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K,IERE IItrSER

er Slutningen på historien kommer så til
nr.99 og det næstsidste, der udkommer april, og der er allerede indløbet en
under min redaktion. Da det ikke har nostalgisk barndoms-skildring fra 60-

Nu er det snart slut. Dette nummer

været til at fh øje på en ny redaktør,mh erne.
vi desværre opgive at føre tidsskriftet Men som skrevet står, så er der plads til
flere, så beryt jer af chancen.
videre .
Vi hører tit bemærkningen: Jeg kan
Men der kommer altså et nufilmer til,
ikke skrive ordentlig. Det har vi hidtil
så hvis nogen ligger med en artikel, der
kunne passe til sidste nummer, så frem ordnet ved, at vi "redigerer" teksten
uden at ødelægge den personlige stil.
med den! Det kan nås indtil l.April.

I dette

fra
billede,

nr. kommer først en hilsen
i L896.60 år senere et
der er blevet dateret med et vist arbei
de, og 50 år senere igen starten på
artikel om rådhusets udvikling.
Løgstør

GOD FORNøJELSE MED DETTE
I{UMMER!

en

FORSIDEBITFDET

Den gamle redaktør

Er også en afsked, nemlig med Himmedandsbanen, som nu endelig er ble-

Derfor skal læserne have et minde om
de gode gamle dage, hvor man ikke

vet afviklet. De sidste mange år har

havde så travlt.

der
kun kørt Yeterantog med lange

mellemrum.

34

I

REJSESKILDRINGER
FRA LøGSTøR OG O}IEGN
I LøgstørAuis 16.juli 1896 uar der
en artikel med ouennæunte titel.
Forfatterens naun står der ikke,
men bøn benæunes som Sjællands
journalist. Tbksten uise4 at

celdste

bøn residerer i Roskilde, og bøn
sømmenligner flere gange Løgstørs

forhold til Aalborg med Roskildes
til Købenbøun.
Efter en indledning om lyllandsrejsen fra Randers til Aalborg, næuner ban en Limfiordssejlads til
LØgstør I øurigt skøl man ikke lære
Danmarksltistorie af bans beretning! (Teksten er lettere moderniseret). Han fortsætter:
Men det varLØgstør - en by som ude i
den stofe verden ikke er meget kendt;

men jeg må dog sige, at sådanne afsidesliggende egne og byer kan have sin

at tale med
for derved at blive kendt

interesse, navnlig ved
beboerne,

med byens historie og mysterium.
Løgstøt er med hensyn til dampskibsforbindelse lige så heldig som

Roskilde med jernbaneforbindelse; det
ene dampskib afløser det andet og alle
standser de op her, da de alle bringer
bud eller varer til byen. Det er ikke alle
Limfjordsbyer,hvem denne fordel er tillagt.

En by som Nibe, der ligger mellem
LØgstør og Aalborg, ligger indeklemt i
en bugt udenfor det egentlige sejlløb
og derfor har denne by kun dampskibs-

forbindelse en gang ugentlig og det er
endda ikke regelmæssigt.

Løgstør derimod ligger tæt op til
Limfjorden med dens sejlløb udenfor
sin dør. Her er fiorden kun et kvart mil
bred. Ovre på den anden side, som kal-

des Hanherrederne, lige over for
Løgstør og. nede ved fiorden, ligger

naturskØnt den gamle kongsborg
"Aggersborggaard", kendt i historien
fra bondekrigen i Knud den Helliges
rid.

Ved denne gamle kongsborg, hvor
kongen havde taget bolig under sin
rejse i Jylland, begyndte krigen og sluttede længere oppe i landet ved lands-

byen Husby, hvor bondehæren ved
stærk befæstning på de omkringliggende højder vandt sejr over herremænde-

ne. "Aggersborggaard" blev da fuldstændig nedbrændt, og kongen blev
fordreven til Odense, hvor han, som
historien beretteq blev dræbt i St.
Knuds kirke.

For et par hr siden brændte den
gamle gårds ladebygninger, efter at
have stået i mange hundrede år. Nu er
gården opbygget efter vor tids skik
med grundmurede huse og teglhængte
tage, så alt, hvad der minder om dens
tidligere hedighed, er nu forslrrnden.
Efter denne lille afstikker over fiorden vil jeg fortælle lidt mere om
Løgstør. Byen er oprindelig et fiskerleje, opstået i i sildeperiodens dage , da
lorden var så rig på fisk, at bådene
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næppe kunne sejle gennem stimerne
og et læs sild kostede 8 skilling, hvis da

denne betaling kunne opnås

-

ellers

blev fisken benlttet som gødning eller
lå i fjordkanten og rådnede. Nu er den
tid længst forbi.
Fjorden er brudt igennem ved
Thyborgn og dermed ophørte det betydelige fiskeri og den store indtægt til
byen. Nu til dags er det handel, håndværk, skibsfart og lidt agerbrug, der
ernærer byens borgere og i tidernes
løb er der nogle købmænd, som har
erhvervet sig betydelige formuer.
Ja, man skulle undres oYe! når man
hører fortælle, at en mand, som døde
for ca. et hah,'t år siden, på mindre end
en snes år ved købmandshandel havde
erhvervet sig en million kroner, nogle
mener endog endnu mere.
Der er måske noget i de ord, jeg
hørte fortælle en dag af en mand fra en
lille by: "Det er i de små byer pengene
tjenes, og i de store de sættes til."
Såvidt jeg kunne skønne, tjenes der
næppe millioner eller formuer mere i
Løgstør. For en tre år siden kom banen
dertil byen og med den forsvandt eller
rettere stagnerede de såkaldte gamle

"bondeforretninger",

af dem, som vi

også tidligere har kendt her

i Roskilde

.

