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KÆRE I,.IESER
Som tidligere nævnt har

vi

fået nye

abonnenter, så vi tør prØve en årgang
eller to til.
Men læs den indlagte seddel!

I dette sidste nummer "til gammel pris"
vil vi fornøje læserne med slutningen af
'Jyden's historie, for at vise, at nogle

dan de første udgravninger blev opfattet

i

1945.

Så er der en beslrivelse af nogle af
familien Andersen, som begyndte i
Løgstør med postmesteren i 1846.
Senere de to sønner, som var med fra
sparekassens start i 1865. Ikke mindst en
beskrivelse af, hvordan Just Andersen

skibe bliver gamle.
Ganske vist ikke så gammel, som den

boede og levede.

700-årige stammebåd, som netop er fisket op fra Aggersund, men den har jo
ikke sejlet hele tiden.
Da stammebåden sank i 1300-tallet,
var Aggersborg allerede over 300 år gammel. Vi bringer en beskrivelse af, hvor-

Det har i mange hr været en fornøjelse
at møde op foran pavillonen den 27.
Maj, hvis vejret var godt, og se den nedgående sol stå i Tømmerby Kirke. Det
har Jens Lindhard broderet videre på i
astronomisk henseende.

GOD SOMMERI

FORSIDEBILLEDET:
Dette billede blev bragt i vittighedsbladet "Klods-Hans". Vi har ikke datoen,
men det er nok omkring 1. Verdenskrig.
Lehmann var den sidste Herredsfoged,
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men blev syg, så han ikke kunne varetage borgmesterposten. Landets måske første folkevalgte borgmester i 1914 blev

Th. W'ermuth.

et skib fro t 879! Oa formentliq det sidste i rækken. '>Abdulloh< ses her på stronden i
Aliogo iTyrkiet og er forlængst bleu såelbt om lil genbrugsstål og genopstonden - måske som en contoiner! Skibet fik l2l år på hovene. Folo:Selim Son.
Nveste billede of

LØgstør-skibe

ophugget i Tyrkiet

"Jyden<<
Lggst@r-damper fik et meget langt liv i Middelhavet, men er nu gået
til ophugning på stranden i Aliaga i Tyrkiet.
Det er ikke første gong, ot virkeligheden hor
overgået gætuærk og fontosi for skriveren of
disss linier. Således også med den følgende
berelning, som dementerer el stykke gætuærk
fro 1990. Dengong - i februor 1990 - skrev
ieg om dompskibet >Jydenn, som i årene omkring 1 . Verdenskrig vor et eiet of skibsmægler
Christion Odgoord, kulhondler Frederik Mortensen og bogermester Evon Thorstensen, og
sluttede historien om del dengong oldrende

Af Bent Mikkelsen

skib of med bemærkningen, om ot det nok vor
oohuooet el eller ondet sted i Middelhovet.
u.n,"åi, slet ikke. Det seilede videre og blev se
nere solgt, bygget om og fik el nyt liv i et ondet
lond. De; bleiiLd i ,ori"r-"n zobs, do det blev
ropporteret, ot skibet nu endeligt vor solgt til oq
hugning hos tyrkiske ophuggere i Aliogo på den
tyrkiske ve$ky$. Do vor skibet 124 år gommeltl
[idt of en sensotion for et olmindeligt hondelsskib
og næppe en rekord, som bliver slået sådon lige.

5I

Her er of de få kendte billeder of >'Jyden< fro tiden i Middelhovet. Her er skibet taeet, mens det lå for
onker i lstonbul i Tyrkiet på en of de -onge ,ejser mellem Grækenlond og Tyrkiet. Billeået fro l97l viser
et skib, der slort set.ligner det udseende, som blev skobt eker ombygningen i Finlond slutningen of
1940'erne. Foto: Robert Bomon.

i

Tilboge
vi lige skol gå tilboge til dengong i 1990,
så vor >Jyden< blevet græsk i 1962, hovde do
novnet >Xenio( og vor ejet of skibsreder
Dionisos Moltezos i Piræus. Så vidt vides vor
skibet i fort mellem Grækenlond og Sortehovet
med possoge of Bosphorus-shaedet, hvor det
Hvis

sidst vor blevet set. Den videre historie er så, ot
Moltezos solgte skibet 1996 til skibsfører
lshok-Sodik Kolkovon Ve Orklotori lstonbul,
Tyrkiet. Der fik det gomle skib så endnu et nyt
novn: ,Abdulloh< og det blev sot under tyrkisk

i

i

flog. Somtidig blev skibet rodikolt ombygget,
noget tyrkerne er rigtig gode til - og blev totolt
forvondlet i forhold til det gomle udseende, som
i virkeligheden blev skobt i Finlqnd i 1940'erne.
lstedet for opteringshus midtskib blev det hele
flyttet ogterud på bedste cooster-moner og et nyt
loshum med moster for og ogter blev etobleret.
Siden blev ,Abdullohn sot ind i tyrkisk kystfort
bl.o. i Sortehovet, hvor skibet tidligere seilede
som graesk. Lige indtil 13. opril 2003, do det
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blev sot op på shonden i Aliogo, som ligger tæt
ved lzmir på kysten ud lil Del ægæiske Hov. Og

så vor det endeligt slut med skibet, som blev
bygget helt tilboge i l8Z9 i Sunderlond i Englond. 124 år gommeltl

