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K/trRE L,rtrSER
Velkommen til årgang 23.Detgår stadig
fint med at samle stof. Faktisk har vi
måttet udskyde stof til næste nr
Der kommer kommentarer og oplysninger fra de mest uventede steder.
KREJL fik et brev fra Australien, eller
Tasmanien. Hvor han har hørt om
KREJL, ved vi ikke, men for en gammel
Løgstør-dreng er alt jo muligt.
Han har set et gammelt nummer om
øgenavne, hvor bl.a. Honolulu-Laurids
blev nævnt. Det er gået lidt ud over hans
danske, men se nu bare:
"Gode Hr. Lindhard. For en gode Tids
siden havde De en Serie om ØGENAV-

NE, og hvist ikke hvordan HONOLULU IAURIDS fik det fra.

Før han gik i Land var han for en Tid i
den Amrikanske Flaade stationeret i
Honolulu, og naar de gamle Fisker sad
oppe paa Sladderbænken paa Vesterhavn, var det alt han snakke om, da han
i den Amrikanske Stille-

var Orlogsgast
haves Flaade.

Th. Brun.
De maa undskylde Skriften og Sproget,
men efter og ikke have talt dansk for 48
Aar er det rusten."
Imponerende! Han har lige betalt for
en ny årgang. Er der nogen der husker
Thomas Brun?
Ellers er nummeret
sen

FORSIDEBILLEDET
Løgstør kirkes spir har endnu engang
været "prydet" med et stillads. Denne
gang skulle både træværk og skifer forny-

es. Og vindfløj og kuppel ordnes med
guld og rustfrit stål.
I kuppelen ligger der nu 4 skrivelser.

frldt med spæn-

dende nyt/gammelt om aviser og en hil-

til Livøbådens 100 år.

En fra håndværkerne i I 893, og en ny fra
1964, 1974 og2003. De tre sidste foråttet af KREJLs redaktør.
Så nævnes menighedsråd, kirkens medarbejdere, borgmester. Og Løgstør Rør,

som har leveret den lufttætte indpakning. Alt i kopi.

SPØG

TIL SIDE

Af N.H. Lindhard m.fl.
Når oi modtager dagens aais, tenber
ai oaer indboldet og initerer os oaer
nybfejl o.L Vi Eebalerer ihbe oaer
den tebnisbe side af tryhningen.
Her følger en beretningfrø den eldste tid i "Løgstør Aais"s histor'ie, sorn
ibhe har oaret så ?norsom.

I

"Løgstør Avis"s efterladenskaber har vi
fundet en beretning, skrevet på bagsiden
af en gammel telegrafstrimmel: Ved et
tilbageblik i gamle optegnelser er det lykkedes os at finde en meget interessant
beretning om de genvordigheder, avisens
tekniske fremstilling ofte var udsat for i

trækkraften til hurtigpressen - i hine
tider en mand eller en kone - ikke var

arriveret til tiden.
Der måtte ilbud efter vedkommende,
som så mødte i løbet af en halv times tid,
og trykningen kunne påbegyndes.

En sådan kalamitet indtraf ikke så
sjældent, og det kunne til tider virke
uheldigt på helt andre områder end lige
avisens.

Tiykkeren var således musikalsk og
kunne spille violin. Han havde derved en
lille bi-indtægt som musiker, når ungdommen holdt bal.
Det traf sig uheldigvis en aften, da avipå færde, at der skulle
i en stue i Toldbodgade,

starten.

sen var særligt sent

Beretningen er skrevet af rypograf S.
Chr. Pedersen, der i flere år var tilknyttet
avisens tekniske afdeling.
Beretningen er slrevet så levende og
interessant, at det vil være synd at foretage en omskrivning, hvorfor vi citerer
ordret.
"For at få det nødvendigste af de

være eksamensbal

indenlandske nyheder med i avisen
måtte fire-fem mand i arbejde, og det
blev gerne sent, i almindelighed ved 8-9
tiden om aftenen, inden bladet var fær-

digtrykt.
Det kunne også ske, at det blev senere. Det var ved indtrædelse af forskellige
genvordigheder som f.eks. en sprængt
rem, eller det hændte undertiden, at

til ballet.
Man ventede længe på "musikken",

og trykkeren skulle spille

som havde travlt med at få trykmaskinen

til at snurre. Da balfeberen

blev høj,

sendtes en deputation til trykkeriet efter
manden, der lovede snart at komme.