De mange moderne urtekfamforretninger med de smukke opstillinger i
vinduerne og de mange handlende ved

stationerne på landet - andelsforetagender og lignende moderne indretninger, som tidens frihedskrav har fØtt
med sig - har tængt disse mere og
mere i baggrunden

- der

som her!

læbælte, indenfor hvilket al købmands-

handel er forbudt. Her kan købmænd,
hvilket også er sket, etablere sig lige op

til byens

grænse.

Endelig møder Aalborg også op her
med sine fangearme. Disse napper stadig væk fra byen, ligesom København
napper fra Roskilde. Det er stadig den
gamle historie: De store byer tærer på
de små. De store byer har matadorerne
og fortalerne og disse får gennem lovgivningsmagten den ene stofe begunstigelse efter den anden, og alt sammen
på den mindre bys bekostning.
Hvornår mon vor Rigsdag fhr øjnene
op for dette forhold, således at borgerne i de mindre byer også må og kunne
leve? Men således er det ikke nu, alt
skal slæbes og føres til de store byer.
Et talende bevis i denne retning kan

Løgstør fremføre overfor Aalborg.
Omtrent som det kunne være Roskilde

og

København. Som bekendt fik

Aalborg for et par år siden bevilget sig
4-5baner.To af disse linier vil omslynge
Løgstørs opland, uden dog at blirre ført

direkte til byen
altså to rovbaner, som kun vil
stjæle opland til det store, rige Aalborg
og det på den i forvejen lille og fattige
bys bekostning.
Løgstør derimod har snart i en menneskealder søgt om at erholde en mere
tidssvarende forbindelse med sit ret-

mæssige opland - Hanherrederne -,
men her er stadig talt for døve øren.
Aalborg Amtsråd med kammerherre
Skeel, HjørringAmtsråd med dens tidligere formand, nu Excellensen Rump,
har altid kæmpet derimod, og det har

Endelig kommer tll,
Løgstør er
^t en handelsingen købstad, det er kun

til dato lykkedes dem

plads; den har ikke , som vi i Roskilde, et

dige krav holdt nede, omendskønt fær-

j6

at få dette retfær-

gefarten er meget betydelig; men udføres på en middelaldedig måde, der der-

hos

i høj grad er livsfarlig

både for

mennesker og dyr.
Men Aalborg er den naturlige hæmsko, den store by tør ikke ønske forholdene forandret og derfor vil der naturligvis hengå endnu en rum tid, inden
dette unatudige forhold bliver ordnet.

Aalborgs mange iernbaner.

Såvidt jeg kunne skønne, fortjener
denne by at hjælpes;thi den har virkelig, synes det mig, lidt ovedast af storbyen Aalborg.Afdøde indenrigsminister
Ingerslev havde også lovet at hjælpe
byen med hensyn til færgeforbindelsen, men ved hans død ef udsigterne atter blevne mørke.

(fournalisten havde planer om at
fortsætte til Thisted, men opgav). 'Jeg

vil derfor i

næste artikel medtage

endnu nogle notitsef om den venlige
lille lim{ordsby Løgstøt blandt hvis
elskværdige befolkning jeg fandt mig så

godt tilrette

.

Løgstør har for øvrigt en mærkværdig

beliggenhed. Den ligger

Byen kan ikke magte det ene, da der
til færgefartens afløsning skal
60.000 kr. til. Byen har budt et tilskud af
2-3OOo kr. årlig og når stat og amt hjalp
til, ville denne sag nemt blive ordnet,
når blot Aalborgs købstadsinteresser

alene

ikke spillede hovedrollen.
Ved Aalborg findes, som omtalt, 2
broer, en pontonbro og en fast bro,
men på hele den gvrige lange strækning findes ikke et ordentligt færgested, hvor man virkelig med en rolig
samvittighed og uden frygt for fare kan
lade sig færge over.

At byen under sådanne forhold lever
under et knugende tryk fra Aalborgs
side er indlysende. Og man kommer
uvilkårligt til at smile, nhr man hører
denne lille bys driftige beboere udtale,
at der nu arbeldes pL at fh dagvogne
ført ind til byen alle vegne fra, for dog
nogenlunde at kunne konkurrere med

i en dal en

bugt af forden, som i tidernes løb må
være indtørret og rundt om ligger store
bakkeq som natudigvis for hundreder
af fu tilbage har været lordens natudige bred eller grænse

.

