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K.ÆRE I-lf,SER
Nu begynder årgangen som skal markere KRIJLs 25 års jubilæum. Her i sidste øjeblik vil vi minde læseren om den
store udstilling på rådhuset om maleren Søren Chr. Bjulf med anden del af
ClaesJacobsens artikel side 3.

Der er kommet et lille minde fraAnnaGrete Madsen om jernbanefragtmandens hest Lotte. Man kan ikke mærke
på teksten, at fortælleren er godt oppe

i

årene.

GOD FORNØJELSE!
Krejl fortsætter også med den anden

artikel om Achton Friis' og Johs.
Larsens besøg her i Vesthimmedand.
De kan bedst lide det gamle.
Der dukker hele tiden nyt stof op om
Løgstør Grunde og Frederik den
Slvendes kanal, denne gang omkring
vedtagelsen og starten på kanalbyggeriet.

før l92O med det
gamle beboelseshus til venstre. Det blev reyet ned til fordel for byggemarkedet,
som nll er ved at flytte til nye større lokaler.Til høre sesAndersens gamle reberbane. Den var godt 90 meter lang og pegede lige ud mod Bleghuset, som var Bjulffamiliens hus i mange år.
FORSIDEBILLEDET: viser Løgstør sawærk og Trælasthandel lige

Møteren SØren Cftristiøn

tsj"tf

født i Løgstør den 15'oktober 1890
Af

Cløes

tacobsen (fortsa.t)
auktionshusenes og galleriernes omtaler

Pseudonym
Det har ikke været et ukendt fænomen, at
malere med en vis produktion lejligheds-

af billeder signeret H.A. Brinck. Bjulfs
familie er imidlertid af den opfattelse, at

vis har malet under pseudonym. Noget

Bjulf ikke har malet under pseudonym.
Folk i almindelighed køber vel også et
maleri, fordi de kan lide det, og ikke på

tilsvarende er kendt hos bl.a. komponister og forfattere. Det har givetvis været
med til at stimulere salget, og malerne
skulle jo også leve.
Maleren Niels Walseth (1914 - 2OOl)
eksempelvis, brugte således pseudonymer som Vilhelm Steffensen (f.eks. Kalv
ved gård), E Brinicardi (f.eks. Italienske

kunstnerens navn.

landskaber), G. Capriono, (f.eks. Sydlandske landskaber, Kjeld Krautwald

(f.eks. Bjergidyl)

og Carl

Søderberg

(f.eks. Fiskere i samtale ved fiskedeje).
Kaj Drews (1884 - 1964) brugte Pseudonymerne Poul Rønne og SvendJensen,
og hans søn Svend Drews (1919 - 2003>
Svend Lynge (f.eks. Udsigt over Jyllinge
havn). Nogle mener, at det ikke er Svend
Drews, der bruger nanvet Svend LYnge,
men derimod Svend Drews bror,Frederik
Drews.

Mark Osman Curtis (1879
mangehrig herboende skotte

-

-

1959)

-

anvendte

pseudonymer en masse efter motiwalg.

-

Han har brugt navnene Aage Wang, Th.
Friis,V Birkholm og Kofoed Hansen m.fl.

-

sigende 14ialt.
Den næsten lokaleAnders Hune (1894
1968) anvendte af og til pseudonymet

P

Dollerup.

- efter

Også Bjulf har efter sigende anvendt
pseudonym i en periode i 20erne. Han
skulle da af og til have brugt pseudonymet H.A. Brinck, hvilket også fremgår af

Billede

fra

Gl.

Strønd

Maleren Aage Strand

(I9lO -

1975,

også født iLøgstør), der var kendt for at
være en særdeles hurtig maler, har såvidt
vides heller ikke malet under pseudonym. Selv ville han helst male sine cir-

kusbilleder og saneringsbilledet men
han har også malet et utal af klitpartier,
gerne med nåletræer og muligvis inspireret af Blokhus-maleren Axel P Jensen. Selv kaldte Aage Strand disse malerier for
"smør på brødet"-malerier.

"Fiduskunsttt
I oktober måned 1982 stanede samtidig
en udstilling - "Kunst eller Fidus?" - Sophienholm

i

Lyngby og på Nordjyllands

Kunstlnnseum

i

Aalborg. Senere blev
til et galleri i Moss i

uclstillingen fl1'ttet
Norge.

Ficluskunst

er en mere moderne

og

necllaclencle ucltrl.ksform fbr det, der ticl-

ligere gik uncler betep;nelsen trommesalskunst eller glamresterbillecler.