I Løgslør
I ougust 1913 - 90 år før onløbet of skrotplodsen kom skibet for første gong til Løgstør. Det
kom forbi med en lost kul til Thisted og tog lods
over Løgstør grunde. Siden posserede det Løgstør flere gonge på reise fro St. Petersborg,

-

og Englond. Men iøvrigt fik det kun
kort tid med Løgstør som hiemhovn. Det blev
købt i foråret l9l3 og solgt ollerede igen i mo j
l9l5 til skibsreder Niels Ostermonn i Slockholm. Købet of skibet vor spekulotivt Skibsmægler Chr. Odgoord og hons portnere hovde
set, ot priserne på skibe sikkert ville gå opod
under indtryk of stigende behov for tronsport
og tobet of ondre skibe i forbindelse med krigshondlingerne i l. Verdenskrig. Det gik do også
Rostock

sådon, ot der blev en rigtig pæn fortjeneste, do
skibel blev ofleverel til den svenske reder, der
beiolte 95.000 kr. for skibet. Siden fortsotte
solget of skibet, der 1917 blev toget som
krigsbytte of Tysklond. Det fik novnet >Mcirton
under svensk flog og blev til >Morton under

i

tysk.

I

1938 ko"m d-et til Åbo

i

Finlond og

beholdt novnet helt frem til I 962, do det blev
solgt til Grækenlond. Der fik det novnet oArgou
indtil 1969, do del blev lil >Xenio< og i 1996
til >Abdulloh<. Oprindeligt bygget med novnet
>Contesk< under engelsk flog og i I 89 1 solgt til
Norge. Derfro i 1895 til Homburg, hvor det fik
novnet >Hermine(, som det holdt indtil solget til
Løgslør

og novnet >Jyden<.

Oo så vor det slut.
-Så turde min for ikke mere, forlolte hons søn,
skibsmaegler Julius Odgoord, en dog til forfotteren of disse linier. Men helt uden spekulotive
forrelninger gik det ikke i skibsmægler-forretningen i Løgstør- I årene efter 2. Verdenskrig vor der
en be[delig ekspod of levende heste til især
Polen. Der vor Chr. Odgoord meget oktiv og
lovede en del gode forietninger med køb of
"godl brugte" heste i Himmerlond, som vio eksoort fro Låostør hovn - en del med DFDS-domperen ,Limliorden( og vio Københovn til Polen.

Del slørste
I en long årrække vooJydenn det største skib,

der hovde værel i Løgstør, men den tilel hor

Soekulotion
ojydenn blev heller ikke det sidste "spekulotions-skib" hos skibsmægler Chr. Odgoord.
Hon købte sommen med et por ondre investorer også to skonnerter. De fortsotte med sejlodsen under 1. Verdenskrig, hvor de ene of dem
enddo blev sænket of en tysk ubåd. Det betød
udbetoling of en forsikringssum. Del ondet skib
blev siden solgl fro - inden krigsofslutningen.

siden moi 1987 siddet på

tonkskibet

oOrosundu fro Rederiel M. H. Simonsen A/S i
Svendborg. Det blev stiftet of skibsfører Mortin
Hiorl Simonsen, der døde 199? Og ligger
begrovel på Løgstør Kirkegård. Rederiet drives
nu of hons børn med Lors og Kirsten Hiort
Simonsen i spidsen.

i

>Orosundu er fortsot det eneste "oceongående" skib, som hor Løgstør som hiemhovn.

under losnins of kul. Billedet er ikke stedfæstet, men et godt gæt er losning i Thisted.
det helt gomle Åaner med kurve, der blev heist op til en gong bro, hvorfra kullet blev kørl
på trillebør til kulgården inde bog hegnet.
Her

ses >Jyden<<

Det skete

på
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EN FAMILIE ANDERSEN T LØGSTØR
Historicn drejer sig om postTnester Søren Andersen, HerreÅsfuldmagtig H.R, Andersen og
bogholdzr og direhtør Jast EG, Andersen. De aør i Løgstør i øndcn haladel øf 1800årene. De fl.este øf oplysningeme størnmer fra et barn og bamebørn, Jøcob Andersen.

Den første var postfuldmægtig

Andersen, der søgte stilling som postekspeditør (postmester) i Løgstør 1846. Embedet var oprettet irer før og besat med en

Andersen to sØnnet Just Gerhard og Hans
Rudolf. Den førstnævnte uddannedes ved
handelen i Aalborg og overtog siden en forretning i Løgstør, som imidlertid ikke lyk-

landinspektør Christopher Møller, som

kedes for ham.