Fra bakkerne er der en henrivende
udsigt over byen og fjorden med
Hanherrederne og Vesterhavet med
sine sandklitter i baggrunden. Selve
byen er der ikke meget at notere om.
En smuk kirke, der opførtes for tre år
siden, en do. Banegård og et lille kommunalt anlæg,som i sin midte indeslutter retfærdighedens tempel, er alt, hvad
der er seværdigt.Men hvad der undrede og glædede mig at bese,var et privat
anlæg, der lå på en grusbanke ovenfor
byen,lige op til kirkegården.
Det er frugten af enpivat mands virken og snille i den lille by. For godt 25
år siden forærede købmand Simonsen
byen plads til en kirkegård og lod den
indhegne med en solid granitstensmu!
som oyeralt er sine 3 alenhøj.
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Før den tid måtte de gamle Løgstørianere begrave deres ben på en landsby-

Med stor interesse og venlighed viste
han mig omkring i anlæget, hvor alt var

kirkegård, som ligger en god kvartmil

ting mellem en stor have og en park.
Udenfor helligdommen traf jeg denne
bys "mæcen", der var beskæftiget rned

passet med en orden og aknratesse,
som kun sjældent ses i et så stort anlæg
som dette pa et par tdr. land.
Den allerede aldrende mand, som for
goclt en halv snes år siden tog fat på
dette arbejde, har virkelig indlagt sig
stor fortieneste ved på denne grusbanke at fremtrylle et i sandhed allerkæreste lille paradis, der med sine pavilloner og mange lysthuse med hvidmalede bænke gØr et overordentligt godt

at udbedre et eller andet.

indtryk i denne træfattige egn.

fra byen. Hvilket gode og behagelighed

for byens borgere, som nll har det

så

nemt og ejer den smnkkeste og venligste kirkegård, der måske findes noget
steds i vort land.
Ved siden af kirkegården blev jegført
ind i det lille anlæg, der er en mellem-

Med stor beredvillighed ovedader hr.
Simonsen sit anlæg til selskaber og om

og helligdage står det åbent for
alle og enhveq medens der er givet en
stor del af byens borgere nØgle, så de

sØn-

trlrindret kan gh ud og ind. En sådan
mand er uerstattelig for den lille by,

men desværre bliver sådanne mænd
sjældnere og sjældnere .
Her kunne natLldigvis være meget at
meddele endnu fra en sådan lille jysk
by, hvor mange sæder og skikke er stik
modsatte de, som findes i de sjællandske byer; men jeg skal videre sydpå. . ..
Inden jeg forlader Løgstør, vil jeg

endnu meddele, hvad der navnlig
undrede mig deq nemlig den masse
Det var en 75-hrig mand, fhv. købmand Simonsen, R. af Db., men nu
direktør og den ledende i den gamle
solide pengeinstitution "Sparekassen

værtshuse, som fandtes deri byen, og
ikke rnindre end 4 hoteller med store
sale, hvoraf endog cle to havde faste
teatre, som endog var således, at de gØr
mange stØrre byer til skamme.
Ved Løgstør begynder LivØ Bredning,

en stor udvidelse af Limfjorden, hvor

for LøgstØr og Omegn".
Jeg blev præsenteret for den gamle,
fortræffelige mand, der er så livlig og
snaksom, at man skulle tro det var en

øerne Livø og Fur ligger. På den sidste
findes den bekendte rØdstenshnle, som
er beskreven af hedepræsten St. St.

30-årig mand, man havde for sig.

Blicher.

.JB

Denne artikel om at datere billeder
modtog KREJL i 1997.Ved enfejltagelse bleu den ikke brøgt den gang,
men ui iler med at bruge den nu,

da problemet stødig er stort. Da
tidenjo er gået, er ørtiklen bleuet å
jour-ført af redaktøren, sonl. optræder i artiklen.
En af dette tidsskrifts fornemste opgaver er at Iade læserne genopleve fortiden ved hjælp af artikler og billeder.
Som det tidligere har været omtalt, er
det ikke altid helt let at tidsfæste fotografier fua "gamle dage". Ofte har man

ingen eller kun ufuldstændige data til
rådighed. De fleste ffu aldrig taget sig
saflrmen til at skrive dato påt fotografier
- eller for den sags skyld, hvad billederne viser eller hvem eventuelle personer på billederne er.
Givne oplysninger er ofte ufuldstændige eller fejlagtige, fordi de er givet
mange år efter, at billedet ef taget. Det
kan derfor være lidt af en - spændende
- opgave at datere billeder sh nøjagtigt
som muligt.
Lad os tage et eksempel. Billedet på
side 40/41viser en by set fra luften. De
fleste genkender hurtigt Løgstøt set fra
nord-nordøst. Forrest i billedet er stationen og slagteriet. Helt til venstre ses
Dragsdalvej som en bred, hvid stribe,
og ude for enden af vejen helt i horisonten er Raunstrup og Løgsted kirke.
Billedets midte domineres af Markeds-

pladsen, og

til højre

ses skole, kirke og

politistation.