Det trak imidlertid ud, og en ny
deputation måtte af sted efter musikken.
Så hjalp det. Trykkeren "arriverede" med
fiolen, og ballet kunne begynde.
Som man ser, var frraftens indtræden

i hine tider ikke så lidt usikker.
I tidens løb er trykkeriet, som først

havde til huse i ejendommen over for
dampskibsbroen, undergået flere katastrofer.

Det var, såvidt jeg husker, i vinteren
1895, ved juletid, at en stormflod fyldte

hele trykkerilokalet. Hele inventaret,
sætterpulte, maskiner og papirlager blev
sat under vand.
De, der var med til at tømme og rense
lokalerne, har sikkert aldrig glemt, hvor
trist det hele så ud. Vandet efterlod et lag
slam og gult, klæbrigt ler, som mentes at
være kommet ude fra Næsby Dale og
ført med strømmen gennem fiorden.
Det var vanskeligt at å materialet renset
for dette ler, som stivnede og satte sig
fast. Det varede da også flere år, inden
trykkeriet var i orden igen.
Før katastrofen indtraf, havde vandet

i

flere dage stået højt, og ved aftenstid en
fredag nåede det op over bolværkerne,
hvorfor personalet måtte køres fra trykkeriet. En fisker iført store vandstøvler
og forspændt en trækvogn, agerede redningskorps.

Næste dags morgen meldte sejlende

4

redningsmænd, at vandet om natten i en
forrygende byge havde sprængt en dør til

trykkeriet. Først efter

to dages forløb

havde vandet trukket sig så meget tilbage, at en tømning kunne påbegyndes.
Nogle år senere, da trykkeriet var flyttet til den nuværende adresse, overgik der
trykkeriet en ildebrand. Også denne var
årsag til skader ikke så meget på grund af

ilden som på grund afvand, der fra fiskerihavnen i store kaskader pumpedes
ind over loftet.
Siden da har avisen været forskånet for

lignende tildragelser.
De nuværende lokaler gennemgik i
1954 en større udvidelse. Man kunne
således

den 13. December 1954 indvie

en ny trykkeribygning og -maskine, som
reducerede den daglige trykketid fra ca. 5
timer til 1 time, et voldsomt fremskridt,
der som tidligere omtalt åndt sted
omtrent samtidig med, at man fik installeret fi ernskriver på redaktionen."

SIDE, TIL SPØG
KIip fra gamle aaher.

Manden blev skabt, og den syvende dag
hvilede han sig. Kvinden blev skabt derefter, og siden har han ikke hvilet dn

EN LILLE SKOLEPIGES MENING

eneste dag."

OM DRENGENE.
I den gamle annonceavis: Løgstør og
Hanherredernes Annonceavis, fra 1903

oo0oo

står bl.a. følgende:

"Det

amerikanske ugeblad "'Western

weekly News" bringer i sit sidste nummer følgende kostelige udtog af en lille
9årig pige, elev i stedets udmærkede samskole.
Lærerinden havde givet de små evadøtre til stilopgave:
"Hvad mener du om drengene?"
Det interessante svar lød som følger:

"Drengene er mænd, der endnu ikke
er så store som deres forældre, og pigerne

&BIT-$TUK
lldldc SkillNm fn Funch'Tb omreo juD, Frbrit i AttB
iobefelB. |Glbrplader
ot ållc Sbmlidr i R@ltor og Gilim$r hrvd
pm kpr o8 oFtilld Åf vor R.priotrbDt fo! Nib*Agg€mnd-lrldor og

prtonbFde og

Odon

H!.

P.t*lrol tiblilll,r

En Onne

stear til lledækning a 2 Kr. pr. Ko
hor

heun ferq,

Eanum Vortergdr,rd.

er kvinder, der engang skal blive fruer.

Manden blev skabt før kvinden. Da
Gud havde betragtet Adam nogle øjeblikke, måtte han tilstå for sig selg at han
ikke havde været rigtig heldig, og så var
det, at han skabte Eva. Den gang havde
han anderledes held med sig.
Drengene er uartige; de skal røre ved
alt, undtagen ved sæben. Hvis jeg måtte
råde, skulle der ikke være andet end piger
i verden - og resten skulle være dukker.
Min åder er så god, så god, så jeg tror
bestemt, at han har været en lille pige,
den gang han var en lille dreng.