Søren

ikke engang sad der er år, før han døde.
Søren Andersen fik stillingen i konkurrence med 25 andre. De 8 var uddannede
ved poswæsenet, men de øvrige havde alle
mulige erhverv. (Se KREJL, 2. fug. s.51).
Søren Andersen var født år 1800 og blev
gift med Ane Johanne, f. Petersen.

Her skriver Jacob Andersen: "Han var
efter samtidiges dom en noget striks, men
meget pligtopfyldende og samvittighedsfuld
embedsmand, der klarede sig godt gennem

sine trange kår, troåst hjulpet af bedstemor.
Men jeg synes jo nok, man af deres billeder kunne se, at de var så stærkt prægede af
livets alvor, at et barn kunne blive bange

for dem; i hvert åld forekom det altid mig
i min barndom, at de på en prik lignede de
revolutionssoldater, som man ser på det
bekendte kobberstik, der forestiller dronning Marie Antoinette i fængslet.
Ja, og dronningen blev i min barnlige
forestilling min blide og milde mor, der
havde bedstemor i huset i de første år af sit
ægteskab. Men min far 1o altid af disse
forestillinger og sagde, at de nok havde set

noget barske ud, men
noget med det.

I
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at de ikke mente

deres ægteskab havde Søren og Hanne

Han blev

så

bogholder i den navnlig ved

broderens initiativ oprettede Sparekasse for
Løgstør og Omegn, og var siden, indtil han

i

1911 tog sin afsked, tillige meddirektør
for denne.
Hans Rudolf Andersen, der fødtes 22.
Maj 1832, altså mens faderen endnu var
postfuldmægtig i fuhus, var min år. Han
var først en kort tid på herredsfogedkontoret i LØgstØr, tog 1852 præliminæreksamen og '/, år efter dansk juridisk eksamen,

i

var derefter ansat på herredskontoret i
Hjørring, indtil han året efter blev 1. Fuldmægtig ved Aars og Slet herreders kontor i
Løgstør.

Den 8. September 1868 indgik han

æg-

teskab med Marie Elisabeth Birgitte
Nørgaard, født den 30. Juli 1843, og fik
med hende 7 sønner og 1 datter".
Den ene af sønnerne var foråtteren til
disse oplysninger, Jacob Andersen. 3 sønner døde som børn.
"Løgsrør, Himmerlands hovedstad, lille
stillestående og hyggelig., livsfern og
levende sit eget liv, således mindes jeg den

fra min første barndom' (han var fødr
1872), "og fra ferierne, når jeg aflagde
besøg hos min foran omtalte årbror. Det
var forfærdelige dage, jeg tilbragte der.

to

oo
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'Aalborg Stifistidende' 1856, nr. 252.

Onkel, "Bogholderen", som han kddtes
af alle, også af åmilien, selv efter at han
efter 25 års tjeneste blev direktør - var
pebersvend af Guds nåde.

bestemte pladsea fra hvilke de ingenlunde
måtte flyttes.

Jernåst var hestehårssofaen, over hvilken
hang et gammelt ur, hvis jernfaste slag altid

meldags litografier fta fødebyen Å"hut og
af Olaf Rye og Frederik den 7de, udgjorde

siden, når jeg har tænkt tilbage på mine
Løgstør-feriedage, har mindet mig om hint
frygtindgydende ut der "pikkede" så hårdt
i dr. Blimbers forstue, at det endog kunne
høres oppe på kvistkamrene." (Charles
Dickens: Dombey og søn).
"Bogholderens bogsamling var pragtfuld. Den var erhvervet på mange auktio-

værelsernes udsmykning, havde deres

ner og bestod vel i alt med revl og Lrat afet

Hans tid var inddelt i jernåste perioder,
hans piber var symmetrisk ordnede, gulvtæpperne, der var afklude, og kunstfærdigt
sammensyede af husholdersken "Ane", lå
på bestemte pladser, og de gammeldags
snurrepiberier, der tillige med ligeså gam-
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hundrede bind eller to. Der var dejlige ting

benlttet. Kunde det ikke forslå, kunne

i den, sagde han selv, således Koranen på
tysk, "Nordisk Penning-Magazin, Et

lussing også anvendes.