Rutebilen ved benzinpumpen ved
en ældre type med
til venstre for kirken
ses en lastbil, som heller ikke ser
moderne ud. Der er i øvrigt bemærkelsesværdigt få biler på billedet, måske
otte i alt, og kun 6n personbil. Resten
banegården er
"snude", og lige

er y^re- eller lastbiler. Byen har næppe
været plaget af trafikstØj den dag. Til
gengæld er der mange cykler ved slagteriet og jernbanens pakhus.
Billedet findes i Lokalhistorisk arkiv
og er uden data. Ingen oplysning om
optagetidspunkt eller dato.
I lernvarmeværkets jubilæumsskrift
fra 1996 er billedet gengivet side 25
med dateringen "ca 1960". Denne datering bør kunne gøres mere nøjagtig.
Men hvordan?
Jeg har forsøgt at finde enshnøjagtig
datering af billedet som muligt.Vi star-

ter generelt.
Den eneste mulighed, (hvis man da
ikke har oplysningen fra fotografen), er
sehfølgelig at se på billedet og så sætte
afgrænsninger for det tidligst og senest

mulige tidspunkt, billedet kan være
taget. Det gælder så om ved at uddrage

oplysninger fra billedet at tilnærme
disse to yderpunkter hinanden mest
muligt.

Den fotografiske teknik blev opfundet omkring 1850. Så her er et "absolut" yderpunkt.
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Pørti ctf LøgstØr fro luften. Foto: Sltlus5S Jensen
10

Seriøse læsere af dette tidsskrift vil
vide, at jernbane og kirke kom til byen
i 1893. Begge dele er på billedet. Det er
altså taget tidligst i 1893. Et opslag i
Gyldendals leksikon vil afslørc, at
Ellehammer som den første europæer

fløj 12. September I9O6.Da der uwMsomt er tale om et luftfoto, er vi altså i
dette å,rhundrede.(skrevet i I 997. Red.)
Der holder en personyogn på jernba-

nen. Persontrafikken ophørte 21. maj
1966, sh der er det andet yderpunkt.
Billedet er altså taget mellem september 1906 ogmaj 1966.
Vi kan imidlertid komme tættere på.

getid på tre måneder er ikke meget, så
spaden har skullet sættes i jorden kort
eft er generalforsamlingen.

Ætså: billedet er taget i perioden
sommeren t954 - sommeren 1958.
Er blik på skolen afslØre\ at der ikke
er børn i skolegården. Børnene - i
hvert fald nogle af dem - ses foran
husene overfor stationen, hvor de kigger efter fotografens flyver. I skolegården ses til gengæld en person, muligvis

håndværker, med en stige. Håndværkerne arbejdede næppe lørdag
eftermiddag eller søndag dengang, så
billedet er altså taget en hverdag efter

Helt til højre i billedet ses Løgstør

skoletid, eller hvor børnene har

skole. Den store bygning ved højre bil-

(feg må naturligvis udelukke, at børnene er inde for at have time, og at de
fire ved stationen piækker). Det kunne
selvfølgelig yære taget efter skoletid,
men skyggerne blandt andet på huset
bag børnene afslgrer, at solen stht hØjt
på himmelen omkring sydvest, det er

ledrand er fløj C, hvor jeg og mange
andre har slidt børnesko og trapper.
Fløj C blev opfBrt i l954.Vi kan altså
fodade Ellehammer og skynde os op i
jet-alderen, selv om billedet nu nok
næppe ef taget fra en jet-jaget.
(Den eneste iet-jager iLøgstør på optagetidspunktet v?t antagelig den navn-

altsh før st på eft ermiddagen.
Der er blade på alle træer. Blade og

kundige Rasmus Laursen, kaldet

høj sol betyder sofirmer,

Rasmus jet-jageq fordi han gik så langsomt).
På originalbilledet kan i øvrigt ses, at
også i skolegården står en bil, en gammel mukkebik, næsten skjult i skyggen
fra drengegymnastiksalen.
Billedet er altså tidligst t^get 1954.L

rrære taget

propos fjernvarmeværk: værket i
Østergade er der ikke! Grunden, som

to huse til højre for billedets midte, er ubebygget og tilsyneladende i brug som have.
I jubilæumsskriftet kan læses, at
ses mellem

beslutningen om at bygge værket blev
truffet 18. juni 1958, og at værket stod
færdig 15. September safirme

42

år. En

byg-

fti.

så

billedet kan

i skolesommerferien. Mange

vinduer - herunder de fleste på slagteriet - er åbne, det er altså yarmt. Mange
vinduer i fløj C er også åbne, hvorfor
det, hvis børnene har fri. Måske er rengØringen i gang?
Sommerferie passer godt med, at
håndværkerne kan komme til, når børnene har fri. Det passer også godt med,

at et tivoli er ved at stille op (eller
pakke ned) på markedspladsen.Vi kan

altså være omkring tidspunktet for
byfest/ dyrskue.
Byfesterne lå vistnok som regel i slutningen af juni. Luftgyngen ståer som et
nøgerfi stativ yed de tre telte, og også

følger personerne nysgerrigt fl1veren.
Et blik med en lup på originalbilledet
viser syv persone! der lige som børnene står stille og kigger op mod fotografen. Motodarmen fra f\rueren har også
lokket en mand i vinduet på slagteriet.
@ige under "Svine.."). Også han følger
opmærksomt flyveren. Han arbejder
antagelig på kontoret, da han har hvid
skjorte og opsmøgede ærmer. Endnu et
tegn på, at det er hverdag.