Løgttøt.
Frluldir

er

if$ tqgr Drlr D onncrsn : Dc
lltsu gilt. Hyem er De gitt med ?
Arrertrn ten: iled ct Fruentlmmer.
Dommorcl: Jr dct ken jeg r€l

nok

.

begribo. Hvrd rkolde mrn ellerr

væro

3itt ned ?

Arrcrtentcn: Jr' de har jeg dog

cn Sertcr, hun er 3llt mrtl

ot trndlolL

Orn Brondingce -- Jog rkal rige dig
min Dlerilng om Ligbnendingon; jeg mener,
at nssr Dtrn rlgtig tænkor over donr ral
or rlon llngtJr.r rlo beh4ollg rom llrænrlovinsbræqrlin$o:r.

FRA EN SWINDEN TTD...
\Øilly Harritslev
Fra 1882

-

1930'erne blev der uddannet

flere bogtryklærlinge fra Løgstør Avis,
men som for de flestes vedkommende
endte

i andre

fag.

Af enkelte af disse kan nævnes: Åge
Clemmensen, som kom i arbejde ved
vandbygningsvæsenet, Gunder Jensen,
som foruden mælkemand også bestred
stillingen som opkræver for den lokale
sygekasse, og Henry Eriksen endte som
postbud i Ranum.
For mit eget vedkommende, som var

den sidst udlærte bogtryklærling på
Løgstør Avis, l. November 1939, blev
oliebranchen mit endelige levebrød, dog
efter at have arbejdet som svend pilærestedet i 16 ir, (1943 - 59).

Men lad os skrue tiden tilbage til

1932,hvor jeg foruden skolegangen også
"gik' med aviser for Løgstør Avis.

Min

avisrute begyndte ved tandlæge
Høegh, derefter købmand Jakob Møller
og opad trapperne til vandbygningsvæsenets kontor, hvor ingeniør Dyhr residerede som chef, Han var en gavmild og
meget flink person, som jævnligt spenderede en drikkeskilling.
Ruten gik videre langs havnen, hvorunder jeg to gange ved dampskibsbroen
og færgehavnen blev vidne til bjergning
af to druknedeftaLøgstør, som jeg begge

kendte, og som selvsagt gjorde et dybt

indtryk på mig.
Ved jernbanestationen ventede Ludvig
Christensen troåst på mig. Ham havde
jeg "ansat" som avisuddeler i området fra
jernbaneoverskæringen og ud til Smakmølle Å, det drejede sig om ca. 20 aviser,
og honoraret var 50 Øre om måneden.
Men desværre, efter nogle måneders

forløb stoppede Ludvig med omdeling-

en, som grund fortalte han mig, at
moderen syntes betalingen var for lille!
fleg fik kr. 10 om måneden for 70 aviser).

ARBEJDEDE PÅ FABRIK

I

begyndelsen

på Løgstør
arbejdsdreng.

Frø u.: Willy, "Bubi"(Kurt), Preben og Kaj

af 1934 blev jeg ansat

Barberbladefabrik som

Mit

arbejde bestod

i rens-

ning og tørÅng af barberblade ved hjælp
af en maskine, og foruden dette også
være bydreng for personalet.

Een gang dagligt en tur til brødudsalget i
Grønnegade for at købe 5-øres kager og
sodavand, og den foretrukne drink den
gang var Chabeso og Drueta.

Fabrikken, som vistnok var velfunde-

Disse var typograf Søren Pedersen
(ombryder), typograf Frederik Måre
(maskinsætter), rypograf Erik Clemmensen (maskinsætter), rypograf Chr. Iversen

(trykker), og typograf Henry Eriksen

ret, bestod af ca.30 personer, hvorafover

(håndsætter). Sidstnævnte var lige blevet

halvdelen var kvinder. Jeg havde på det

udlært, men blev sagt op umiddelbart

tidspunkt en abe (afrikansk Rhesus),
som lød navnet Jan, og et par gange
havde jeg den med på åbrikken til stor

efter min ansættelse.

moro for personalet.
Dette blev dog en irritation for åbrikant Olsen, som da også forbød mig at

Klitgaard gik med regninger.

I redaktionen var, foruden redaktør
Hakon Jørgensen, journalist Louis Thor-

tage aben med på arbejde, som han sagde

ning Lund, og på kontoret frk.

-

Bonde.

det gik ud over arbejdet.

