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K,,trRE I/ESER
Dette er sidste nummer i 22. fugang.
Som de fleste ved, er abonnenternes
gennemsnitsalder ret høj,og der er en
naturlig afgang. Den har hidtil kunnet

Selv om det er forår, bringer vi den
manglende artikel om isvinteren, med
en unds$dning tilJohs. Sørensen.

modsvares af nye abonnementer, men i
hx vi ha"ft en nedgang på en snes
sfykker.
Da trykning og porto stadig stiger, må
vi med beklagelse sætte prisen op til
80 kroner for en fugang. Det har til
gengæld den fordel, at I kan se med det

Slutningen er nået på BrøndumAndelsmejeri, og vi har fundet en artikel om
Løgstør så langt væk som Sorø Højskoles eledorening.

hr

saflrme, hvilken årgang I betaler for!
Var det ikke en ide at gå rundt i be-

Endelig en del af et ufuldendt manuskript afAnker Larsen, som er dukket
op ved Løgstøt Bogtrykkeris flytning.

kendtskabskredsen og se, hvor mange
der endnu ikke abonnercr ph KRIJL,
og få dem tegnet?

FORSIDEBILLEDET og billederne på
side 63 og 64 er en Lille spøg.
Det er en gættekonkurrence uden præmier for at se, hvor mange der kender
byen i småtingene.
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Der skal ikke afleveres nogen liste til
KREJL,

men læseren kan sidde der-

hjemme og godte sig over at kende
også de små hjørner i byen.
Det burde ikke være vanskeligt.

ISWNTER PÅ LIMryORDEN
AfJohs. Sørensen

Der var isvinter ,det var vinteren l94l42. Iim$orden var ved at fryse til, det
var kun skibe med meget stor maskinkraft der kunde forcere ismasserne.
Paketbåden "Limfi orden" havde givet
op, men den lille paketbåd, der sejlede

fra København via Nørresundby og
Aggersund til Struer, gjorde endnu et
forsøg på at forcere sejlrenden, for at
komme vest ud fra Løgstøt, men den
løb fast midtvejs ude i renden, ( nærmere betegnet, ved den tredje kost).

Denne båd, den hed forresten
"Mathilde", og dens lillesøster "Hardsyssel", der også sejlede på samme tur
lignede den til forveksling,barevar den
ikke nær så stor , men "Mathilde" den
giver ikke op fordi der kommer lidt

vanskeligheder, eller måske er det kaptajnen,der er en hård negl,lad det være
usagt.

I hvert fald fhr han, ved hjælp af

nogle korte ture frem og tilbage i isen,
lavet så meget hul ,at skibet kan vendes, og med den sjove runde agterende
som "Mathilde" havde, så fortsatte den
med at hugge sig gennem isen til den
nåede ud forbi Ballonen, @allonen var
betegnelsen for den bøje der lå ved
vestenden af sejlrenden).

Her var isen ikke så fast så den klarede sig fint videre til Struer, og tro mig
om ikke den to dage senere kom tilba-

ge og lagde

til i Aggersund, for at fh

slagtede kalve fra Slagter Møller,med
København, og sL iørigt proviantere

turen, inden

hun

til
til

fortsatte øst ud af

lorden til København.
(Slagter Møller er jo som nogle nok
ved min svigerfader, derfra har jeg
noget af denne historie), men ugen
efter kom den ikke igennem, ja! Jeg tror
slet ikke den forsØgte, da var fiorden
helt frosset til, selv den ellers så gode
(efter datidens forhold) isbryderfærge
Valdemar kunde ikke klare isen, og
måtte lægge sig til kaj, jeg husker ikke
hvor længe, men det var i hvert fald et
godt stykke tid. Det er for mig stadigvæk en ghde, at ror og skrue kunde
holde til den manøvre som Mathilde
foretog med at sejle baglæns i de ret så
svære ismasser.

