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Forsidebilledet viser en mand, der tæl-
ler sine penge. Arkivet har netop
erhvervet det fra den sidste ejer med
sponsorstøtte fra Nordea. Billedet skul-
le forestille PC. Thorup, (også kaldet
Peder Kræmmer, hvad han for øvrigt
ikke var glad for).

Billedet har yæret til undersøgelse
hos kyndige kunstkendere, og de kan
sige god for alderen, (ca. 1750), men
natudigvis ikke, om det er Peder
Kræmmer på billedet, som familien
påstår.

Vi har valgt at tro på den sidste ejeg
så det bliver forside på vores sidste
nummef.

I KREJLS første nummer cirka septem-
ber 1981 stod en artikel under rubrik-
ken: Hvorfor hedder det sådan? Om
Peder Kræmmersgade. Her står der
hvilken betydning han havde for
LØgstør,og vi bringer et uddrag af aftik-
len:

Nle i Løgstør kender Peder Kræm-
mersgade, men der skal nok væfe en
del, som ikke ved, hvem den er opkaldt
efter. Navnet Peder Kræmmer er et øge-
navn til købmand og herredsskriver
Peder ChristensenThorup, som stiftede
et stort legat til fordel for byens fattige.
Han blev fØdt i Aggersborg-Thorup
1694 og kom til Løgstør før 1725.
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Her begyndte han en krambodshan-
del, og blev efterhånden ret velhaven-
de. Han ejede en købmandsgård, som
sammen med hans varelagel stempel-
papir og 150 rdl.i rede penge brændte
ved den store brand i 1751. Under for-
høret gav han "væmodeligt til kende",
at han havde mistet alt, hvad han ejede.

Enten har han ikke yæret helt sand-
færdig, eller også har han yæfet en ual-
mindeligt dygtig forretningsmand, for i
1768 kunne han underskrive et testa-
mente, der fordelte en formue på over
21.000 rdl.

Denne kæmpesum var han ene om,
for hans sØn vat død i 1756, og hans
hustru i I76L, så Peder Kræmmer fllt-
tede ind hos en søstersøn, Chr.Jensen,
i Søndergade.

Snart begyndte det ellers gode for-
hold til familien at slå revner, fordi
arvingerne begyndte at slås på forhånd.
Forholdet til søstersønnen blev så dår-
ligt, at Chr.Jensen opsatte et plankeværk
uden for Peder Kræmmers vinduer, så
det spærrede for udsigten til forden.

Thorup var også bange for at spise
der, for ikke at blive forgivet. Det var nu
nok uden grund. Derimod blev køb-
mand Lars Jacobsen ved en senefe rets-
sag overbevist om, at have tragtet ham
efter livet!

Efter atThorup var bleyet alene og
pensionist, har han sikkert heller ikke



væfet nem at omgås, og familiens
pengebegær var for åbenlyst, så han
fllttede et andet sted hen, og beslutte-
de, at familien intet skulle arve, men
alle pengene gå til de fattige i Løgstør.

Testamentet blev underskrevet den
8. Februar 1768. Originalen befinder
sig på Lokalhistorisk arkiv og er inter-
essant læsning.

Først var der en del mindre beløb til
persone! der havde været i hans tje-
ne ste eller vist ham venlighe d.
Renterne af 1000 rdl. skulle fordeles
mellem "fattige Slægtninge og Blods-
forvandte - uden for Løgstør By boen-
de". Desuden et beløb til gravstene
over ham selv, hans kone og søn. For at

være executor skulle herredsfoged
Nøragger have 400 rdl.

Når alt var udbetalt og alle omkost-
ninger klaret "skal det oversblevne
henhøre til Løgstøers Byes fattige og
nødlidende Mennesker af begge Kjøn
Hvilken Capital af Executor Testamenti
imod Bevis indleveres trlHøje øvrighed
og af denne udsættes på Rente, hvor
den bliver staaende til evig Tid, nemlig
paa Rente til LøgstØers fattige,arme og
nødlidendes Underholdning. . . "

Oprindelig havdeThorup kun tænkt
sig at skænke 100 rdl. til byens fattige,
men de sidste års begivenheder havde
ændret hans indstilling fuldstændigt.
Derfor indsendte Chr. Jensen og Lars

Jacobsen på familiens yegne en anmod-
ning til kongen om, at eventuelle testa-

mentef, der måtte være lavet inden for
de sidste tre år, skulle omstødes, da
Thorup ikke havde rræret ved sine san-

sers brug i den tid.
De påstod også, at herredsfogeden

egenmægtigt havde tilvendt sig

Thorups nøgler, så de håbede ph, at

man ville udnævne en værge.
Inden Nøragger nåede at udtale sig,

døde Thorup, og så lagde familien sag

an mod herredsfogeden. Retssagen tog
et år og fylder 200 foliosider, men fami-
lien tabte, og testamentet blev god-

kendt.
Nu var man blevet nervøse i bYen.