Billedblad

kelsen, "Pejter", kunne tale med herom.
Sagnet melder, at Pejter efter i mange år
aldrig at have haft en fridag, en dag gerne
ville til Aggersund, hvor han havde familie.
Hans andragende besvaredes med følgende salut: "Nå, du vil være fri? Ja, hvorfor ikke? I disse dder kan man vente sig alt!
Jeg har i mine unge dage, Fanden fægte
mig! Aldrig tilladt mig sådanne friheder,
som I nu behager at tage." Der blev altså
ikke noget deraf."
"Som før sagt, levede byen sit eget liv.
Stillestående og nøjsomt. Og dog tjentes
der formuer, særlig i de dage, da Frederik
den VII's Kanal byggedes. Men også både
før og efter varLøgstør en god handelsby.
Den havde mange bønder, som det heddea og den by, der har det, skal nok klare
sig. Der var ingen bane, langs hvilken stationsbyer kunne gro op og konkurrere med

til

almennyttige Kundskabers
Udbredelse til opmuntrende Adspredelse
for tænkende læsere blandt alle Classer"; "I
Hjemmet, underholdende og belærende
Læsning for Folket"; "Almue-Vennen, et

Ugeblad

til

Nytte og Moro"; "Æmue-

Vennen Cimbria, et Ugeblad for underholdende Læsning"; m.m.

Med al denne skønne læsning, Elmquist's Læsefrugter ikke at for glemme,
måtte jeg slide tiden, når ikke vejret var så
godt, at et ophold ved havnen med alle
dennes tillokkelser kunne tilstedes.
Måltiderne indtog vi på de dertil beskikkede tider i et pensionat oppe i byen, thi
Ane var ikke ferm i madlavning. Ligeså
regelmæssigt foregik, hvorledes vejret end
var, bogholderens spadseretur til Smakmølle.

Det var kedsommelighedens apoteose,
denne traven ud ad landevejen i sat gammelmandstempo. Men turen shulle gøres,
særlig hvis provsten eller herredsfogeden,
de daglige partnere, var bortrejst.
Om aftenen blev jeg placeret på en af de
jernhårde stole, og llttede til bogholderens
og postmesterens alvorsord om politik og
lokale forhold. De to hædersgubber var
placeret i hver sit l4ørne af den frygtelige
soå, under Blimbers ur, med deres piber
og toddyer. Og navnlig når talen kom på
Venstres skændselsgerninger, var ordene
ikke blide.
Postmester Spøhr var en gammeldags
løjtnantstype, som havde taget kommandotonen med sig fra tjenesten til anvendelse på postkontoret. Og den blev flittigt
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en

Den andetsteds nævnte Peder Mik-

byens købmænd.
Varerne kom med damper til Løgstør, for
derfra at sendes ud
landhandlere og
høkere eller for at sælges til bønderne, når

til

disse kom

ind til byen til markeder eller

med lreaturer.

Må jeg til slut, forinden vi forlader den
lille idylliske limfordsby, bede læseren
følge mig ind i Sparekassen for Løgstør og
Omegn, den min år stiftede, og af hvis
bestyrelse han til sin død var medlem som
juridisk direktør.

Den administrerende direktør og bogholderen står ved hver sin pult. Kontorpersondet består afen toldassistent, som her supplerer sin knapt tilmålte lønning og dito tjenestetid med et ikke alt for stort honorar.

rer undskyldende, hvad pengene skal brutil. Men direktøren gør modforestil-

ges

linger. Han måtte kunne klare sig med
mindre, og enden på forhandlingen blev da
også, at summen blev nedsat til 300 kr. Så
siger Anders Christensen så mange tak og
går, t øvrigr opfordret til snart at komme
igen med indskud thi
"o-p, op! Er et regnskab
som sjælden holder stand.

Altid en tilovers

det gør en holden mand."
Sparehassens første direhtion. Fra u.: H.R.
Andersen, Michael Simonsen, Jens Chr.

Jensen, N. Sørensen, J.EG. Andersen, J.C.
Tuergaørd, W Muller.

En bred og solid bondemand fra

Farsø

træder ind og siger "Goddaw".

Direktøren stiger ned fra sin pult og
besvarer hilsenen med hjærtelighed.

"Jeg kan se på dig, Anders Christensen,

at du har penge

til

os. Du er en dygtig

mand, som er over dit kram. Jeg så netop i
går din konto efter og sagde til Andersen:
Ja, den Anders Christensen overgår snart os
alle sammen. Havde vi mange af den slags,
så var det ingen sagl"
Bondemanden tripper forlegent, på den
ene side stolt som en spanier over direktørens ros, på den anden side ilde berørt over
det, han nu skal åbenbare. Endelig får han
anbragt: "A ska nu endelig ett sætt' peng'
ind. A vil gjan ha lov aa ta' 500 kr. udl"

Direktørens ansigt bliver alvorligt og
bedrøvet og han siger: "Herregud! Anders
Christensen, begynder du nu også at tage
penge ud? Det er en dårlig vej at gå. Er det
nu også nødvendigt?"
Ja, det mener Anders da, og han forkla-

Men det var vistnok også den eneste
form for poesi, der blev brugt i sparekassen."