Andre pefsoner spredt oYef markedspladsen og oppe ved udmundingen i Bredgade er også vækket af motorlarmen og kigger med. Derimod er de
to personer midt på Dragsdalvej langt
ude i baggrunden fordybet i samtale og
ænser ikke flyet.

Det bliver bedre endnu. I baggrunden oppe på bakken ses en række lyse,
ens huse. Det er Borgmester Grønningsvej. Der er 13 huse med et enkelt
hul i rækken.Jeg mener at kunne ane
på originalbilledet, at endnu to er
under opførelse til høire for de tre vestligste, og noget sådant er guf for en billedgransker. Nu kan vi datere billedet
temmelig nøjagtigt.
Et opslag i skattebogen for 1958/59
afslører, at Borgmester Grønningsvej
12 ejes af Søborg Olsen. Han bor der
endnu, og jeg får yia telefonen en snak
med fru Søborg Olsen, som ikke er det
mindste forbavset over at blive ringet
op en torsdag aften og spurgt ud om sit

gaardi Skolegade. Prisen for huset? Kr.
39.5001 Byggeriet var finansieret med
statslån, og familien regnede ud, at man
kunne blive boende til ca.l972,så ville
det blive for dyrt. Nå, det er ikke gået så
galt. Søborg Olsen har nu boet i huset i
4l år. (Det bliver så 50 i år! Red.)
Vi er altså i perioden 195658.

Der ses som nævnt 13 huse

på

Borgmester Grønningsvej. Imidlertid
kan man ved selvsyn i dag konstatere,
at der ef 15. Det passer godt med, at to
er under opførelse .Vi må så finde ud af,
hvornår de enkelte huse er bygget. Fru
Søborg Olsen har ledt os på sporet.

Da jeg sidder og betragter billedet i
Esbjerg, er der jo lidt langt til Løgstør,sh
jeg lokker Krejls redaktør til at lægge
vejen forbi Borgmester Grønningsvej
og konstatere ved selvsyn, hvor mange
huse der er, og hvilke mrmre de har.
Husnumrene starter ved Vindblæsvej,
altsh fn højre set på billedet. Huset
længst til venstre på Borgmester GrØnningsvej er sort med lyst tag og ligner

ikke de andre. Det er FDF-"Skansen" det var det i hvert fald,da jegvar dreng.
Det næste hus - det første af de mange
ens . er nr. 30.Vi kan derefter tælle ned
trl nr. 12 (kun lige nurffe, folkens! De
ulige ligger på den anden side, og er slet
ikke bygget endnu).
Efter nr. 12 er der et hul i rækken. Det
er ikke en tom byggegrund, som jeg
først troede, men Tværvej eller begyn-

Jo huset et et af de fØrste huse, som

delsen til den. Efter hullet kommer
nr.10,8 og 6, mens nt.4 og to er under
opførelse. De sidste huse er bygget i

marts 1956. En del af husene blev bygget af murer Poulsen, medens dette og

1958, og da der kun mangler to, må det
være året - altså 1958.
Kan vi komme det nærmere? Yi prøvef.

hus.

Løgstør kommune lod opfwe i
1955/56, og familien flyttede ind i
nabohuset

er bygget af murer

Mos-
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Over for stationen ligger et hus med
tre skorstene, som kastef lange skygger
ned ad taget. Det kan vi måske bruge til
noget.Ved hjælp af lidt matematik kan
vi beregne solens højde og dermed

muligvis selye datoen. Krejls hæderværdige redaktØr må igen træde til.
Find ud af tagets hældning på huset
og kompasretningen til Solen, samt
tidspunktet hvor skyggen falder lige
ned ad taget vinkehet på bygningen.
Redaktøren jages derfor ud i vinterkulden med et kompas og en vinkelmåler for at bese stedet.
Opmålingerne på åstedet forløber
ikke uden opmærksomhed. En ældre
dame, som beboer huset, kontakter for-

skrækket den herre, som åbenlyst intefesserer sig for hendes tag, og frygter,
at han er udtryk for endnu et djævelsk
påfund fra kommunens side, som vil
"sætte hende i skat". Hun beroliges dog
(vistnok), og vor opmåler nfu i øvrigt
helskindet hjem og kan indrapportere
de opmålte værdier.
Lad os regne lidt på det. (Læsere , for
hvem beregningerne er mindre vigtige,

kan overspringe det følgende afsnit,
som er skrevet i kursiv).
De, kære læsery og jeg bar lært i skolen, øt Jorden bælder 2J-grad i forhold til sin bane om Solen. Derfor står
Solen bøjt på bimmelen orn sornrneren og løut om uinteren. LØqstør er
beliggende på breddegraden 57 gra-