Vi havde allerede skøjtet nogle dage
inde på det lave vand, isen var god, der
var ikke mange krusninger på den. Det
der var mest fadigt var nhr vi løb baglæns, og ikke observerede at der havde
været ålestangere, som havde hugget
våger i isen, for at forsøge at fh en hl pit

savlystefet.

(Det var jo den gang da der stadig
var lidt fisk i Fjorden , der var ikke bare
ål der var også skrubber). Det var ikke
specielt selve vågen der var fadig, den
tøg man gerne let og elegant over, nel!
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Isen

gik til angreb på Kanalbuset, sonx bleu reddet i sidste øieblik.

Det var den isklump som var lagt op
på isen, så ålestangeren havde noget at
sætte sig ph nhr han skulde have en tår
kaffe, eller en anden hiertestyrkning,
den frøs gerne fast til isen, og løb man
så baglæns på den kunde det godt blive
til en ordentlig fllvetur hen over isen.
En anden fare, som dog ikke var så
fadig endda, det var efter at lorden var
frosset til steg vandstanden, hvilket
bevirkede at vandet steg længere op på
stranden, og der gik jo en dag eller to
før den nye is her var frosset til så den

kunde bære, så der var af og til en der
fik en våd sok her, men det kunde vi jo
sagtens klare, for vi kunde bare lige
smutte ind og skifte til en tør sok.
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Det var værre med nogle af de børn
der kom inde fra byen, og især dem der
hjemmefra havde fået besked på, at de
ikke måtte gå på isen, så der skete da af
og til at en og anden måtte ind til mor
og få skyllet en strømpe og fh den tørret ved kakkelovnen, og så vandt mor
jo en stor stjerne ved disse børn.
Det var jo ikke de moderne skøjteq

vi kender dem i

dag, med faste
på
skøiter
støvlerne, nej! Det var den
gamle slags til at spænde på et par ski-

som

støylet de kunde købes hos Isenkræmmeren (det var Thorvald Petersen, han
havde forretning i et gammelt law hus
der lå der, hvor nu forretningen "Deres
Tøjmand" ligger).

Et par skøfter kostede dengang den
formidable sum af 27 kroner, sammenlignet med min ugeløn der var ph 14
kroner, når der så skulde tages i betragtning at de 7 kroner hver uge skulde afleveres der hjemme for at bo og spise,
så kan man jo snart regne ud at der
ikke blev meget til overs til andre
udskejelser den vinter.

Når så dertil kom at skøjterne rev
i stykker på den ene støvle og

hælen

skomageren så skulde have 3 kroner og
5O ører for at reparere den, ja! Så var
man faktisk flad som en pandekage,
men vi havde det bare rigtig sjov, og
det er faktisk også en glæde i skrivende
stund at mindes den tid.
Efterhånden som isen blev mere sikker også ude i renden kom der så rigtig
gang i løjerne. Der blev bygget isbåde,

det var brødrene Møller (Købmand
Jacob Møllers sønner) det var Laurits ,
Schack og Åge der først startede med
denne sport, og når der kom rigtig vind
i sejlene så kunde sådan en isbåd skyde
en drabelig fart.
Også vedAggersund var der en der
fik bygget sig en isbåd, det var skomageren han hed Chades, ham havde jeg

mester Knudsen, og her blev han som
svend til han blev indhentet af sygdom
og døde alt for tidlig) og OveAndersen
hanvar medhjælper hjemme hos faderen vognmand Lars G.Andersen. (Ove
oveftog senere faderens vognmandsforretning som han drev indtil han alt
for tidlig blev ramt af sygdom og døde.)
Børge Norre han var i lære som farve-

handler hos Købmand Tøttrup i
Bredgade , der hvor nu elinstallatøf P
E. Biisgård har lavet Solcenter. ( Børge
fik efter athave været forskellige steder
i landet, egen farvehandel i Åbyhøj ved

fuhus. Han var formand for Handelsstandsforeningen

Her

i

irbynøi.