Der var seks direktører i sparekassen med

H.R. Andersen og Michael Simonsen som
de toneangivende. I 1869 ønskede H.R.
Andersen at flytte udenbys, da han havde
købt Kølbygård, og sparekassen måtte flytte. Den flyttede hen i Just Andersens hus,
Fjordgade 64,hvor han tidligere havde haft
købmandsbutik.
H.R. Andersen fortsatte

til sin død

som

direktør og juridisk konsulent. I øvrigr
mødtes direktørerne på skift, så der altid
var to direktører tilstede i åbningstiden lørdag formiddag, fra 1877 onsdag og lørdag.

1 1892 døde Jens Chr. Jensen, og Just
Andersen blev valgt til direktør, men fortsatte som bogholder.

Han var barnløs, og ingen af H.R. Andersens børn bosatte sig i Løgstør, så i I 9 1 I

var den Andersenske saga slut her i byen.
Jacob Andersen

N.H. Lindhard
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SOLNEDGANG
Skjoldborgstenen, Tømmerby kirke
og andre pejlemærker i Løgstør og omegn.

afJens Lindhard

Det var, i hvert åld tidligere, en tilbagevendende begivenhed, at det bedre borgerskab i Løgstør sidst i maj tog på aftenud-

til Christiansmindeskoven for, fra
Skjoldborgstenens oprindelige placering
ved skovbrynet, at "se solen gå ned i Tømmerby kirke".
Indtil midten af 1960-erne var fornøjelsen, på grund afde højt opvoksede ffæet
på skrænten, dog forbeholdt den voksne
del af udflugtsdeltagerne. Bød aftenen på
dårligt og usigtbart vejr, kunne man i de
efterfølgende dage være heldig at genopleve sceneriet fra et udsigtssted længere mod
syd, hvor der ikke var høj bevoksning på
flugt

Derfor opstår der hurtigt en ide om at
finde et sted, hvor solen går ned i Tømmerby Kirke præcist på årets længste dag.
Kompasretningen til solnedgangen fra 57'
nordlig bredde på årets længste dag er
318,47" rervisende, og kompasretningen
set fra LØgstør mod Tømmerby
312"

Kirke er ca.

, afhængigt af observationssted.

skrænten.

I "Den lille lokalhistoriker" side 29 kan
man læse, at solnedgangen "i Tømmerby
Kirke" kan opleves to gange på hver side af
sommersolhverv. Nemlig d. 26127.mq og
igen 16. juli. En efterregning i et astronomiprogram giver nogenlunde samme resultat.
Den folkelige opåttelse af "solopgang"
og "solnedgang" er de tidspunkter, hvor

solens øverste rand tangerer kimingen.
Kompasretningen

til

og solnedgang måles

stedet for solopgang
i denne tekst i grader

fra rewisende Nord og i urets omløbsretning 26127. Maj og igen 16. Juli er lige

langt på hver side af sommersolhverv.
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Tømmerby Kirke

Man skal derfor søge sit "nye" udkigspunkt syd for Løgstør. En mulighed er et af
højdepunkterne på vejen fra Løgsted til
Lendrup. Stedet har en fin udsigt på grund
afhøjden, og er næsten fri for bevoksning.
Omvendt har området ingen særlige kendetegn, som man med sikkerhed kan finde
tilbage til år efter år. Opgaven er derfor at
finde et markeret terrainpunkt, som stadig
i vore dage skiller sig kraftigt ud fra den

omgivende natur.

Ideen om pejleretningen fra Skjoldborgstenen til Tømmerby må, alt taget i betragtning, være af nyere dato, da Løgstør by
og slet ikke mindestenen er særlig gamle
sammenlignet med alderen på Tømmerby
Kirke. De eneste menneskeskabte installa-

tioner

i

området, der tåler aldersmæssig

sammenligning, er egnens øvrige romanske

stenkirker, de

få

forblæste gravhøje og

vikingeborgen Aggersborg. Med den søgte
nordvest-retning er Løgsted Kirke det mest
oplagte bud på et udkigspunkt.

,a
)r

KENDELIGE PUNKTER:

Arup, Øsløs, Gøttrup og

Aggersborg

Kirker, desuden på E-siden af Holmetange
en mølle."

Altså et lawandet område, hvor kirkerne
og enkelte møller er det mest karakteristiske. Næsten hele vejen fra kysten syd for
Løgsrør over til både Lild og Tømmerby
Kirker er der sigtelinje over vand eller de
flade vejler og grunde forde.
Set fra Løgsted er de to kirker derfor
intet andet end to terrainmarkører, hvoraf
Lild i dag viser solens nordligste nedgangspunkt. Præsten eller degnen i Løgsted
Kirke kunne altså med god sikkerhed fastslå årets længste dag, og hvornår året igen
begyndte at gå på hæld.

Bortset fra muligheden for dårligt vejr,
har metoden den væsentlige svaghed, at
solens deklination kun ændrer sig ca. et
buesekund

i

døgnet omkring både som-

mer- og vintersolhverv. Den
Løgxed Kirhe
Pejles 318,5" fra Løgsted Kirke finder
man ikke Tømmerby Kirke men Lild
Kirke. Retningen er godt 2' nordligere end
til Tømmerby Kirke. Omvendt ligger Lild

Kirke ca. 10m. højere over havet.