der(ca.), og det betyder kortfortalt, at
Solen maksimalt når op på 57 grader
ouer borisonten ued midsornmer og
kun 10 grøder ued miduinter.
Tagets bældning er 45 gradeq og
Solen stod tæt på syd, (24 grader mod
uest), da billedet bleu taget. Da Solen
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belyser nordsiden

af taget, er den

altså bøjere oppe end 45 grøder
Himmelækuatoren, sonx i Løgstør er

j3 grader

ouer horisonten, passeres
af Solen ued forårsjceundøgn (på uei

op) og efterårsjceundøgn (på uej
ned).Solen er bøjere end 45 grøder i

2 1. april til 2 1. august.
På originalbilledet kan ses, at skyggerne fra de tre skorstene ikke når
belt ned ad taget, idet den nederste
række tagsten er belyst.Vi mangler nu
kun lcengden af tagfløden og skorstenens bøjdefor at beregne den helt rig-

perioden

tige solbøjde. Desuærce er skorstenene

der ikke rnere, nlen de er stadig på
nabohuset.
Der er 15 skifter mursten i skorstenen, så ltøjden er ca 80 cn'r, og der er
27 rækker tagsten rned oueflæg, så

der er 30 cm fri af buer sten.

Tagfladen er øltså 8,10 meter lang, og
det er berefier nemt (for redaktøren)
at regne ud, at solhøjden, da billedet
bleu taget, aar ouer 52 grader
Skyggerne falder som på billedet kL
14.10. Solen bar en bøjde ouer 52 grader kL.14 mellem 16.mai og l8.juli.Vi
er altså i denne periode. Der er afrundet en del underuejs, og ui kan derfor
ikke sætte nøjagtig døto på, men ui er
tæt på,

Vi er altså i juni eller juli 1958.
Kommentar 2OO6: Efter en del eftersøgning af dyrskue og bfest i Løgstør
Avis, blev konklusionen, at billedet er
taget fredag den 4. Juli 1958 ld. ca 14.

Tilbage til1997.
Jeg skrev ovenfor, at def ikke vat data

på billedet. Dette er ikke helt korrekt.
Der er faktisk to oplysninger. Billedet er
klæbet op på et stykke pap, som på forsiden under billedet har et lille mærkat
med teksten: "Luftfoto Sylvest Jensen,
tlf. Hillerød 1276", og på bagsiden står
skrevet svagt med blyant B 24OO-14.
Inden jeg kastede mig ud i de nævnte overvejelser, ville jeg derfor lige
undersøge, om jeg kunne slippe for
besværet. Jeg fik fra telefonoplysningen
nummeret på SylvestJensen i Hillerød.

Det yar nu en datter (eller et bafnebarn), som fortalte, alt alt vedrØrende
fotos er overgivet til Det kongelige Bibliotek i København. Der talte jeg sit
med arkivarArne Andersen, som kunne
oplyse,
er dateret "1956",
og at det^tB24OO-14
er et af en serie på 25 billeder

optaget safilme dag. Det

er ikke

så

ræsonnement om sommer og skoleferie var godt nok, men ikke noget dyrskue, der kunne passe. Vi var stadig i
juli, bare et andet år. Et andet af billederne viste, at der var udsalg hos
Æstrup, og avisen fortalte, at det vat
først i juli.
Det var også på det tidspunkt, at
gadelygterne blev skiftet til vekselstrøm, men det var over en længere
periode.
I vores kvide vendte vi tilbage til markedspladsen og tivoliet. Det var da for
lidt til en bfest, og pludselig var der en
vaks arkivmedarbejdeq der mindedes

et temmelig "afrakket" tivoli, der kom
hvert år ovre fra Mors eller deromkring.Med store anstrengelser kom han
i tanker om navnet, DanielsTivoli, og vi
fandt en annonce i LøgstørAvis.
Så manglede vi bare at finde ud af,
om tivoliet blev stillet op eller pakket

undedigt, at f$emaskinen har tiltruk-

ned. Pladsens tilstand overbeviste

ket folks opmærksomhed, hvis Sylvest
Jensen har fløjet frem og tilbage over
byen for at tage mange billeder.

om, at det blev pakket ned, og slutresultatet blev altså:
Billedet er taget 9. Juli 1956 klokken ca 14. (Et af de andre billeder
viste kirkens ur!)