Alex Steen havcle igennem en årrække
samlet et omfattencle billeclmateriale af
malere, som han benævnte fidusmalere.
- Betegnelsen er uhørt uheldig, iclet en
stor clel af disse malere - herurcler Bjulf
- absolut ikke var ficlusmalere, men de
malecle efter beclste evne, og cleres salgsmetoder - som oftest salg gennem grossister og kunsthandlere - var lige så lidt
angribelige, som dem der anvendtes af
måske mere anerkendte folk indenfor
branchen.

Noget højttravende savnede Alex
Steen "den kunstneriske nerve"hos clisse

malere,

og

"værkernes kunstneriske

værdi stocl i misforhold til prisen".
Hvem kan i grunden objekti\t l.urdere
såclan noget?

Der blev også talt om "levebrøclsmalere uden kunstnerisk inclsigt".

Enkelte

Fisker nrccl sin båd.

Bjulf blev ganske uberettiget nævnt i
clenne forbindelse af tvivlsomme smagsdommere.
Primus motor bag uclstillingen var

kunstanmelder
Steen (1929

-

på

Ekstrabladet, Alex

2004), som genllem mere

encl 15 irr skrev artikel efter artikel i
Ekstrabladet og; Kunstavisen

om dette

emne.
Sammen med ham skrev journalisten
Preben Juul Maclsen (f . 1937), der senere

-

bl.a. maleren Cad Alring

(1914 - 1995) - en forhenværende skjortetabrikant - brugte temmelig belastencle
metoder for at sælge, og han blev af Alex
ste€n betegnet som verdens mest pfoduktive fidusmaler. Han malede sålecles
på udstillingen i Moss - vel som en slags
lrappening - i løbet af 10 timer 76 malerier, som alle blev solgt for 80 kr. pr. stk..
Alring - der i øvrigt blev en god ven af
Alex Steen - lagde ikke skjul på, at han var
fidusmaler i den forstancl, at han malecle
billeder af en kvalitet, der næppe kunne
placere ham blandt de såkaldte kunstnere.
Men han fandt selv, at han solgte til harmløse priser, der stod i nøje fodrold til kvatiteten - eller manglen på samme.

er blevet betegnet som

Bjnlf var meget flittig og procluktiv,
men hans malerier indeholcler for langt

Angiveligt går samme Preben Juul
Maclsen i journalistkredse urder navnet

tidkrævende detaljer og kvaliteter, der

selvbestaltet
"fiduskunstekspert ", udstillingskataloget.

"

journalistikkens ficluskunstner".

'1

de flestes vedkommencle mange meget
ikke har mr.rliggjort noget tilnærmelsesvis
tilsvarende.

i den betegnelse,
for male det kan han bestemt. Efter min
mening er Søren Chr. Bjulf en særdeles
dygtig kllnstner, der let kan stå alene. I
øvrigt er der ikke ret mange andre end
de to kunstnere (Paul Fischer og Bjtt$,

vælge at se det positive

der kan få charme og stemning med fra
Gl. Strand. For omkring 10 år siden var
der en voldsom prisstigning på Søren
Chr. BjuH, hvoraf mange malerier (helt
forståeligt) gik til udlandet".
Han er også blevet kopieret af en
maler ved navn Chr. Mortensen. Han
brugte signaturen "ChrM", som udførtes

Frø Gl. Strand.
Selvmodsigende skriver Preben Juul

Madsen: "Auktionspriserne anses for at
være de nærmeste, man kan komme bil-

ledernes reelle værdi". Og her er Bjulf
altså ganske godt med.

I(unst
Alex Steens og Preben Juul Madsens wtrdering af Bjulf som kunstner er af mange
andre formentlig også måske mere kompetente kunstkendere og -kritikere diametralt modsat.
Eksempelvis skriver medlem af eks-

pertpanelet hos Antikbrevkassen (verdens største kunst- og antikbrevkasse),
manager Lars Krintel om Bjulf: "Kunstneren tilhører undedig nok ikke inderkredsen af de etablerede malere, m€n det
forhindrer bestemt ikke den internationale verdens opmærksomhed".
Om BjuH og betegnelsen "Fattigmands
Fischer" skriver Krintel: "Man kan jo selv

på en sådan måde, at den til forveksling
ligner Bjulfs.
Endelig har en kunsthandler udgivet
sig for at være Bjulf. - Bjulfs søsteq Else
Fonvig, fik i sit hjem i )rbyhøj ved Århus
besøg at en omrejsende "kunstner", som
bankede på døren. Hun åbnede, og snart
han på snedig vis bugseret nogle malerier ind ad døren, som han bad om at måtte
vise frem. - Han fremhævede et billede

og nævnt€ maleren Bjulf, hl'ortil Else
Fonvig sagde: "Nej virkelig?". Manden

opfattede det som stof intefesse og svarede stolt: "Ja,det er mig selv, der er malerenl", hvortil Else Fonvig udbrød: "Er De?
- Jamen så er De jo min bror!".
Hastig retræte.