Desuden var der ansat en altmuligmand, Kaj Sørensen, og "kancelliråd"

Mit

KOM I IIERE PALØGSTØRAVIS
Efter 314 års arbejde på barberbladeå-

brikken fik jeg tilbudt en læreplads på

Løgstør Avis, og den tiltrådtes l.
November 1934. Der blev skrevet lærlingekontrakt, udfærdiget af frk. Petra
Bonde, og uddannelsen som bogtryklærling strakte sig over 5 år.
I kontrakten stod følgende:
Der skal ikke ydes lærlingen husly, føde,
klæder, vask eller andre fornødenheder,

men derimod et årligt pengevederlag,
nemlig l<r. 300 i hvert af de to første år,
kr.324 i det tredje ir,l<r.372 i det lerde
år og kr. 540 i det sidste år. Lønnen
udbetales hver l. Dag i måneden.
FØRSTEARBEJDSDAG I BI-Å KITTEL
En spændende dag, hvor jeg skulle
møde hele personalet i den tekniske afdeling, ledet af bogtrykker PA. Jørgensen.

Petra

første møde med dette gamle

håndværk, (den sorte kunst), stammede
fraMainz i Tyskland. Her eksperimente-

rede omkring Lret 1440 en mand ved
navn Johann Gutenberg i en metode,
med hvilken man kunne fremstille løse
typer, der kunne sættes sammen til
kolumner, og som derefter, når disse
havde været brugt, atter kunne skilles fra
hinanden - lægges af, som det hedder i
ågsproget - og derefter bruges igen.
Dette førte så til støbning af bogstaver,
og som værktøj til samling af bogstaver-

ne, opåndt man en vinkelhage, der
kunne indstiles til forskellige formater.
Alle bogstaverne er placeret i en dertil
indrettet sættekasse med 129 rum, og i
sagens natur er det de mest benlttede
bogstaver e - n - o - d, der ligger nærmest ved hånden.
Og det første, som jeg blev sat til, var

at finde ud af hele dfabetets placering i
sættekassen, hvorefter jeg kunne begynde

at sætte linier sammen i vinkelhagen.

smeltningen af blyet foregik
ovn, opvarmet ved

i

en lille

gas.

Disse sættemaskiner var for mange år
tilbage, 7914, ret så revolutionerende,
idet det muliggjorde en hurtigere frem-

stilling af

sats,

men også en mekanisering

af typografien.

FORNYELSE PÅ REDAKTIONEN
Også for Løgstør Avist vedkommende
skete der fornyelser, hvad angår modtagelse afnyheder.

Dette foregik gennem Ritzaus Bureau,

der formidlede nyheder til dagspressen
gennem radioen, og man skulle være
hurtig i opåttelsen for at modtage mel-

å det nedskrevet.
For Louis T. Lunds vedkommende

dingerne og

Håndsatternes uigtigste aærhtøj : uinhelhøgen.

benyttede han stenografi, en håndhurtigslrift, der bygger på et system aftegning
og forkortelser, og som allerede var kendt

i oldtiden.
Det kneb mig lidt

i

begyndelsen at
håndtere disse små bogstaver, især det
mindste nonpareil (6 punkt), så gik det
bedre med den almindelige daglige skrift
korpus (10 punkt). Efterhånden kom jeg
dog ind i den daglige rutine.
Denne begyndte kl. 7 om morgenen
med aflægning af håndsats og maskinsats
fra avissiderne dagen i forvejen, dog med
den forskel, at sidstnævnte blev bragt til

omsmeltning.
Samtidigt begyndte maskinsætterne at

slibe stålkilerne i grafit. Disse kiler
anvendes til udslutning samt mellemrum
mellem ordene, og støbningen af sats i
bly via et tastatur kunne begynde. Selve

I

Men stenografi var også en ulempe, da
det jo skulle omskrives, for at maskinsætterne kunne læse det.
Redaktøren Hakon Jørgensen var i
øvrigt ganske ferm til at nedskrive meddelelserne uden stenografi

.

Louis T. Lund, som havde undervist
mig i dette system, men som jeg sandt at
sige aldrig blev skrap til, havde ået en

stilling som lokalredaktør

i Brønderslev,

og hans efterfølger kom fra Skanderborg-

"Stoffer" kaldte vi ham.
Stor var alles forbavselse den første
dag, da han skulle nedskrive fra radioen.
- Det skete på skrivemaskine med kommaer og alt lige klar til maskinsætterne.