Den 3l.oktober 1772 indsendte 28
mænd og kvinder et bønskrift til kon-
gen, attesterct af sognepræsten J.
Munch.

Heri skrives bl.a. at den fattige By
Løgstør i henseende til næringsveje er
ringe stillet, og naat nu Herredsskriver
PC.Thorup har faaet "bøjet sit Hjerte"
til at testamentere det meste af
Formuen til Byens fattige "anraabes vor
allernaadigste Konge og Landsfader"
om at godkendeTestamentet, saa at "Yi

derefter kunde nyde Frugten af det
Gode, os derved er tillagt, som ellers
mesten af Hunger maa crepefe".

Nøragger måtte advare "Folk, som
har Lejeboliger, mod Folk, som vil til
Løgstør for at faa Del i Legatpengene,
saa der bliver mindre til Byens indfødte
Fattige og Huusarme". "Skulde nogen
herimod begaae sig, maa de takke sig

selv for den deraf flydende U-
Lejlighed". Ætså nul bistandsklienter.

Et andet resultat af leg tet vat
Fattighuset, som blev bygget 1821 og
stod der til 1929.

Det ser næsten ud til, at Løgstør fik
løst sine fattigdoms-problemeq helt til
midten af 1800-tallet ph trods af
Statsbankerot og dårlig styring af legatet.

N.H. Lindhard
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I september 1981 kunne "LøgstørAvis"
meddele, at undertegnede gennem
længere tid havde arbejdet med en
plan om at starte et lokalhistorisk tids-
skrift.
Forklaringen var,at jeg havde tænkt på
at skrive en stØrre Løgstør-historie,
men på det tidspunkt var der ikke tid
til at arbefde på bogen, da både biblio-
tek og arkiv skulle passes.

Den nye redaktør i 1981

Derimod mente ieg, at noget af stoffet
kunne bringes i små portioner i et tids-
skri,ft. Det var hovedsageligt små, lette
beskrivelser, som alligevel ikke hørte
hjemme i et større værk. Den store his-
torie måtte så vente, til ieg blev pensio-
nefet.

Det var barc at ghi gang og se, om
der var tilslutning til ideen. En lille
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smule risikovillig kapital blev sat på
højkant,og det første nummer på 1000
eksemplarer blev uddelt gratis til dem,
der var interesserede. Hvis man tegne-
de abonnement ville dette nummer
være nr.1.
Der blev tegnet 400 abonnementer fra
starten, så der blev ikke brug for den
risikovillige kapital

Navnet "KREJL'stafirmer fra en dis-
kussion i familiekredsen om, atLøgstøt
havde arbejdet sig op yed at "krejle",
altså handle ulovligt, fordi den ikke
var købstad før l9OO, og tidsskriftet
ville beskæftige sig meget med den
"ulovlige" periode .

Igennem 25 fu har redaktøren og
øvrige bidragydere skrevet om små og
store begivenheder på de 16 sider,
hvert nummer kan rufilme, og når der
nu er udkommet 100 numre, er det
natudigt at se tilbage.

For eksempel, da kommunen i 1981
ville spare penge på gadebelysningen i
sommermånederne ved at slukke lam-
perne. KRIJL kunne så påvise, at da de
fgrste gadelygter optrådte i 1875, blev
de heller ikke tændt om sommeren. Der
skete alligevel for mange skumle ting, så

byen blev nødt til at tænde igen.
Faren ved at læse aviser kunne ses, da
vognfabrikant Lykke blev beskyldt for
at snyde med forsikringen, da hans gård
brændte. Også andre artikler kunne
vise, at det ikke var alt i aviserne, man
kunne stole på.



Aggersundfærgen skulle nedlægges,
men hef kom en storm i vejen, og PC.
Thorup, også kaldet Peder Kræmmer,
blev nævnt, som første nummer i en
lang serie: "Hvorfor hedder det sådan?"
(se kommentar side 50). Og det var alt
sammen i nr.1!