Bjulf var som nævnt flittig og havde en
stor produktion, og han kunne afsætte
alle de malerier, han ktnne fremstille. Det

alene er beundringsværdigt i en tid under første verdenskrig - mellemkrigsårene med 30ernes depression - anden
verdenskrig - og den første del af efterkrigstiden - hvor der ikke var ret mange
penge mellem folk, og hvor de få penge,
der var, nødvendigvis af de fleste måtte
anvendes
behov.

til

dækning

af mere

basale

Hos Lauritz.com alene er der handlet
ikke mindre end 109 af Bjulfs malerier i
perioden 2002 - 2OO5,og til pæne priser.

Hvorfor er Bfulf nævrrt så lidt i

kunstlitterarhrren?

Portræt af hustruen Tine. 1933.

Auktioner og gallerier
Bjulfs malerier handles fortsat over hele
verden, og det er natudigvis blevet tyde-

liggjort og mere synligt, som netauktionerne og netgallerierne bliver mere og
mere almindelige. Og mange af handlerne tinder sted i udlandet som en natudig
konsekvens rt,at en stor del af Bjulfs produktion er blevet eksporteret.
Artprice i Frankrig (markedsundersøger for 2900 auktionshuse i 4O lande påt
kunstmarkedet) har registreret 412 solgte Bjulf-malerier i perioden 1997 - 2OO3.

Herhjemme handles Bjulfs malerier bortset fra salget i gallerierne, som der
sandsynligvis også er en væsentlig del af

-

hovedsageligt hos auktionshusene

Gauguin, Herholdt Jensen, Holstebro
Auktioner, Trolle Henriksens Auktioner i
Aalborg, Bruun Rasmussen og formentlig
mest hos Lauritz.com.
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Bjulf er ikke nævnt meget i kunstlitteratur€n, og de enkelte steder, han er nævnt,
da kun meget perifert. Men han er angi-

veligt ikke black{istet eller noget

i

den

retning, der hvor tingene sker.

Han er således ikke - som et utal af
også mindre betydende kunstnere optaget i Weilbachs Kunstnedeksikon
(Kunstakademiets Bibliotek) eller hos
KID (Kunst Indeks Danmark i Kulturarvstyrelsen). Optagelse i KID kræver i
øvrigt også, at vedkomende er repræsenteret på et kunstmuseum.
Trods hans fortsatte omfattende popularitet såvel nationalt som internationalt

hos kunstkøberne, findes der næsten
ingen nedfældede tilgængelige oplys-

ninger om ham, og det forekommer

begrundelse, at han ikke Ønskede at stå i

meget besynderligt.
Som det fremgår af det foregående, er
det en kendt sag, at der blandt såkaldte
kunstkendere og -kritikere findes en særdeles forskelligartet opfattelse af værdien
af hans kunst, men det er også en fastslå-

et værk, hvor også personer, han faudt
landsforræderiske, blev opta€let, og han
pegecle her på en uavngivetr pcrson.

et kendsgerning, at Bjulf er et relativt

cle mere kendte afdøde kunstnere med
rod i Løgstøt er noget væsentligt nået. Og
det har Bjulf fortjent!
Ved hans død bragte LøgstørAvis den
22. janvar 1958 denne meget kortfattede
nekrolog:
"Kunstmaler S.Chr. Bjttlf, Roskilde, er
pludselig død,67 Aar gamtnel. Han var
født iLøgstør, hvor facleren var fisker, og
havde bl.. stllderet i Paris og Diisseldorf.
Han var en kenclt og agtet borger i sitl
by".
Arbejde og hobby gik for ham oP i en
højere enhed, men ud over malerierne
var han i Roskilde samtnen med Tine
kendt for at være de glade indehavere af
en meget smuk og velholdt have.
Herudover var han me€let interesseret i
sprog, musikinteresseret, og han havde
en stor bogsamling.

kendt og

i vide kredse

anerkendt navn

blandt danske malere.
Hans værker handles fortsat livligt

- og

ikke alene på auktionerne.