Men den føromtalte fornyelse skete i
form af fernskriver, som "Avisen' fik
installeret., og som derved frigjorde journalisten til andet end at være afhængigaf

fordeling i over- og underkant af formen,
hvis ikke digelen var nøjagtigt indstillet og det var svært.
Man skelner her mellem tre forskellige

radioen.
Bedre sent end aldrig - fiernsftriveren
var allerede fremme i 1914.

trykmetoder: Digelprincippet, der er
to plane flader, som presses
mod hinanden. Cylinderprincippet,
hvor en rylinder ruller henover en plan

IIERLINGENS

flade. Rotationsprincippet, hvor to cylindre ruller mod hinanden.
Efterhånden kom jeg nu også til at
afløse ved avistrykmaskinen. Denne
havde en trykkapacitet på ca. 1400 ark i
timen, men da det var en fladtryksmaskine (1 cylinder), måtte trykningen udføres i to omgange, fire sider hver gang.
Ca. 3700 ark avispapir, som var det
daglige oplag, skulle anbringes i toppen
af maskinen til trykning af fire sider, og
ålseapparatet slået fra, dernæst vendes
bunken (arkene) til 2. trykning af de sidste fire sider, og ålseapparatet slået til.
Alt i alt, dens alder taget i betragtning,

ARBEJDE EFTER l/2 ÅR.
Nu begyndte jeg at sætte annoncer,
som for størstedelen var fra de stedlige
forretningsdrivende - det var et interessant arbejde.

Der blev også udført bogtrykarbejde,
som for det meste bestod i trykning af
medlemskort, lodsedlet sange, mærkesedler o.m.a.

Denne trykning blev desværre også
mit arbejde, idet dette foregik på en gammel digelpresse med fodbetjening som
drivkraft, og derfor meget trættende.

Når frk. Bonde kom ud

til mig med

flere tusinde ark, som skulle trykkes, bl.a.
veksler, ja, så var humøret ikke det allerbedste. Det var hårdt at stå på eet ben. Et
par minutters hvile skete jo af og til, men
når jeg så hørte en brummen bag mig,
var det bogtrykker P.A. Jørgensen, som

baseret på

virkede maskinen udmærket. Og hvad
samarbejdet personalet imellem angik,
var det også udmærket, dog føltes en let
irritation een gang om ugen, når maskinsatsen skulle omsmeltes.

var utilfreds med min hvile, og fluks

Dette foregik i et lille rum, stødende
op til trykkeriet, og selve blysmeltningen

trådte jeg videre.

åndt sted i en gammel støbeovn, og føI-

Men mit mareridt var dog Løgstør

gen var en ubehagelig blyor

i trykkeriet.

Det var ikke rart.

Banla årlige driftsregnskab, når det skulle trykkes, da denne gamle digelpresse,
som vel stammede fra "Avisen's oprettelse i 1882, ikke var velegnet til "finere"

-

arbejde.

år oprandt så dagene, hvor svendeprøven
i bogtrykåget skulle aflægges, og som
skuemestre deltog to fra Aalborg. Disse

Det drejer sig om trykøjeblikket, som
kunne give anledning til forskellig tryk-

SVENDEPRØVE BESTÅET
Efter fem travle og til tider besværlige

var ret flinke mod mig, og svendebrevet
kom da også nogenlunde i hus.

Så 1. November 1939 var jeg, som
den sidste lærling pi Løgstør Avis, nu
uddannet typograf.

Dette indebar herefter en ugeløn på
Ur. 67, som jeg modtog julen over, hvorefter jeg blev opsagt til fratrædelse 1.
Januar 1940. At jeg blev genansat et par

år senere, skyldtes trykkerens bortrejse
fra byen.

Nu overtog jeg hans rolle som trykker
i nogle år, indtil vor nestor, SØren
Pedersen, som var ombryder, "faldt" for
aldersgrænsen. Denne stilling blev mig så

overdraget - et interessant arbejde, som
bestod i formning af avissiderne.

I

mellemtiden var sket flere udskift-

I 1959 søgte jeg over i oliebranchen,
efter i 1951 at have bestået bogtrykmestereksamen på Den grafiske Højskole i
København. Eksaminationen bestod i
farvelære, papirlære, kalkulation, bogføring og håndværkerret.
Et tilbageblik i tiden vise! at håndsætter og maskinsætter er blevet en hendøende fag, idet sættemaskine og sættekasse er afløst af skærmterminaler, og typografens vinkelhage udføres af saks og
papir.

En udvikling som har været uundgåelig, men som for os ældre, der kan huske
den daglige Løgstør Avis, godt kunne
begrædes.

Jeg tænker her på nutiden,

- alt

skal

være stort, - små firmaer opsluges af store

dito, - og sådan gik det også med Løgstør

ninger afpersonalet.