Det var altså nok til at fange interessen.
Trøst ier, jeg har ikke tænkt mig at

gennemgå alle 100 numre!
Der kom andre faste rubrikker gen-

nem å'rene, bl .a."Løgstør skibe ". De fles
te skrevet af Bent Mikkelsen, der ligesom
en del andre blev forskrækket over med-
delelsen, at nu sluttede det. Resultatet
kan ses længere henne i tidsskffiet.

Et andet emne, der har huseret lige
fra første til sidste nummef, er erin-
dringer fra gamle dage. Der er også et
par eksempler i dette nummer.

I det hele taget har det åbenbart
vakt opsigt, at vi slutter. Det har væltet
ind med bidrag, så KREJL nr. 100
udkommer i dobbelt størrelse. Der er
altså ikke mangel på stof, men redaktø-
ren mene! at det ef passende at slutte
med et 25-åns jubilæumshefte.

Da det ikke har været muligt, at
finde en efterfølger, må tidsskriftet
stoppe i denne form. Måske til efteråret
er der nogen der kan samle kræfter til
at udgive et å,rshefte , hvis der er inter-
esse ril den tid.

Til at begynde med skrev vi, at even-
tuelle overskud ville blive brugt til at
forbedre tidsskriftet. Selv om det har
været småt med overskud, er standar-
den blevet hævet fra skrivemaskine og
hjemmelavede overskrifter til den helt
moderne trykteknik.

Efter første hefte sagde jeg til bog-
trykkeren, at det kunne væfe morsomt

med farve på forsiden af KREJL. Svaret
var,at sA måfie prisen fordobles!

I dag bliver alle siderne trykt i farver
uanset om billederne er det eller ej.

Selvfølgelig har vi også måttet hæve
abonnementsprisen, men det har ikke
fulgt prisudviklingen.

Med hensyn til udgivelsen, stod der
fua begyndelsen, at KREJL skulle
udkomme cirka september, november,

februar og april, og både redaktøt udgi-
ver og bogtrykker har nøje overholdt
prografirmet, så også nr. 100 vil udkom-
me cirka april!

Hvis tidsskriftet skal leve op til sin
titel "Lokalhistorisk tidsskrift", så skal
indholdet være rimelig korrekt. Det skal
fgrst og fremmest være underholdende,
men må da godt være 8A9O% korrekt.
De sidste loo/o mil gerne væfe skrøner.
Eeks. vil de fleste, der læser artiklen
"Hvalfangst ved LøgstØr", være klare
ove! at det ikke er en hval, men en and!

Hvis man skriver en større bog,
f.eks. "Historien om Løgstør", må det
tilstræbes at være så tæt på 100% kor-
rekt som muligt. Men derfor må det
gefne være underholdende.
Da det lykkedes at fh LøgstØts historie
udgivet i 1996, (på KREJLs forlag),
havde forfatteren 15 fugange at bygge
på. Det var visse artikler, men mest
sprogtonen, der kunne bruges.
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Det har været en morsom periode,
men til tider har det været anstfengen-
de. Selv om vi var i gang med noget
andet, så hang det alligevel i baghove-
det, når der kom ting ind på arkivet:
Kan det bruges til KREJT?

Det var måske heller ikke gået så

længe, hvis der ikke var opbakning,
ikke mindst i hjemmet, når redaktøren
lukkede sig inde ved maskinen, og
sagde, at han skulle være færdig cirka til
tiden.
Og jeg har heller ikke hørt ukvemsord
hos bogtrykkeren, når jeg helst ville
have korrekturen "dagen før".

Der var normalt hurtig ekspedition,
og så måtte boghandleren få sendt
KRIJL ud til de trofaste abonnenter,
hvoraf mange har været med fra starten.

Da abonnenternes gennemsnitsalder
altidhar vætethøj,har KREJL brugt en
tospaltet tekst og en letlæselig typogra-
fi. Men nu har der det seneste år været
en mindre nedgang i antallet, som til-
gangen ikke har kunnet opveje.
Da KREJL begyndte i 1981 betegnede
Uffe Bro tidsskriftet som "et profitsø-
gende, privatkapitalistisk foretagende".
Og han fik ret! Vi har nu i 25 hr sØgt
profitten, men ikke fået noget.

Til gengæld har vi heller ikke mod-
taget tilskud fra nogen sider.