fik han et kæmpe arbejde da

hele Silkeborgvej skulde omlægges, alle
i den ene side af gaden
skulde rives ned for at udvide gaden ,
og der blev i stedet herfor bygget et
butikscenter, dette arbejde sled han sig
faktisk op på,og han oplevede ikke færdiggørelsen af dette store arbejde).Og
så jeg der dengang var lærling på

forretninger

Løgstør Andelssvineslagteri. Vi fire
holdt sammen i et godt kammeratskab
i mange år derefter, men desværre er
jegi dag den eneste der stadig er leven-

dog ikke noget nærmere bekendtskab
til, idet han holdt sig mest på den nordre side af forden, og der kom vi ikke
så meget, så ham så vi kun på afstand.
Vi var dog fire kammerater der en søndag eftermiddag tog turen helt over til
Aggersund og fik en sodavand med
\Øienerbrød hos bageren, det varVagn

de.

Just, han var glarmestedæding den-

kraftig vestenvind, og da isen kom i
drift skruede den sig op på stranden i

gang,

ffagn havde lært faget hos

Glar-

Det var en hedig vinter hvor vi morede os meget på isen, men alting får jo
en ende.
Da foråret meldte sin ankomst var

det slut med skøjteriet og isen brød
op, og det var ikke udramatisk, der
skete nemlig det at der kom en ganske
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nogle kæmpehøie dynger, det var fascinerede et se når isen lavede disse skruninger, så vi gik tit ned til stranden for
at se på det, en dag vx der helt isfri
vand ud for Kanalhuset og langt ned
øst for byen,men så kom der drift i isen
ude fra bredningen, min fader og jeg
var ghet ud øst for kanalhuset og stod
på skrænten og så da denne isflage løb
op på stranden.
Der lå en kampesten et stykke ude i
vandet, den var så stof at når jeg stod
ved siden af den så nåede den mig til
lige over hoften.
Da den ca.40 cm. tykke isflage pressede på den, blev den skubbet ca.2o
meter længere op på stranden, et fascinerede syn , men pludselig fik far travlt
han løb hjem og kaldte alle mand af
huse, det han havde set vaf at isen krøb
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op af cementglaciet og op mod kanalhuset.

Hvis det vilde fortsætte yilde det io
simpelthen vælte hele huset men det

forundedige skete at isen stoppede
mindre end een meter fra huset, billedet viser hvor nær det var ved , det er
ganske vist først taget dagen efter, det
er min søster Ellen Sørensen, (i dag
Ellen Petersen, bor i Rønde på Djursland) og to af hendes veninder, Inger
Ågård (i dag Inger Lund Jensen, bor i
Løgstør) og Birte Frank (i dag Birte
Dahlsen, bor i Randers.)
Dette er bare en af mine mange
oplevelser som barn af kanalhuset.
Jobs. Sørensen

BRøNDUM ANDELSMEJERI
AfJacob Larsen (sluttet)

Ståltanke uar boldbare og lette at renholde

Den 26.-5.-66 enedes mejeriet og
kommunen om at bygge 3 jordbassiner
til vandrensning, udgift 60.000 kr.,
halw til hver.
Christensen, Løgstør Motor Co.,
havde givet tilbud på to varevogne til
detailsalget i Løgstør. De blev købt for
34.753 kr.Løgstør mejeri og BrØndum
mejeri havde begge to solgt konsummælk i Løgstør.

Den 30.-3. 1967 tilbød mejeriejer
Møller Pedersen at sælge sit mejeri til
Brøndum A/M. Mejerikonsulent S.
Nielsen blev rådspurgt. Han anbefalede

at kØbe

til 400.000

kr. med 75.000 kr.

kontant og resten over 10 år med en
forrentning l/2% over højeste indlånsrente.