Avis.

i 1930-erne husker jeg
folks
når jeg ikke
utålmodighed,
rydeligt
kom til tiden med "Avisen", ja, de stod
sågar tit i døren trippende og ventende. Det viste en vis hengivenhed for "sprøjten", som folk i daglig tale kaldte den. Kært barn har mange navne!
Jeg vil slutte med et citat fra en hyldest
til Løgstør Avist 25 års jubilæum 1882 1907, skrevet af Rolighed Larsen: Hvem
Som avisbud

er det, vi dagligt ta'er venligt imod?

-

Hvem gidr os hver Uge en Prædiken god?

Personalet 1958. Fra u.:

Villy Harritsleu

Knud Kristensen, T Hansen, Helrner
Erih Clemmensen. (De fre

Høyer. Forøn:

sidsmæunte er døde.)

10

Hvem hyldes

i

dagpaa højtidelig Vis?

Vor kære Avis.
IVilly Harritsleu

I(unstneren Aøge Strand
frdt i Løgstør den 28. Juni 1910.
Af

Claes Jacobsen

Aage Strand blev uddannet som tØmrer, medens begge brødrene blev uddannede som bygningsmalere.

I

anledning af en udstilling på Rådhuset i efteråret af Aage Strands billeder bringer Claes Jacobsen en omtale

I Løgsrør boede åmilien flere steder,
bl.a. Sønderport 10, Bredgade 16, Højbovej (nr. ?), Sønderport 20 og sidst

af maleren og hans værker.

FALTILIEN
Aage Strand blev født

Kristiansmindevej 11.
Aage Strand flyttede til København i
1932, og hans forældre til Livø i 1937.

i Løgstør den 28.

Juni 1910, og han var sØn af snedker
Otto Martinus Strand, der kom fra
Løgsted, og Eva Boline Strand f .

Han blev

Petersen, der kom fra Grenå.

Han havde 3 søskende: Erik Arne
Christian Strand f. 1908, Carl Emil
Strand

f.

1911 (kaldet Calle) og Hilma

1964 gift med Ruth Betry

ne Jeppe

f.

1966 og Eva Boline (som

Aage Strands mor også hed)

f, 1968.

Aage Strand afgik ved døden den 8.
Juni 1975, kort før han ville være f'ldt

65 ir.

Kristine Strand f. 1913.

Forrest sidder Eua og Otto Strand. Bøgued

i

Strand f. Paulsen 1,939, og de fik børne-

fiø

u.

Erik, Hilmø, Cørl Emil

og Aøge Strand.

I1

KUNSTNEREN
Aage Strand var som nævnt uddannet

tømret men som kunstner var han autodidakt

-

altså selvlært.

Han udførte en mængde mosaikker,
bl.a. inspireret af en udstilling af mosaik-

ker udført af maleren Karl Larsen ("Jeg
tænkte: som håndværker må du også
kunne sådan noget..."). I starten af
1950erne malede han lys$'ldte landskaber, ofte med et eller flere for ham meget
karakteristiske nåletræer som en del af
motivet.

Kloun. Sign. Monogram Å5.

Landskab med huse. Signeret Å5.

Endvidere malede han havnebilleder,
heste som trækdyr i arbejdssituationer,

og han udførte mange cirkusbilleder
med fin fornemmelse for miljøetds fornøjelige sider. - Ikke mindst hans klov-

Fra slutningen af 1950erne arbejdede
han i de københavnske saneringskvarterer og blotlagde her maleriske værdier i
ødelæggelserne. Hans malerier og tegninger er ofte synteser af oplevelsen på
stedet, og er ofte udtrykt meget forenklet
- henimod det nonfigurative.
Han blev ånget af det kubistiske i de
halw nedrevne huse, som så blev skildret
gennem geometriske figurer. Disse maleriet som ofte er blevet betegnet som hans
væsendigste, er ikke socialt betingede, men
er blevet fremstillet på grund af motivernes
maleriske og formmæssige kvaliteter. (sid-

nebilleder er herlige.
Den så forkætrede Bjørneklo er anvendt som motiv i såvel mosaik som maleri, (bl.a. mosaikarbejdet "Bjørneklo i
blaa Vase" og maleriet "Opstilling med
Bjørneklo", begge udstillet på Den Frie i

ste sætning Strands eget udsagn.

maj 1958).