I alle mere v€lassorterede kunsthandler er Bjulf til stadighed repræsenteret og
ofte med flere værker, og det vil han
givetvis være i mangfoldige år endnu.
En forklaring på den manglende omtale kan være, at en meget stor del af hans
produktion er havnet i udlandet.
Reservation og beskedenhed med afleve-

ring af oplysninger om egne fortræffeligheder en anden.
Og alligevel.
Bjulfs datter, Britta Keller, har oplyst, at
Bjulf rent faktisk blev opfordret til at ind-

sende data

til

Weilbachs Kttnstner-

leksikon, men han afslog skarpt med den

Er clenne lille artikel meclvirkencle til,
at cler opnås et bredere kenclskab til en af

ACHTON FRIS OG JOHANNES LARSEN

I VESTHIMMERLAND
Af Bjarne Geil

I begyndelsen af 1930'erne foretog forfatteren og kunstnerenAchton Friis sammen med sin ven kunstneren Johannes
Larsen fra Kerteminde en række rejser i
Jylland. Formålet med disse Jyllandsrejser, som de selv kaldte dem, var "at
bevare nogle minder om landet og dets
- sædig om det jyske landskab, således som jeg ser det den dag i

befolkning

dag, hvor det er bedst".

Friis skrev altid ieg, selv om de to

mænd havde arbejdet sammen i flere år
og sammen havde samlet stoffet til deres
herlige bøger, " de danskes øer". Resulta-

terne af de to mænds indsamlinger i
form af notater, iagttagelser, fotografier
og tegninger skulle danne grundlag for
to bøgeq som skulle have titlen "De
jyders land".

Drivkraften

i

arbejdet var, at netop i

3O'erne var de danske og ikke mindst de

jyske landskaber under store forandringer. Man tørlagde moser og enge - rettede
åer ud - opdyrkede heder og tilplantede
mange steder med nåletræer, som reelt

var et fremmed-element i den danske
natur, hvilket var en torn i øjet på Friis.

Det var de gamle landskaber Friis og
Larsen

ville skildre inden de helt for-

svandt. I forordet til "De jyders land" skriver Friis da også: "Men jeg imødeser dog
den dag med skræk, da et industrialiseret

landbrug har dækket landet fra ende til
anden med korn og rødk l. Når den dag
kommer, da naturen er veget for planta-
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gerne, sædemarkerne og tomatbedene,
da er vi for alvor forarmede". Den sidste

bisætning kan nok give anledning til
eftertanke.
Man må sige, at Friis er blevet skånet
for det, der for ham ville være endnu
værre. Hvad ville han dog have sagt til
det nuværende åbne vesthimmerlandske
landskab - delvist præget af kæmpestore
svinefarme og åbne haller til malkekvæget. Eller hvad ville han have sagt til de
store stormfald af nåletræer. Han ville
ganske givet have brugt stærke ffndige
ord, hvis han da ikke ville have gået dybt
ned i en opgivende depression.
Sidst i juni 1932 var Friis og Larsen så
fremme ved egnen omkring Løgstør.De
kom kørende sydfra og blev selvf'ølgelig
først betaget af Vitskøl Kloster, hvis forhistorie Friis smukt beretter om.
Mændene var godt forberedte på, hvad
han ville se, og Næsby Dale stod højt påt
listen, så turen gik natudigvis hertil, men
her ventede ham skuffelse og ærgrelse.
Friis var meget optaget af det æstetiske.
Stedet var misrøgtet med grimme bygninger. Han skrev ganske givet i heftig
vrede sådan: "To iøjnefaldende hæslige
restaurationsbygninger, den ene et stort
skrummel i fodoren bondestil, den
anden et baraklignende monstrum, ligger ved nedgangen til de prægtige kløfter og tager al duften fra dette mærkelige
landskab...".

I

I

Den førstnævnte bygning eksisterer i
noget ombygget form den dag i dag,men
er ikke restaurant mere. Og man må jo
give ham ret. Den er ikke køn. Barakken
derimod er for længst revet ned, men ser
man godt efter, kan man finde spor af
fundamentet.
Videre i sin skildring skælder Friis ud
over, at stedet oser af øl,kaffe, tobak og
benzin. Også dengang må man, hvis man
skal tro Friis, noget overraskende have

Lim{orden og med Livø i baggrunden.
Det er jo også et smukt sted, når man
vender ryggen

til "det

hæslige".

kørt i biler til stedet.
Derefter bliver Friis venligere og giver
en fin beskrivelse afklinterne og stedets
ejendommelige natur. Han må også have
givet sig tid til at nyde naturen og udsigten. I hvert fald giver Larsen sig tid til at
tegne. Resultatet af dette arbejde blev en

kpn tegning af den stejle kløft med

Vreden må have lagt sig.Turen gik nu

ud til og senere igennem Vindblæs og
Oudrup heder. Det fremgår af Larsens
tegninger. Køreturen fra Næsby til

Den kullede (tårnlØse) Oudrup kirke.
Der kom det frem igen

- den der med

Oudrup behagede dog ikke den kritiske
Friis. "Landskabet er trist", skriver han.
Den dyrkede jord var også dengang plet-

plantning af graner. Friis kan godt være
lidt trættende at læs€ med sine genta-

tet af granplantninger, som han gentagne

gelser.

gange kommer med kritiske bemærk-

Naturligvis må Friis og Larsen også
besøge egnens kulturhistoriske klenodie, Skarp Salling kirke. "Kirken er smuk

ninger om.