2OO6:Larc Lindhard var så overbevist
om, ar vi i 1997 havde fundet den rigtige dato, og at fotografen havde dateret

forkert, athan sluttede der.
Imidlertid var arkivet blevet så interesseret, at Iri købte alle 25 billeder fra
Det kgl. Bibliotek, og ved hjælp af dem,
kunne vi finde en ny dato.
Fotografen havde ret, for ved hjælp af
andre billeder kunne vi se, at fjernvarmeværket lige havde startet i skolen i
Østergade, og der var gtavet op til tØt
helt oyer i Fredensgade.
Det bekræftede årstallet 1956, men
ikke umiddelbart en dato. Det tidligere

os

Forfatteren påstår at sådanne proble-

mer heldigvis kun findes for ældre billeder. Nu er folk andededes gode til at
daterc deres billeder. Han har selv en
stor stak billeder, som han da også skal
have skrevet datapi- enaf dagene.
Lars Lindbard med føder
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KOIVI}II]NEN VOI{'SER
DET GøR nÅnHUsENn ocsÅ
HAR

vr nÅo TrL nÅoHUSENE?
Af N.H. Lindbard

Den kommende kommunesømmenlægning er den (foreløbige) slutsten på en

uduikling, der begltndte

i

den tidlige

middelølder

Da kongen øltid bar opkræuet skatter

til nøtionens

(og kongens) underbold

uør det nøduendigt med en ind.deling af
løndet og folk til øt opkræue pengene.
Den mest udbredte inddeling uar berredet, altså et område, der kunne leuere
en rytter til bæren.

For at regulere sildefiskeriet, dvs. salterierne og dermed afgifterne til kronen, udsendte kong Christian denAnden en forordning

den

10.

Febmar 1576,at der kun måtte sal-

tes sild to steder ved Limfjorden, nemlig
Aalborg og stranden ved Løgstedøre. Det
havde været natudigt at vælge hovedstedet

for sildefangsterne, nemlig Nibe, men det
var for tæt på kongens by,Aalborg. Det var
startskuddet på bydannelse n Løgstør.
Den første grund til salteri blev solgt i
1527 fl kongens sekretær (Indenrigsminister), Morten Krabbe. Det gik åbenbart
godt, så den næste ved siden afblev solgt til
kansleren (finansministeren) Claus Gørtz.
Af hensyn til opkrævningen af saltepenge-

ne blev der oprettet et toldsted, og Løgstedøre

fik egen retskreds,

Lensmændene nævner fire personer,
nemlig Jens Pedersen, Bernd Berndtsen,
Clemind Pedersen og Staffen Hansen, som
uden fodov og pas er bortrømt fra kongens
tjeneste. De skal eftersøges og indfanges, og
straks til foråret sendes til København.
Det var sager af den slags, der fik Christian V til at beslutte en omlægning af retskredsene. Før omlægningen blev landsdommerne spurgt om, hvad de mente om her-

redsfogder og -skrivere.
Det var en bedrøvelig opremsning. Om

herredsfoged Jacob Christensen i Slet
Herred stod der, athanvar "ikke alene uve-

derhæftig og ganske udygtig, men også fordrukken, at det ikke synes, han har sin fulde
fornuft, og af des hrsag gør, hvad ham selv
lystet såsom den forurettede dog ingen restitution hos ham kan erholde".
Retfærdigvis må det tilføjes,at ordet "uvederhæftig"ikke betød det samme som i dag.
Dengang betød vederhæftig, at man var
økonomisk uaflrængig, så man ikke lod sig
friste så let til bestikkelse.
Det var ikke bedre med skriverne. Om
Christen Sørensen i Slet Herred ogLøgstør
Birk stod der "en gammel mand på 60 år,
havde ladet rene sider stå åben i sin tingbog; desuden skriver han ilde og ulæselig".

senere kaldet

Løgstør Birk.
I 1600-tallet var herrederne så små, at det
kneb med kvalificerede fogder. 1614
optræder de første navne på LØgstørborgere, som vi kender. En skrivelse fra kongen

I
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til

Den nye retskreds
Nu ville man slå flere retskredse sammen
for at fh grundlag til at udnævne mere kvaliflcerede personer til herredsfoged. Den
15. November 1687 blevAars og Slet Her-

reder slået sammen med Løgstør Birk til
een retskreds. Tinget skulle aftroldes "om
onsdagen ved Hornbech udi Oudrup Sogn,

og af

Christen Jensen Solberg,

Det var altså den første "kommunesammenlægning", selv om Løgstør på skift var
ejet afkongen ogVitskøls ejer.

som

Herretsfoget, hvortil hand herved allernaadigst beskickes, forsvarligen betjenis".

Portconsumption eller bompenge
Samtidig med, at stort set hele byen var
solgt til Kristoffer Lindenou,VitskøL, i 167 l,
havde regeringen udnævnt flere byer, @1.a.
Løgstør og Nibe), til byer "der havde mere

end bondenæringl' Her skulle ligesom i
købstæderne indføres den såkaldte
"Portconsumption".

Det var en slags datidens moms, og da
det ikke var til at udtale for almindelige
mennesker, blev det kaldt bompenge, fordi
der blev etableret bomhuse med en bom
tværs over indfaldsvejene. Her skulle betales afgift af de varer, der blev indført i byen.
Man måtte absolut ikke forsøge at omgå
bommen ved at køre ind ad andre veje. Der
blev sat en aflåst bom i en anden gade, som
derfor fik navnet "Den blinde Bom".