opgav dette forehavende.
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Som en kuriositet kan nævnes, at
Strand fra starten forsøgte at male på stedet med støvskyer og nedfaldne murbrokker flyvende om ørerne, men han
mistede herved koncentrationen og

Også højhusbebyggelser har han anvendt

som motiv. Han har også illustreret i
hvert åld en enkelt bog med fine tegninger. - Det er en digtsamling af Ove

Abildgaard

fra 1946, "Aarstiderne"

(Lemvig Bogtrykkeri).
I 1957 lavede han en kæmpefrise i
Restaurant Ambassadeur i København.
Frisen, der var på hele 32 m2, er desværre ikke bevaret. Han har øjensynligt haft
et problem med højdeskræk, som fortog
sig under dette arbejdes udførelse. Ved
arbejdets afslutning hed det i en københavnsk formiddagsavis i juli måned
1957:

"Aage Strand har, i den tid arbejdet
har staaet paa, faaet en eminent færdighed i at entre op og ned ad en stige med
en pensel i den ene haand og en pilsner i
den anden. Den "stigepsykose", kunstneren i begyndelsen led af, er totalt forsvundet, og selv frokostpakkens indhold
er blevet indtaget i højderne".

MOSAIKKERNE
Af de væsentligste mosaikker kan

næv-

nes "selvportræt" (marmormosaik, udstillet 1941), "To mennesker" (mosaik
udstillet 1947), "Kovnen Rivels" (mosaik udstillet 1956) og"Linedanser" (mosaik 1958).

Endvidere 3 mosaikker på Tirborg:
"Kvinde med pekingeser (1959), "Kvinde med kornneg" (1959 - indmuret i
væggen ved bryggeriets tappehal) og
"Humleplanter" (1960).

I

Daells Varehus

i

Nørregade i

København, der drejede nøglen om i
1999, lavede han en mosaik (1960) i

Maleren, bi lledhuggeren og

lius kunstneren

Aage Strand.

til kundevestibulen. Om

den
ombygning
væsentlige
har overlevet den
nedgangen

af ejendommen til det mondæne femstjernede luksushotel Skt. Petri, som er
blevet indviet i juli måned 2003, vides
ikke.
Næsten lokalt har Aage Strand (1956)
udført en mosaik ved Hanstholm Fyr
kaldet "To fiskere", et mindesmærke for
søfolk, der omkom under 2. Verdenskrig. Mosaikken er indmuret i selve fyret,
og viser i et forenklet, dekorativt billedsprog to fiskere, der fra deres båd trækker
et net med fisk op af havet. Mosaikken er

finansieret

af Thybofonden i

Køben-

havn.
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lidt falmet i

verne, men er i øvrigt velbevaret (24. JuIi
2003).

Af separatudstillinger nævnes på Den
Frie (i Den Fries sidebygning) 1955,
1958 (sammen med Ester Holm), 1959
(sammen med Sonja Theil Herschend)

MALERIERNE OG SKULPTURERNE
Aage Strand var særdeles produktiv i

og Nordiske Kunsthandlere København

Mosaikken fremstår

far-

det hele taget, og der hænger et væld af

hans malerier landet over og bl.a. i
Sverige.

Af de væsentligste arbejder nævnes
"Portræt af grafikeren Povl Christensen'
(udstillet 1945), "Cirkus" (1949). "Orkestret" (udstillet 1952), "Slotsparken"

1956.

Endvidere har han udstillet malerier
på Riverside Museum i New York
og i Barcelona og Palma i 1961.

i

1959

Han var medlem af Kunstnersamfundet.

(1954), "Stående pige" (skulptur 1955),
"Havnebillede" udstillet 1956), "Tivoli
Rom" (udstillet 1956), "Cirkusbillede"
(1957), "Fra saneringskvarteret" ( 1 958),

"Huse ved Agger" (udstillet 1966) og
"Klitter (også udstillet 1966).

Til Odense Bys Elværk har han desuden udført en jernskulptur.
Hans malerier handles fortsat en hel

del, -

Netauktionsfirmaet Laurirz
(www.lauritz.com) har alene i første
halvdel af 2003 haft I 8 malerier af Aage

Strand under hammeren,
Henriksens Auktioner

Trolle

i Aalborg et

enkelt, og kunsthandlerne har til stadighed værker af ham i kollektionen.

UDSTILLINGERNE

Aage Strand udstillede bl.a.

på.