Om kysten mellem Øsløs ogAggersund
står der i Den danske Lods:
"(...) mellem Amtoft og Øsløs er landet lavt
med gule skrænter. E. for Øsløs til Holme-

tange er landet meget lavt. Over Bygholm
Vejle er i ENE.Jig retning lagt en dæmning

til Gøttrup
Aggersborg er
meget lav, men hæver sig jævnt indefter;
uden for den ligger en del ganske lave småfra E.-siden af Holmetange
Strand. Kysten herfra

til

øer, der dog vanskelig skelnes fra søen.

tilsvarende

ændring i kompasretningen i hele perioden
fra 10. Juni til 3. juli ligger inden for en
enkelt grad, hvilket slet ikke kan opåttes i
modlys, og man kan derfor let ramme et
par dage ved siden afden rigtige solhvervsdag. Da Lild Kirke tilmed er omkring 350
år yngre end både Tømmerby og Løgsted

Kirker, har Lild Kirke

i hvert fald ikke fra

starten været markør set fra Løgsted.

Retningen fra Løgsted til Tømmerby er
31,6,25 ". Set fra Løgsted må solen gå ned i

Tømmerby Kirke

3. Juni og 9.

Juli.

Sommersolhverv ligger midt mellem disse
datoer. Bestemmes tidspunktet for sommersolhverv på denne måde, kan midsommerfesten varsles med 18 dage.
I et isoleret samfund, hvor man, ved forglemmelse eller uheld, let kan tælle dagene

lidt forkert, kan det korrekte tidspunkt for

59

Kirke på Nordmors til Løgsted er

årets længste dag på denne måde findes ved

Sejerslev

observationer og helt uden beregninger.

netop 084'. Hvilket i det mindste gav morsingboerne mulighed for at fastslå tidspunktet for jævndøgn uden brug afkalender. Der åndtes flere tilsvarende og højst
brugbare metoder i Løgstedområdet.
Utallige skoleelever har gennem århundrederne "lært", at de gamle stenkirker blev
bygget på landsbyens højeste sted og med
udsigt til alle sider. Fra Løgstør skal man

Å,rets længste dag kan dog ikke bruges

til

at bestemme begyndelsestidspunktet for
arbejdet i marken. Derfor skal man i stedet
kunne bestemme forårsjævndøgn nøjagtigt.
"Engen grønnes ved Skt. Jørgens dag"
sagde et gammelt dansk ordsprog. Skt.
Jørgens dager 23. April, eller 32 dage efter
jævndøgn, og da var græsset normalt

så

kraftigt, at dyrene kunne sættes på græs.
I perioden omkring jævndøgn ændrer
dagens længde sig hurtigst hele året. Det
kan af almanakker og astronomiske tabeller
ses, at deklinationen på den årstid ændres

med 30' eller en halv grad

i

dog blot kigge fra den gamle skole i
Østergade og over til nordsiden af lorden
for at finde et oplagt eksempel på en alternativ placering.
I lighed med en del andre kirker er
Aggersborg Kirke nemlig ligesom "gledet

døgnet.

ned ad bakken'. Der er desuden landet

Tilsvarende flytter Solens op- og nedgangspunkt på kimingen sig med næsten en
grad, og fra 1116. til3ll3. volaer kompasretningen fra 265' il 279".

over flere elaempler på, at kirken altid har

I vore dage er retningen på selve jævndøgnsdagen til solopgang og solnedgang på
57' nordlig bredde hhv 087" og272". Påt
grund af jordaksens ændrede hældning i
himmelrummet var de to retninger for
1000 år siden lidt større. Nemlig hhv 084'
o9276.
Løgsted Kirke ligger

ret højt.

Den

optræder derfor selv som terrainmarkør fra

andre punkter,

72.
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og

pejleretningen fra

ArupKitrke t N. t. w.
(hvtdt tårn, lyst teg).

Iigget langt fra den nærmeste bebyggelse.

Det gælder også før opløsningen af landsb)'fællesskabet.
Videre ligger enkelte stenkirker i egentlige lavninger eller "huller" mellem bakker
eller gamle skove, og endelig er der kirker i

Limfiordsegnene, som er bygget på næs
eller så tæt på kysterne, at der kun er beboeligt opland på landsiden.
Det har altså langtfra altid været ønsket
om en attraktiv placering med udsigt dl
alle sider, kravet om korte afstande mellem
kirke og sognebørn eller ønsket om opti-

73.