Men så kom han til den kullede
Oudrup kirke, og dens beliggenhed var
han betaget af.Han gav sig tid til at tage
et billede af kirken med sit kamera. Den
lange stige hang også dengang på kirkemuren. Et smukt billede, der findes i et
sædigt afsnit med fotografier. Kirken kalder han "en ægte iysk kvaderstensbygning fra romansk stil, alvodig og streng i
sin stil;den må forhen have haft en usædvanlig og smuk baggrund,før dette blev

tilplantet".
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og virkningsftild

i

landskabet", skriver

han. Og det har han jo ret i. Han er meget

betaget af beliggenheden med baggrund
i den fjerne hedestrækning, moser og

Nørrekær enge.

Han fremhæver også kirkens mange

smukke

flot

tilhuggede stenkvadre.

"Hvilket mesterskab de gamle håndværkere besad, når de håndterede hammer
og mejsel" skriver han. Friis havde et

godt blik for detaljer i fortidens kultur og
historie.
Nu var det tid til at nyde en god

udsigt. Udsigter holdt Friis og Larsen
meget af. Fra sådanne punkter i landskabet kunne man tælle kirketårne og lands-

byer, skriver han

et sted i en af

sine

rede fjordbund. Det skal også bemærkes,
at Friis og Larsen nød udsigten på kirke-

bakken, før de meget store landindvindinger i Nørrekær enge fandt sted i årene
omkring 1940, hvor væsentlige områder

af engene blev inddraget til korndyrkning ved hjælp af diger, kanaler og
pumper.

bøger.

Egnens kendte

og mest

markante
udsigtspunkt måtte han besøge, selv om

det var ved at være sent ph

dagen.

Sammen med Larsen kørte han op på
Næsborg kirkebakke. "Stedet er helt enestående som udsigtspunkt, og i nogen
heldigere stund end denne solnedgangstime kunne jeg ikke være kommet hertil", lyder hans beskrivelse.
Larsen fik dog tid til at tegne udsigten
ud over engene. En dejlig tegning kom
der ud af anstrengelserne. Friis koncentrerede sig om at beskrive, hvad han så.
"Tusinder og atter tusinder græsser over
engene", bemærker han. Måske overdriver han antallet lidt, men flot må det
have set ud.

?':V,ff./.tktttiff4.'*?,4

Han skriver også om det særprægede
bakkedrag Marbjerg, som hæver sig 42
m. op. "Bjerget" har stejle skrænter mod
nord - oprindelig den gamle kystlinie fra
stenalderen. Navnet Maria bjerg stammer fra den katolske tid, hvor en nu

udtørret helligkilde, tilegnet jomfru
Maria, spillede en rolle.

Folk besøgte kilden ved Marbjerg
- den første nat i maj - for
at fh del i dens helbredende kraft.

Valborg aften

Historien om kilden var Friis, mærkelig
nok ikke opmærksom på.
Dagen efter var de to mænd rejst fra
egnen igen, men der kom noget ud af
deres anstrengelser. I "De jyders land"
hører kapitlet om Vesthimmedand til
blandt de bedste. Desværre gav Friis sig
ikke tid til at tegne portrætter af folk på
egnen. Den kunst dyrkede han meget
gerne og med stort talent. Der er i tek-

sten en anfydning af, at de to mænd
havde travlt og godt kunne have brugt
en dag mere til besØget på egnen
omkring LØgstør.

a'd-7o.eel,'-4

A/ e

2i.|-* /a3r

?J

Fra Næsborg kirkebøkke mod N.Ø.

27.juni

1932.

Ben)'ttet litteratur:
Achton Friis: De jyders land. KØbenhavn
1980.Tredje udgave.

J.P Trap: Danmark
København 1961.

I dag er det desværre ikke så mange
kreaturer, man ser på den tidligere udtør-

- femte udgave.

LøGSTøR I/NRET 7556
Aalborg den 2den januar
Fra Løgstør er os tilstillet fBlgende :
"Det er natudigt at Canalsagen vækker en stor bevægelse og mange glæder

sig allerede i håbet om gevinst og
næring; men især vækker det en

almindelig interesse, at flertallet af folketinget med stor liberalitet kommer
regeringen imøde og fremmer sagens

hurtige afgørelse.
Vel er nogle her af den mening, at
sejldybet over Løgstørs Grunde kunne

ved inddæmning og opmudring med
mindre bekostning forbedres og sikres, især ved en dampmuddermaskines

anskaffelse for hele fiorden; men det
glæder dog alle, at se regeringen og
rigsdagen så smukt forenet i erkendelsen af princippet, nemlig ved et af
de betydeligste foretagender at fremme

skibsfarten

ph Limfjorden,

hvilket

naturligvis mh attff senere føre til flere
storartede fremskridt.