Kunstnernes Efterårsudstilling 1941,
1943 - 45 og 1949. På forårsudstillingen på Charlottenborg 1942-45, 1947 48, 1952 og 1955.I Nordisk Kunsthandel i St. Kongensgade i København

1956.
t966.
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Ceres' Kunstforening Århus
Aage Snands signaturer og monogram.

NEUIIAUSENPRISEN

Aage Strand modtog i
1955 for værket "Stående

pige" fra Det

Kongelige

Akademi for de Skønne
Kunster. Det er en stående
kvindefigur i naturlig stør)

relse.

q\/*

Egentlig hed prisen De
Neuhausenske Præmier. Det
er en præmie, som siden
1938 oprindeligt hvert andet

år og

senere med større

mellemrum uddeles til bl.a.
udøvende kunstmalere. Prisen fremkommer som renterne af en
kapital, som malermester Jens Neu-

\- /

tå..

1'!

d'>

.

_\}\'

LOI{AL UDSTILLING

A.P

IWqIETER

hausen

Slægts- og Lokalhistorisk Forening for
Løgsrør og Omegn planlægger i øjeblik-

1975 samordnet med et legat, Zacharias

ket en udstilling med værker af

(1774- 1816), 1812 testamenterede til Kunstakademiet, og den er i
Jacobsens Legat.

Prisen uddeles efter en konkurrence
for arkitekter og billedkunstnere, udskrevet af Kunstakademiet i København.

Aage

Strand, udlånt af private og institutioner.
Udstillingen gennemføres i skolernes
efterårsferie (uge 42 2003) pi rådhuset,
Torvegade 15, 967 0 Løgsrør.

Har du et billede tdført af
Aage Strand, som foreningen

må låne til

udstillingen,

bedes du straks kontakte for-

eningens formand, John
Nielsen, tlf. 98571234, eller
e-mail iohn@orivatoost.dk

Kilder: KID, Veilbach,

R.

Broby-Johansens kunstordbog, Den store danske encyklopædi.

Claes Jacobsen
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KREJL

ønsber

m/s "LfVØ"

I juni 1903 løb en nybygning afstabelen
P Thorsens skibsværft

i

på

Løgstør. Det var en

galease med hjælpeslaue, som

kom til at bære

navnet "Livø". Den blev bygget til passagertil og fra Livø.
Bådens 100 års jubilæum vil "Krejl" gerne
være med til at fejre med en artikelserie om
"Livø". Vi lægger ud med at bringe de tørre
åcts, et enkelt fotografi og en annonce fra
Løgstør Avis omhandlende "Livø":
Byggeår: 1903. Bygherre: Jens LudvigJensen
Byggested: P.Thorsens skibsværft, Løgstør.
Skibsrype: Ketchrigget kutter.
Materiale: Skrog: eg på eg. Dæk teak. Ruf:
og fragtfart

eglgran. Stormast: lærk fra Lindenborg ca.
1993. Mesanmast: douglasgran. Den er et
aryesrykke

fra' Jens trGogh'.

tillybbe med 100 års jubil.æet!

DIMENSIONER:
Længde o.a.: 15,90 m. Bredde: 3,60 m.
Stormast: 16,00 m. Mesanmast: 11,00 m.
Bovspryd: 5.00 m
Dybgang: 1,80 m.
Dødvægtstonnage: l8 tons.
EJER:

"Livø" er et partrederi bestående afbesryrende reder Leo Kjær Nielsen og Anders Kjær
Nielsen.

Gn n9
regnet

tit

9øg[løt og 9iDø, bleu forleben fat
Sanbet $et oeb 8,øgltør. Ecc'

Sejlføring: 130 kvm.

i

Sejlryper: storsejl, mesansejl, stortop, mesantop, fok, klyver og jager.

ben, fom

Sejlmateriale:

2

slags bomuldslignende

kunststof: duradon og klipperkanvas. Sejlene
er rødbrune.

Motorrype: I år 2000 fik "Livø" en nyere
brugt motor. Det er en 6-cylindret Volvo

Penta diesel. Motoren, fra ca. 1980, stammer
fra flådestation Frederikshavn, hvor den fungerede som nødmotor.
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lDtotorbaob2 be'
$c6fiogerfart nlellem

er

btrgget

af

ølibå

ai en llllotor Fac 6 $efte'
Stcft, bet er leoeret of Sabdlcnt
$oumøIler i $tcbedl6loun. Oen
ffcl bæe 9lcunet ,,&ioø" og er
bggget pao '$orcnftaltning

bc9

Øwl

of

Elet,