øslaa Klrko t N. t. W.
(hvid med røtlt tag).

mering af kirkernes placering

i forhold til

indbyggere og mængden af granitblokke,
som afgjorde placeringen afen ny kirke.
Bygningen af en romansk stenkirke lagde
et meget kraftigt beslag på både arbejdskraft, materialer og økonomiske bidrag i de
enkelte kirkesogne. Derfor har bygningen
af de isolerede kirker på et givet sted været
afbetydning for indbyggerne, og kirkernes
placering må være valgt med et bestemt

hovedformåI. En oplagt mulighed er at
markere berydningsfulde punkter i terrai-

kirker, giver de både sikker stedbestemmelse og pejleretning.

Den foreløbige konklusion er, at Lild
Kirke, set fra Løgsted Kirke, i det mindste
gennem seneste ca. 600 år har været "solnedgangskirke" på årets længste dag. Uden
terrainmærkør i Lild kan Tømmerby Kirke
bruges som solnedgangskirke på to dage,

der ligger symmetrisk forskudt med

18

døgn på hver sin side af midsommer.

net.

I

landets højdepunkter, og ligger netop på
det rigtige sted til brug for navigation og
stedbestemmelse. Da der ikke er to helt ens

en egn, hvor befolkningen

gennem

århundreder har færdedes udendørs store
dele af året, og hvor der tilmed var mange
fiskere og søfolk, har kirkernes placering
som pejlemærker været velkendt og
almindelig brugt.
En gennemlæsning af "Den Danske
Lods" viser, at metoden stadig lever i bedste velgående. I de forskellige udgaver har
der været tegninger og småskitser af de forskellige kystnære kirker, og den vestlige del
af Limlorden er bestemt ingen undtagelse.
Farvandsbeskrivelserne indeholder skitser af både selve kirkerne og kystens udseende med placering af kirkerne i forhold til
kysten eller bygninger og andre karakteri-

taditionen med

solnedgangen i

Tømmerby Kirke kan derfor enten være
"flyttet med til Løgstør" og have overlevet
som tradition siden begyndelsen af middelalderen eller, hvilket forekommer mere

sandsynligt, være genopdaget ved en tilfældighed i nyere tid.

Når nogie af Løgstørborgerne valgte at se
solnedgangen fra placeringen af
Skjoldborgstenen, så har det mere været for
at finde tilbage til det samme sted år for år,
end fordi der var noget mere specielt ved

på

netop dette udkigspunkt fremfor

noget

andet.
(fortsaxes)

stika inde på land. En del af kirkerne er
helt rydeligt tegnet foran eller nedenfor

SF*'iiF;F=-'. ^.8++h=-.***
....,.-,.''''.,''
ll8.

Beistrup Kirke i NND.
(rod med sort tag).

a

i r'

Eirke i NND.
(hvid nred lJ'st tog).
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AGGERSBORG - PÅ STREJFTOG I
HANHERREDERNE
Denne artihel er slutningen på en rundtur

i

i Hanhenederne

med Fjerritsleu som

Fjerritslea og beshriuelsen er en hyldest til
"Hanherredernes houedstad" Den står i en bog: "På Snejf gennern Han
Herredrrne"., som oprindeligt kom 1914 og i ny udgøue 1946. Forfatteren udr
derfor nødsaget til at a-jour-føre tehsten.
centrum. Forfaxeren aar prast

Af B. Thorlacius-Ussing ( I 878- I 95 5)
Aggersborg har

indtil

1945 haft 2 stene i sit

pandesmykke, sin kongsgård, som kunne
fortælle ikke lidt om sit bevægede liv gennem tiderne, og så Jakob Knudsen, der
fødtes i Aggersborg præstegård, hvor der

nylig er rejst en mindesten for ham, der
digtede solsangen i dansk litteratur:
stiger solen afhavets skød".

"Se,

nu

i

1945 fik Aggersborg sin stærkest
i form af den
nylig udgravede vikingeborg mellem Aggersborggård og den højdiggende Aggersborg kirke.
Et navn vil i fremtiden være knyttet uløseligt til dette i vor tid enestående fund, og
det er arkitekt C.G. Schultz's. Den engelskfødte munk i Sankt Knuds kloster i
Odense, Ælnoth, har i sine Skrifter en
antydning om en vikingeborg ved

Men

lysende, facetslebne diamant

Limflorden, og arkitekt Schultz, der var

til klarlæggelsen af nutidssensationen
"Tielleborg" på Sjælland, arbejdede sig ved

med

lyælp af den intution, der er den berydelige videnskabsmands kompas, frem til, at
agrene nord for Aggersborggård rugede
over en arkæologisk skat. Så stak han spaden i jorden, og den brækkede ikke.
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"De higer og søger i gamle bøger...
da klinger i muld det gamle guld..."
Under arkitekt Schultzt kyndige ledelse
fremdroges i løbet af vinteren den impone-

rende vikingefæstning, d.v.s. kun dele af
den, men så meget, at billedet ligger k1art.
5 år endnu skal der graves, før alt er undersØgt, og da vil det værk blive skrevet, som

vil give de videnskabelige resultater i renkultur. Her skal kun løseligt skitseres, hvad
man hidtil har fundet.
Aggersborg-fæstningen dækker et areal
pi ca. 12 tdr. land mod Tiellebo rgs 6 å.7 .
Begge er ringformede, Tielleborgs indre
radius 67 m., Aggersborgs 120 meter.
Det hele er så matematisk nøjagtigt, at der
ikke er divergenser på dn meter i diametermåI. Udenom er der en tørgrav, bag den en
kombination af palisader og jordvold, med
porte og porttårne i syd, nord, Øst og vest.
Den cirkelformede plads indenfor kvartdeles ved 2 veje, der i midten skærer hinanden med rette vinkler. Husene i firkanten er i form som Tielleborgs, bredest på
midten, med tagudhæng, og 29 og 32'1,
meter lange.