På ekstraordinær generalforsamling
den 24.4.1967 vat følgende punkter til
afstemning: 1. Skal vi købe Løgstør mejeri? Ja.2. Skal vi udbygge osteriet og
mandskabslokalerne? Ja. 3. Skal vi gå

over til tankvognsaflientning? Ja. 4.
Bemyndigelse til bestyrelsen om optagelse af de nødvendige lån blev underskrevet i protokollen med personlig
underskrift.
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Den 26.5. 1967 blev Knud Møller
Pedersen ansat som leder af Løgstør
mejeri. 13.7.1967 købtes 3 stk. Ford
chassier af Løgstør Motor Co. Derpå
skal monteres 7-tons tanke fra Paasch
Maskinfabrik. Der er i juni måned
truffet aftale med Farstrup mejeri,
Barmer mejeri og Vindblæs angående
leverance af konsummælk i plast fra
Brøndum mejeri.

Da aftalerne var

i

hus, købtes en

finsk tappemaskine, pris 70.300

kr.
Samarbejdet gik straks i gang, og mælkeflasken var blevet overflødig.
Den2O.4.1969 fik murermester Per
Zimmer,Tolstfup, og tømrermester Jens
GrBnning,Tolstrup,til opgave at lave tilbygning til ostelageret, pris 115.000 kr.

plus flytning af maskiner og installationer,50.000 kr.
Der blev i foråret 1969 aftroldt flere
møder med Farstrup og Barmer mejeri-

er om en sammenlægning, så al mælk
blev behandlet i Brøndum, hvor man
lavede både smør, ost og konsum, og
man havde den fornødne kapacitet.
Farstrup blev købt af Brøndum, pris

150.000 kr. Barmer blev solgt til

"Stjernen" i Bislev. Men enkelte levenndØrer flyttede til Brøndum.
I l97O havde man en stigende mælkemængde at forarbejde. Et betydeligt
konsummælkssalg. Det udvidede ostelager muliggjorde en større produktion, og et effektiw klimaanlæg muliggjorde, at alle oste blev kvalitetsoste.

I

Ostemassen skæres
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i temingeq før

den fyldes i forme.

Den 3.7. 1967 gik mejeriet ouer

til

tankuognsaJVtentning.

Den 22.5. 197 O indbørJAalborg Amts
Mejeriforening til møde, hvor der blev
redegjort for tanker om oprettelse af et
mejeriselskab for Aalborg Amt.
Disse tanker blev diskuteret på mej-

eriets generalforsamling den 2.12.
1970, hvor bestyrelsen blev bemyndi-

get

til at arbejde videre

med planerne

om et mejeriselskab. Den l0.l. I97I
var bestyrelserne for mejerierne i
Hornum, Brøndum, Ovedade og Ranum samlet i Løgstør.Konsulent Sigurd
Nielsen redegjorde for flere måder, der
kunne samarbefdes på, så det gav Økonomisk udbltte.
Den 25.5.1971 blev Ranum mejeri
solgt til dets bestyrer, Eding Jensen. 21
andelshavere fra Ranum A,/M dannede
en leverandørkreds, der leverede deres
mælk til Brøndum A/M. Mælken fra

Løgstør mejeri var i nogen tid blevet
behandlet i Brøndum. Den 27.6. 1972
solgtes Løgstør mejeris bygninger til
bagermester Linde Thomsen, Løgstøt
hvor han flyttede Groes bageri over.
I1973 blev bygget ryt kedelhus og
købt ny kedel, pris 60.000. Man var i

sidst forløbne år nået op på en indvejning af 13.454.043 kg sødmælk.
Så kom oliekrisen. 12.12.1973 vedtog man at gh over til 5-dages uge , fordi
olieleverancen blev beskåret med 25o/o,
men fra den 4.2.1974 køres igen alle
ugens 7 dage. Man vedtog at bygge
880 kvm til ostelageret. Der blev lavet
et fælles indkøb af ghrdkøletanke, hvilket udløste en pæn rabat til de leverandøret der købte.
Da Ulstrup mejeri stoppede i 1976,
kom der leverandører derfra, men flere

