du kører rundt efter på din motor-

cykkel. Hun var da på Langelan4

så

han kom vel ikke hver søndag, men de
havde kendt hinanden, siden de gik til
præst sammen.
De blev så gift

i Sønderport 10.
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i

1922, og flyttede ind

Der blev så bygget manzardetage under taget, som igen blev sat på plads, og
indrettet to lejligheder under det samt

loft.
Der blev også bygget garagff bagved
gården. I to etager. De øverste kunne
man køre til bagfra, hvor min far senere
byggede mit barndomshjem. Et noget
mærkeligt, men godt hus, som er en anden historie.

i

I Sønderport 12, huset blev kaldt
Hafrria, boede en gammel mand, som
hed Jakob Jensen. Ham købte min far
jord af, når han skulle bygge et hus
mere. Det var vist sådan, at husene på
den side af Sønderport havde grund op
hedder Skovlyvej nu.
F.eks. boede i nr. 14 gartner Busk,
som havde garbrerbrug der.
Min far byggede 6 huse på Bakken og

til det, der vist

Sønderport 8.