I denne anledning bliver imidlertid
også andre ønsker og forhåbninger
stærkere hos mange af Løgstørs og

omegns, og især det, at regeringens og
rigsdagen ville forene sig om at give
ladepladsen købstadrettighedeq som
den vel har i mange henseendeq men
savner i det væsentlige, og hvorved den

besynderlige uregelmæssighed ville
ophæves, at byen i nogle dele betragtes
som landsby, i andre som købstad; samt
hvorved de ofte af uforkladige grunde
tilståede eller afslåede handels- og
håndværks-"bevillinger" ville bortfalde;
hvorved da tillige bemidlede handlen-
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de fra andre købstæder kunne få ret til
at nedsætte sig uden at behøve at tigge
derom som en nåde, og ved hvilken forøgede og friere virksomhed byen snart

ville udvides til det dobbelte og handel, omsætning til oplandet på begge
sider af lorden tiltage i al det omfang,

som byens heldige beliggenhed giver

en så rigelig anledning til.
Vel er her måske dem, som ikke hylder dette ønske, fordi de ved konkurrence tror at tabe i indflydelse og
næring; men deres tal vil dog vistnok
være det mindre og i alt fald deres
mening ligeoverfor tidens og byens
krav den mindre vægtige. - For at fremme det ovennævnte øjemed vil imidler-

tid i

disse dage et andragende sat i
omløb, og det er da at håbe, at et overvejende flertal vil derved tydeligt give
tilkende, at det ønsker byens almene
opkomst ved almen handels- og håndværksnæring, uden at tage hensyn til
partikulære interesser.
At navnlig byens øvrighed og repræ-

sentanter ville understøtte et sådant
andragende og derved fremme byens

natudige udvikling, om den end skulle

volde dem forØgede forretninger; tør
ikke bewivles".

Til ovenstående tillader vi os den
bemærkning, at der vist næppe kan
væfe noget til hinder for, at Løgstør fhr
købstadrettigheder, når det anholder
herom og derved også påtager sig købstadbyrderne.
Tager vi ikke fejl, så har det endog
tidligere været Løgstør tilbudt af rege-

fingen, at erholde købstadret , men
byen erklærede sig derimod, måske af
hensyn til byrderne , der fulgte med, og
navnlig anskaffelsen af tegltag.
Siden har imidlertid forholdene på
stedet ganske forandret sig.LøgstØr har
nu egenskaberne til at kunne træde ind
i købstadrækken og byrdeforøgelsen
kan derved nu ikke være synderligt
eller egentlig være støffe, end stedets
udvikling allerede under nuværende
forhold udkræver.
Men der er for øvrigt en middelvej
mellem det nærværende og det ovenfor attråede, og i mange henseender
måske den retteste vej, nemlig at byen

androg på (ros regeringen eller ved
lodorslag): at enhver, der i en købstad
havde erhvervet næringsret og derved

godtgjort sin kapacitet dertil, måtte
blive berettiget til i lignende næring at
nedsætte sig i Løgstør, uden dertil at
erhverve sædig bevilling (og heri være
afhængig både af vilkårlighedens gunst
og dens udelukkende myndighed samt
den indflydelse, nærings-skinsygen
gerne herved udøver).
Så var egentlig alt opnået hvad der
behøves. Personlig næringsskat og køb-

stads-bygningsafgift @ygnings-næringsskat) svares jo, såvidt vides, allerede nu
som validerende pligt for næringsudgvelse.

Aalborg, den 17. jantar

"Kbhavnspl' Indeholder en meddelelse om "Løgstørcanalsagen", hvori
opmærksomheden henledes på et, også

her tidligere omhandlet, yigtigt punkt
ang. Forbindelsen nordfra med Løgstør.

Det hedder heri:
"Kanalen vil blive anlagt ph den søndre side af fjorden, således at den bliver

en fortsættelse af det meget dybe løb,

der passerer tæt forbi Løgstør og
betinger denne bys tilstedeværelse
som ladeplads.

Her er altså et sted, hvor landboerne
fra den søndre side kan afsætte deres
vafef og hvor transporten er dem betydeligt lettet, og det er jo denne lettelse
i transport, der især er den fordel, land-

distrikterne kan have af anlæget, og
som formodentlig er betingelsen for
deres andel i udgifterne derved.
De sønden for lorden beliggende
teglværker, kalkbrud og desl. vil ligeledes kunne vente sig betydelige fordele
ved den lettere forbindelse, hvilket for
denne industfi er af så overordentlig
vigtighed, ligesom for det ikke ringe
antal afbtænderieq der i de senere år er
blevet anlagte i visse distrikter.