gik tilAars. I1975 indvejedes I4,5 mill.
kg. mælk. Dette tal var i 1978 steget til
t4.964.603 kg. mælk.
På generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle om
sammenslutning med Nordjysk Mejeriselskab, mejeriselskab Nord eller mejeriselskab Danmark. Bestyrelsen hayde
forhandlinger med alle 3, og en hel del
rentabilitesberegninger blev foretaget.
Det endte med, at Nordjysk Mejeriselskab tilbød at betale en overpris for
Brøndumleverandørernes mælk i en 6
årig periode.
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Mejeribestyrer Valtber Hansen, kasserer Cbr Lindberg og næstfurrnand og ordstyrerJøcob Larsen ued den sidste generalforsamling 13,12. 1979. Bagefter uar
der spisning og dans.

Derfor var det Nordjysk Mejeriog formand Søren Jensen, der var med til den

vi gerne vil sammen med

selskabs direktøt Mortensen,

sagt, hvorfor
jer.

ekstraordinære generalforsamling den
4.Juli 1979.Der blev orienteret om forhandlingerne og deres resultat.
Der blev spurgt, hvorfor man ville
give overpris for mælken i 6 år. Det svarede direktør Mortensen på, idet han

Derefter var der afstemning, hvor
sammenslutningen blev vedtaget med
stort flertal, ligesom de nye fællesvedtægter blev vedtaget.
Den sidste generalforsamling i Brøndum A/M aftroldtes 13.12. 1979. Sidste
års indvejning viste 15.387.147 kg

sagde, at de havde set regnskaberne, og

mælk. Beretning og regnskab blev

de var gode.. De havde også set, meie-

enstemmigt godkendt.
Formanden rettede en tak til alle, der
havde medvirket til et positiyt resultat

riet var veludbygget og med moderne
maskiner.

Man kunne producere kvalitetsoste,

i

alle typer og Havarti,
under kyndig ledelse af ostemester
Bent Abildgård. Man kunne sælge alle
disse oste.Ædrig til underpris, derimod
af og til lidt over prisen på grund af
kvaliteten. Og måske er bestyrer
Valther Hansen god til at finde kunderbåde Danbo

ne. Når disse ting er sagt, har rri vel også
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af sammenslutningen. Alle andelshave-

re forblev i

selskabet. Brøndum

Andelsmejeri havde i 89 år været et
selYstændigt aktiv for egnen.
Mejeriet fungerede endnu en del år,

men blev på et tidspunkt offer for en
ydedigere sammenlægning med endnu
større mejerienheder.

FRA VESTJYLLAIIID
Af

Christine Rasmussen

Det er de mest usædvanlige steder,vi
kan finde noget om vores by og
omegnen.
Ved en tilfældighed fik jeg fat i et

nummer af "Budstikke" for

Sorø

Hgjskoles Elevforening. Den

April

1.

I9O4. Heri skrev en af eleverne:
(Hun er så moderne, at hendes retskrivning ligner vores)

Da Kr. Hansen

i

"Budstikkes" jule-

nuflrmer, beklager sig over, at han intet
stof kunne få til "Budstikke", vil jeg
prøve ph at give en lille skildring af
Jyllands vestkyst, som jeg sidste sommer besøgte. Det havde jo været ulige
lettere, om jeg havde gjort det straks
efter rejsen, men da havde jeg ikke

godt rid.
Jeg havde et2-mhneders sommerophold i Løgstør hos en familie, som jeg
på Stevns ffr havde stiftet bekendtskab
med, det var borgmester Haxthausens,
om nogle af læserne skulde kende
denne familie.
Jeg fik i disse to måneder rig lejlighed til at se denne del af Jylland. Selve
Løgstør ligger efter min mening meget
smukt, så man behøver ikke at gå ret
langt for at finde de kønne steder.
Tæt uden for byen ligger Frederik d.
T.Kanal,hvorigennem de større skibe i
sin tid måtte gå for at komme ind og ud
afLøgstØrs havn; nu er fiorden uden for
kanalen renset op, så ingen skibe behøver at gh den vej;der blev nemlig betalt