Illu*ration

fa

Thorlacius-Usings artihel.

Gennem fæstningen går den gamle hær-

varbørster langs med hovedets sider som en

vej oppe fra Vendsyssel, og der må have
været bundforhold i Limforden, der har

i strid strøm. Et par tusind mand eller så har fæstningen vel rummet, og der formodes, at lejrens
begravelsesplads, muligvis har været, hvor
Aggersborg kirke med den vide udsigt nu
ligger. - Stedet er nu fredet, og det var

muliggjort overårt netop der.
Fæstningen er blevet afbrændt under
bondeoprøret på Knud den Helliges tid.
Det er såre interessant at se, hvordan videnskaben arbejder. En lille sort plet, resterne

af den brændte stolpe, og man har udgangspunktet for rekonstrueringen af bygningernes form, og så arbejdes med analogislutninger fra Tielleborg.
Det er fremtidige udgravninger beskåret
at afdække eventuelle kulturhistoriske sensationer til belysning af vikingetiden. Lidt
er der fundet. Det berydeligste hidtil, et
lille dyrehoved, i bronze, vist et smykke,
overordentligt fint udarbejdet, med dyrets

sæls

ønskeligt, om interesserede turister og
omegnsboere ville unde lederen af fremti-

dige udgravninger den arbejdsfred

på

pladsen, som er absolut nødvendig.
Foreløbigt er alt det hidtil udgravede

dækket til igen. Landets skove ville ikke
kunne yde mere end en brøkdel afdet egetØmmer, der skulle til for at rekonstruere
dette mægtige fæsmingsværk. - Men åntasien vil også gerne lege med,

og det koster intet. Andet end de kølige,
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nøgtern indstillede menneskers medlidende smil.

Deroppe

i

vikingeborgen har vagterne

stået på porttårnene og

i

under buskede bryn

alskens vejr stirret

ud over

Løgstør

Bredning, om skibe skulle tone frem derovre ved Feggesund, for den vej ville jo hævnende lender stævne frem, fender, som
ikke glemte de klemtende kirkeklokker og
de rygende brandtomter på Englands og
Frankrigs kyster.
Der har han også stået og set langeligen
og længselsfuld ud i aftensolen, der fik de
danske vikingeskibes brogede sejl til at
gløde i den nedgående sols flammehav. Ud
på nye togter, til dåd og plyndring, til det
evenryr, der ene gjorde livet værd at leve.
Og han, vagten på vikingeborgen var
ikke med!! Det var jo tider, hvor brede sejl
over Nordsjø gik.
Men der har hun også stået, vikingehøvdingens unge hustru, skygget for øjnene
for at følge længst muligt snekkernes sejl
bag Feggeklint. Hun vidste, hvad dagene
ville bringe af ensomhed og hjerteve, af
angst og krav om tro mod den fæstemand,
hvis snekke nu pløjede fremmede have.

Dyrehoued afbronze i 1000+allex ringrike*il. Fundet på Aggersborg. (forstørret).

Thorlacius-Ussing levede

til

Men man vidste ikke bedre i 1946.
Derimod er hans teori om, at landevejen
fra Vendsyssel skulle være gået igennem
borgen fuldstændig ved siden af. Der er
flere misforståelser, men det er

gør.

Vi andre kan jo

sagtens være bedreviden-

de.

\
\

den fintformede mund. Øjnene store og
vare, men en dughinde breder sig over

-
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sols

stråler, der ætser den?...

måger hørte det. - -"

heller

så han
kan med sindsro slutte så poetisk, som han

i hendes bælte. Ansigtslinierne er strenge, kun en spæd bæven ved

Nu svandt de bag kimingens rand, de
i den
unge kvindes sjæI. - - Kun Limlordens

jo

ikke en videnskabelig afhandling,

Hånden knuger sig om hæftet på den

brogede sejl. Et skrig, uhørligt, inde

så

rette.

dolk, der sidder

hornhinden. Er det den nedgående

1955,

han har sikkert fulgt udviklingen, og opdaget, at arkitekt Schultz måtte erkende, at
hans rekonstruktion afTielleborg-huset var
forkert. Der var ikke noget tagskæg, fordi
pælene yderst var skråtstillede og ikke lod-
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