Andededes forholder det sig derimod med de landdistriktet der hører
til Thisted Amt. De er adskilte ved den
l/4 til l/2 mn brede fjord fra LøgstØr
og deres samkvem med denne by er
højst mangelfuldt.

Forbindelsen imellem Løgstør og
Han Herred tilvejebringes på følgende
to måder: Den ene er over Aggersund,

hvor nogle elendige pramme, eller
"khge", som de der kaldes, besørger
posten, feisende,vogne o. desl. sat over.
Farvandet ef meget smalt og dog kan
man næppe yente at passere dette færgested i kortere tid end 3/4 tkne.
En anden måde hvorpå beboerne fra
Hanherred sætter sig i forbindelse med
LøgstØt, et at kØrc over grunden ved
Aggersborg, hvor vandet selv ved tem-

melig højvande kun når 1-1 I/2 fods
dybde. Grunden selv er fast og består
mest af limsten og ler.
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Denne gruncl strækker sig til omtrent
200 alen fi'a Løgstør, hvor den ender
med en lille holm, cler næsten alticl er
tør.Fn clenne holm færges nu folkene,
cler kommer lia Hanherrecl, over til

Løgstørs selldyb ville være af overor
clentlig gavn såvel fbr cle herrecleq cler

ligger norclen for fjorden, som fbr
Løgstøt by, ligesom kanalen over
Løgstørs grund vil tabe s;ire nreget i sin

til lanclet. Om vinteren, når fjorden kirt-r bære,

beryclning, hvis en sådan vej ikke bliver
anlagt.
Der er ikke clen ringeste vanskelighecl ved at uclføre dette arbejcle, cla
grunclen er fast, materiale haves i overfløcligherl og cler aklrig spoles nogen
farlig isgang. Den stedlige øvrighed og
anclre veclkommende har også ticlligere
inclstillet cleune sag til Inclenrigsmini-

sporer Løgstøl' straks f'ølgen af clen let-

steriet".

Løgstør, men clersom cle er køreude, må
cleres heste oll vogne blive på holmen.
Det inclses nu vistnok af sig selH at

clenne befbrclringsmåcle er højst ttfttlclkommen og tillige fadig; thi clet er hænclet fler encl 6n gang, at folk i tåget vejr

har taget f'ejl af vejen og er kørt ucl i
clybet istecletfbr at komme

tere fbrbinclelse mecl clen moclsatte
fjorclkast. Så kommer cler eu mængcle
lanclboere fia clen moclsatte side fbl at
købe og sælge, og Løgstørs købmæncl
glæcler sig alticl når vinteren er hvacl cle
kalcler "en gocl isvinter".
Det er cla incllysenclc, at ell vej anlagt

fia Aggelsborg og

t1

til færgeholmeu vecl

så vidt enige mecl forfatteren: at
såclan mole-forbindelse mellem

Vi er

en

norclsiclen og Løgstør er l-røjst nøclven-

clig og kræver clet Offentliges hele
interesse. Den vil ogsii være af megen
vigtighecl fbr selve kanalen.

Men clet er en urigtig, en inclsnæv-

rende anskuelse, når forfatteren betrag-

dag forud, og ikke smgle og kneipe

ter fornemmelig den indre transports

undervejs.

lettelse som den fordel, landdistrikterne kunne have af kanalanlæget og som
betingelsen for deres andel i udgiften.
Den anførte fordel bliver en væsent-

lig og betinger allerede i lighed med
"vej"befordringen andel i udgiften;
men et andet lige så vigtigt trans- port-

hensyn for de indre landdistrikter ved
fiorden er det, at deres varer ikke blot
kan fremkomme let til et udskibningssted ved fjorden, men at de derfra, ved
omgåen af Løgstørgrundene, kan let og
hurtigt befordres af det indre fawand
til det større faruand og de større handelspladser.

"Denne fordel" er for landdistrikterne netop den væsentligste, i alt fald lige

så væsentlig som den lettede befordring til Løgstø4 thi Løgstøt forbruger
ikke meget, kornet osv. skal videre bort
og for producenterne må det være af
vigtighed, at konjunkturerne kan
LØgstØrs Grunde
benlttes uhindret
ved at fremskaffe ^fyarerne hurtigt til
salgsmarkederne

.

Det er netop hovedpointet i sagen
og grunden til, at landdistrikteme bør
og skal deltage i udgifterne; det er en
formelig "vej" for deres produkts afsætning der skal skabes.