told af hvert skib, som gik igennem
kanalen.
Denne går i retning omtfent fra nord
til syd og er en mil lang; langs denne

ligger en vej, hvor man godt pr. cykle
kan køre ud

til kanalens udløb i ekstra-

godt føre. Bag kanalen (ind ad landet
til) strækker sig en meget høj bakke
flere mile langs fjorden.
Hvis man rigtig vil nyde udsigten,
må man gå op på bakken og så tage en
spadseretur langs kanalen. Heroppe fra
har man en ubeskrivelig smuk udsigt.
Bag os ser man LøgstØt, som ligger

indeklemt mellem bakken og fiorden
Qige ud for byen ligger bakken så langt

tilbage fra fjorden at der lige er plads til
byen).
Foran os mod nord ser man den
spejlblanke kanal og på den anden side
kanalen den smalle landtunge, som skiller kanalen fra fiorden. Så kommer fjor-

den, der især er meget smuk ved solnedgang eller dog så tidligt, at solen
kan skinne langs op ad lorden ogkanalen.

Ovre på den anden side fiorden ser
man mange større og mindre landsbyer, og i stille vejr kan man høre kirkeklokkerne ringe fra flere kirker der
ovre. Man ser bl. a. den lille færgeby
Aggersund, der nu er stærkt i opvækst;
den ligger endog på begge sider fjor-

den, som kun er en halv lerdingvej
bred der ud for.
Denne egn, kan man sige, er rig på
afuekslinger. Det er ikke , som når man
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kommer ind midt på Jyllands hede "clen golde, brune hecle", som digteren

akkurat, som der ser ud, men da jeg
ikke er det, kan jeg kun sige, at der er

siger.

ubeskriveligt smukt.

Går man længere sydpå, har man
også ved solnedgang en herlig udsigt,
når det er stille og klart vejr. Man ser
solen synke ganske langsomt, og tilsidst ser det ud, som klipperne og bakkerne ovre på Mors stod i lys lue, og
som disse igen gav genskin på den lille
Ø, som ligger endnu nærmere, nemlig

Jeg vilde ønske, at mange af læserne
(sjællænderne) som ikke har set jydens

LivØ.

Når man står længe og betragter
dette, er det, som man drØmte, at man

havde set

ind i eventydandet, hvor

prinsen og prinsessen bor i et prægtigt
glasslot, der glimrer så stærkt, at det
blænder øjnene på den, som ser på det.
Disse smukke steder står fast i min
erindring, og jeg vilde Ønske, jeg var så
lykkeligt stillet at kunne beskrive det
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land, måtte få lejlighed til at komme
ovef og se det, for det ef meget smukt.
Jeg Yar også en tur ude ved
Vesterhavet, men det vil tage al for
megen plads at skildre den tur med.
Der skulde jo da også være plads til alle
de andre af foreningens medlemmer,
der har følt sig trLrfne af Kr. Hansens
klage og skrevet en eller anden oplevelse til dette nummer af "Budstikke."

Nu vil jeg slutte med en hilsen til
alle skolens lærere og lærerinder, samt
alle mine kammerater fra 1902.

Christine Rasmussen,
Egerup, Ringsted.

LIVET PÅ LØGSTøR HAVN
AfAnker Larsen m.fl.
Den beretning, der følger neden foq stammer fra et ufuldendt manuskript
om Løgstøri der bleu afleueret til brugfor "Barn af Himmerland".Tidspunktet
må ligge omkring 1994. Desuærre utr stoffet så ubearbeidet, at det ikke
kunne bruges i den form.
Anker Lørsen skriuer selu "Nedenstående "glimt" er fra arbeide med oplysninger fra auis, byarkiu, lokaltidsskrifi 'Krejl" samt iubilæumsskrifter,
museumsskrifter og en snak med folk." De sidste 10 år bar det uæret glemt
på Løgstør Bogtrykkeri, rnen Anker Larsens snak med lokale har stadig
uærdi, og den kommer ber:

Livet på Løgstørhavn.
Hans Sloth Larsen, der er født i 1905,
fortæller, at han som 5-årig hver dagvar
ude ved kanalen for at aflevere madpakke til faderen, der arbejdede der.
6 år gammel kom Hans trlatværeby-

dreng på "Del-finen", der var Vandbygningsvæsenets fine slæbebåd, og som
også blev benlttet til sejlads, når man
skulle lave opmålinger og have forbindelse med uddybningsfartøjer.
Omtrent midwejs mellem Løgstør
og Lendrup var der på kanalen en lille
færge. Færgemanden Helenius trak færgen fra bred til bred med et tov. Når så

et skib skulle passere, blev der tudet i
et horn, og tovet blev da sænket.
Færgemanden og hans kone boede i
et tfæhus ved færgen i flere måneder
om sornmeren. Mange landmænd hen-

tede græs på græs-sanen på nordsiden
af kanalen,og på færgen var der en tfækasse, og deri blev høet transporteret
over kanalen.
Der var altid liv på kanalen og fior-

den. Der var også tragiske minder. Hans

Sloth husket da et hollandsk jernskib

kæntrede ved "ballonen" vest fof
kone og en femårig dreng druknede. Da man hævede

LØgstør. Skipperens

skibet,fandt dykkere dem døde i kahytten. De blev begravet piLøgstør ?'trke-

gård, og skipperen har siden ofte
besøgt graven.

Kanalen mistede sin betydning for
sejladsen, da man 1901 uddybede sejl-

renden vest fof Løgstør.

Hans Sloth Larsen vat

ved

Vandbygningsvæsenets uddybningsmaskiner i 4O hr. Sejlrenden, der blev gravet af hollandske uddybningsmaskiner,
skulle holdes ved lige, da der snart
hvert år skete tilsandinger.

Det første uddybningsfartøj, der fik

fast tilhørsforhold til Løgstør, var
"Dragen", der var bygget i Holland.
Siden kom "Nr.1" og "Odin"til. Det var
maskiner med graveskovle på kæde, og
der var et slemt spektakel, når de arbejdede og gravede sand op, der blev sef-
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let ind til stranden, og derved blev den
fine sandstrand ved Lendrup skabt.
Nu bruger man sandsuger, men Hans
Sloth Larsen mener nu, de kun får sandet til at fl1tte sig.
Vandbygningsvæsenets maskineq og

vi var ofte udstationeret, når der var
uddybning af havne rundt om i landet.
Vi havde egen sygekasse, da der ikke
var løn under sygdom.
Vi havde også liv ved havnen med

fiskerbåde, og

en tid var der

4O

erhvervsfiskere. Købmand Søren Laursen havde også skibsbyggeri og byggede i 1908 den første fiskerbåd i Løgstør, hvori der var motof.
Der var flere store skibe hjemmehørende i Løgstør, og havnefoged Sørensen, Niels Simonsen og Martin Simonsen havde skibe, der tog på langfart, og
det samme gjorde skipper E. Christen-
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sen,hvis skib "Edna"nok var det sidste,
der var hjemmehørende i Løgstør.
Vi var altid imponeret, nhr kaptajnJ.
Chr. Jensen kom sejlende til Løgstør i
sin fine lystbåd med tre matrosef om
bord. Hans datter dgde, og han oprettede Magdas mindefond, og andet fond.
Han skænkede roklubberne i Lggstør fine rohuse og har støttet mange
ting i LØgstør.
Hans Sloth Larsen, der i en del år har
] æret bhdfører for lodseriet, indtil helbredet sagde stop for dette virke, for-

tæller om udviklingen, der er sket

indenfor skibsfarten: Med moderne lyskastere kan man sejle døgnet rundt og
ved Aggersundbroen bestille oplukning, så dette at søge havn er heller
ikke her nu nødvendigt.

Anker Larsen.
(Renskreuet af N.H. Lindbard)
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