Dette skete på trods rt,atLøgstør allerei 1598 havde fået strengt påbud fra
Christian 4. om at der overhovedet ikke
måtte handles iLøgstøt. (Han har nok ikke
tænkt på salterierne).
Herredsfogeden var altså enehersker i
området. Han var både borgmester, politi
mester og dommer.

de

Udsigt ouer Oudrup bede med Hornbæk
baggrunden

i

Den 13. marts 1688 skulle landsdommerne forkynde ændringen, at de gamle betjente skulle holde sig vækfra tingstederne, og

de nye herredsfogder og -skrivere skulle
hver få en bondegård for deres tjeneste.
Solberg, som boede i Vilsted, fortsatte til
17 15, og efterfølgeren, Jens Tofteberg viste,
at han var "vederhæftig" ved at fremlægge
200 sletdaler. Han blev udnævnt 2. mafis

r7t7.
Noget af det første, han gjorde, var sam-

men med to borgere, på indbyggernes
vegne at købe et gammelt ryttergods,
Vormstrup, oven for bakken. Købesum 646
rd1.44 sk.

Løgstør brænder
Der var 3 store brande iløbet af 170O-tallet,

som påvirkede byens udvikling. En i 1747
og i 1751, hvor 2/3 af ejendommene brændte. Det gjorde indtryk over hele landet, og
kongen fritog byen for skatter.
Mens nådens lys skinnede over staden,
forsøgte Løgstør at f købstadrettigheder.
Kongen spurgte handelsstandsforeningen i
Aalborg, hvad de mente, og svaret gav næsten sig selv. Aalborg havde omkring 4000
indbyggere, ogLøgstør omkring 400, så de
ønskede ikke konkurrence fra den side.
Ætså ingen købstad!
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Byen får en ny fodatning og et legat
Den tredje brand, i 1785,var knap så kraf-

tig, men den bevirkede, at byen fik en ny
forfatning og en brandvedtægt. Løgstør
havde hidtil været inddelt i 8 såkaldte
"Roder", som skulle bringes ned på 4. Det
var også flot, at en by ph 400 indbyggere

varinddelti8roder.
Der blev udnævnt 4 rodemestre,

køb-

mændene Anders Lunøe,Jens Mørch, Bertel

Sand og farver Wibroe. Til kæmner blev
udnævnt den tidligere "Over-rodemester"
John Krogh.
Kommunens regnskab balancerede med

l0 rdl4

mk. og

l0

sk.

For at styrke købstadpræget havde kongen, Chr. VII, bevilget 3 århge markeder.
Denne "allernådigste bevilling" kostede
over 20 rdl., så kommunen måtte ud på
lånemarkedet. Der var kun eet sted at låne,
nemlig Peder Kræmmers legat, som ellers

var forbeholdt byens fattige. Dette legat

ikke var muligt at bryde ud af arresten, så
det kom op ph 400 rdl. I den første brand-

protokol fra 1818 står: "Aars og

Slet

HerredsThinghus bestaar af 9 fag bindingsværk, fuurtømmer, teglhængt, en skorsten.
Vurdering 250 rdli
De to rodemestre blev udnævnt til eligerede (udnævnte) mænd. Det var den spæde
begyndelse til et byråd, dog stadig under
herredsfogeden.
21. sept. 1786 kom den ældste brandvedtægt. Det frivillige brandkorps på tilsammen25 mand skulle især støtte sig på væg-

teren, (det samlede politikorps).

b6

"l

øvrigt

byens lndvaanere vise sig villige til
at sætte en tønde eller kar uden for deres
alTe

dørre, som altid maa være forsynet med
vand,at ingen mangel i denne henseende
maa finde sted"
Ved folketællingen 1801 viste det sig, at
indbyggertallet, ca. 400,var det samme som
i midten af 1600-tallet.

bevirkede, at kommunen ikke havde nogen
anden fattigforsorg. Da P C.Thorup døde,
1771, efterlod han 21.500 rdl. til de fattige i
LøgsIW.Det trak den tids "bistandsklienter"

til, så herredsfoged Nøragger måtte offenthggøre en skrivelse , hvor der bl.a. stod: "Da
det er spørget, som og kand være troelig, at
een og anden tragter efter at komme til at
boe i Løgstøer i den anledning d€ venter at
nyde deel i PederThorups Legatum" så for-

bydes udlejerne at indtage udenbys folk,
som ikke er i stand til at klare sig selv.
Lyder det ikke helt moderne?
Tingstedet flyttes til Løgstøt
1782 blev det bevilget, at tingstedet blev
fl)ttet til Løgstør.Det havde man nu fundet
ud afnoget før,for den ældste opbevarede
retsprotokol er fra 1747, og da blev tinget
holdt i Løgstør. Herredsfoged Nøragger, der
boede påToftebjerg, foreslog atkøbe Lars
Clemmensens hus tilTing- ogArresthus fot
100 rdl. Det skulle gøres i stand, bl.a. så det

Blindeb ornsgøde me d Herredsfoge dboligen

Der kommer

I

ny Herredsfogedkontor

1838 byggede herredsfoged Svanenskjold

den nuværende dommerbolig (politistationen) for egen regning. Han boede der med
kontor indtil 1850. Der blev ved at være
herredskontor der indtil l879,da boghandler og herredsskriver Spliid købte huset til
sig selv.

(fortsættes)