Indenrigsministeren hm opfattet
denne sag med et træffende praktisk
blik, som om han selv var producent
ved Limfiorden, og det er forundedigt
at denne rette opfattelse af sagen ikke
har vist sig lige så påskønnende i alle
de vedk. Landdistrikteq navnlig i dem
som "pranger" og som jo må vide , hvor
meget det i vareafsætning kommer an
pi at nh "Markedet", helst endog en

Det er et sådant

smølefarvand,

LimSorden nu e! og som den, mest i de
limfjordske landdistrikters interesse,

skal ophøre at være. Producenterne
ved Limfforden må jo dog nu alt vide, at
deres korn, som afskibes "ab
Lim-fiorden", altid må sælges ikke lidet
billigere, end fra @stkysten, og ofte
endda er vanskeligt at fh afsat, væsentligt fordi Limfiorden udgør et så vanskeligt afskibningssted.
Det er altså i producentens umiddel-

bare interesse at få Lim{ordskanalen
istand for at få sit eget korn højere
betalt og ikke komme til, som ellers nu
ofte, især i matte konjunkturer, aldeles
at "brænde inde" dermed.
Aalborg, den 26. Marts.
"LØgstørcanalen skal, efter den derom
nu udkomne lov, graves på den sydlige
side i en længde af omtr. 6600 alen og i
en dybde af 10 fod, bredden i bunden
25 alen og i vandfladen efter terfænets

beskaffenhed imellem

37 I/2 og

45

alen.

På hver side af canalen anlægges en
trækkevej af 9 fods bredde, således at
man efter vindens retning kan afbenltte enten den ene eller den anden. For
at sikre indsejlingen til canalens endepunkter imod øst Yed Løgstør by og
imod vest lidt sønden for stengrunden
"Lemdrup- RBn", opføres moler, således, at der på begge steder indretes bas-

siner eller havne .
I nærheden af canalens østre ende
anbringes et slusehoved med såkaldte

vifteporte".

15

MIN \'EN TOTTE
Af Annø-Grete Madsen
En udsendelse i dette forår fra DRTV hed "Manden med hestene", og
var fra Norge. Den omfattede arbejdet i de store skove, når fældede
træer skulle ud fra området.

Skovbunden var blød,

en traktor

tung; arbejdet var ovedadt hestene,
de ødelægger ikke skovbunden,

godsbanegård, dengang.

sagde manden.

Vi, hele familien flyttede også fra
Jernbanegade 22, der vist også er
borte, til Søndergade nr. 14.
Besøgene hos Lotte tog også slut
nu, efterfulgt af skolegang og cykleture rundt i området; men Lotte har
jeg aldrig glemt. Det er dejlige
minder.
Jeg skal også lie ha'med, at Lotte
må være i familie med hestene, der
arbejdede i de norske skove; hestene kom som føl fra Danmark. De er

En sådan stor hest har jeg kendt,
da jegvarbarniLØgstør,5-6 hr gam-

mel.Jeg boede med min familie, far,
mor, lillesøster ph hjørnet af
Jernbanegade og Østergade; er der
vist ikke mere?
Lotte boede i en stald, der var til-

knlttet en

2-etages bygning, også

Jernbanegade, hvor også ejeren af
Lotte boede . Det var nemt for mig at
besøge Lotte. Når den ikke arbejdede, så sad jeg i hjørnet under kryb-

stærke, rolige

og kloge. De er

de

ben og llttede, når Lotte gumlede

bedste ! sagde manden.

hø og havrekerner.
Puh!, du lugter af hest, sagde min
mor, når jeg kom hjem.

Mit bamebarn, nu en ung dame
pit 25 år, selv hesteejer, en dejlig

Lottes arbejde bestod i at hente
med vogn og kusk, ankommet gods

sortbrun Vallak, kaldet "Frenci". De
deltager både i dressur- og spring-

på terminalen, og køre det ud til

konkurrencer. Har lrrndet mange
præmier. Det gibber lidt i mig, når
jeg ser den flotte ekvipage.
Skal de til stævner, kører Marie
med "Frenci" i traileren, ud på nye
opgaver eller bare en nu i skoven.

kunder i byen.Jeg ventede ofte troligt på Lotte, fik (ofte) en køretur
med hjem,en gang imellem en ridetur; jeg var ikke ret stor, når jeg sad
på den store hest.

Om eftermiddagen arbejdede Lotte
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ude på godsarealet, så blev sidst
ankomne godsvogne, enkelt vis
trukket til godsterminalen, tømt for
gods, tilbage igen, klar til næste dags
togture ud til alle de små stationer.
Der var rigtigt travlt ph Løgstør

En gammel drøm er gået i opfi'ldelse i denne 2O05-generation.