Så i virkeligheden skal den største tak
lyde til de abonnenter, som har holdt os
ud i stØrre eller mindre del af perioden.

Den gamle redaktør imellem en meengde andre gamle sager
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Sadelmager og møbe$nlstrer
AsgerAnd€rsen i Skolegade
Af Anker Larsen og N.H. Lindbard

AsgerAndersen kom til Løgstør i 1927
og kunne a.ltsåfejre 50-års borger- og

bånduærke(ubilæum i 1977. Den
anden juni 1977 skreu red.Anker
Larsen en jubilæurnsartikel formet sorn
et interaiew rned den 70-årige sad.elma-
ger Forretningen lå det meste af tiden i
Skolegøde, som i 1977 blea døbt om til
-Købmagergade. Da der er gået 29 år
siden artiklen, er nogle få oplysninger
skreuet om i datid.

Sadelmager og møbelhandler Asger
Andersen, Købmagergade, Løgstør,
kunne den 7. juni fejre 50 års jubilæum
som selvstændig håndvætket i Løgstør
og som borger i byen.

Asger Andersen kom i 1927 til
L4gstør som 20-årig svend og købte
daværende Bernhard Madsens sadelma-
gerforretning, der da havde til huse i et
baghus ved daværende bogbinder
Knud Ifuersens ejendom, Skolegade 22.

For l45O kr. blev der overtaget to
symaskiner, 6 bukke med to bordpla-
der, stole og reol m.y., og så kunne den
unge sadelmager begynde sit hånd-
værk, som nu har varet ved i 5O ht.

En kamp for at finde en lære-
plads

Asger Andersen udtaler, at forholde-
ne omkring 1920 minder meget om i
dag (1977), men var vel endnu værre
med hensyn til ledighed.

Jeg var kommet tidligt i skole og
kom ud som 13-årig. Mit hjem var i
Hobro, og jeg måtte omgående i gang
med at finde en læreplads.

Jeg ville gerne være bageq men da
der ikke var en sådan ledig plads, men
derimod mulighed for sadelmagedære,
greb jeg denne mulighed, da jeg havde
valget mellem denne plads og en plads
på landet.

Som 17-årig var jeg svend, og som
sådan var jeg en tid på Samsø og var
også ved faget som soldat i fuhus og
Randers, og arbejdede med militærets
seletøj. I 1925 kunne jeg oppebære en
ugeløn pe 35 W. samt kost og logi.

Mange hestekøretøjer kom til
Løgstør

Asger Andersen begyndte meget for-
srgtrgt i Skolegade 22 og udtalte: Jeg
kunne tjene til de faste udgifter hver fre-
dag ved at lappe gammelt seletøj. I foder-
stofforretningens gård kom der mange
hestekøretøjer og medens landmændene
handlede i byen reparerede jeg seletøj.

I 1929 gav jeg tilbud på at lave et
større polstringsarbejde på en beskadi-
get bil, og opnåede da et arbejde til
1,50 kr. i timen.

Små beløb man regnede med
Det var små beløb man regnede med.

Af et gammelt regnskab fremgår det, at
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sadeknageren hosÆstrup og sønner fik
10 pct., hvorved en regning pit 3,O4
kom ned ph 2,74 kr., og læderhandelen
gav 2 pct. på en regning på 6,16 kr. for
forskelligt materiale. Snedkermester
Carl Poulsen tog 12 kr. for et divanstel.

Startede møbelhandel i 1931
AsgerAndersen kan se tilbage på en

lang årrække, hvor det stØt er gået
fremad. Efter at have giftet sig i 1930 og
knlttet en god hjælp i fru Andersen til
sit virke, blev værkstedet flyttet over i
Skolegade 2l i 1931, og samtidigt blev
der udstillingslokale for møbler med et
butiksvindue.

I 1946 blev en del af ejendommen
købt og møbelforretningen blev udvi-
det. Mere blev købt til og i 1955 blev
en fløj bygget til udstillingslokaler.

Sønnen Knud Andersen, der fulgte i
faderens fodspor og har lært håndvær-
ket hos sin far blev optaget som med-
ejer afforretningen i l97I,og købte en
naboejendom. Der blev 10 store udstil-
lingsvinduer til møbler, og jubilæet
blev fejret ved at indrette en lejlighed
på 1. Sal til sengeudstilling.

Asger Andersen har gennem årene
vundet ry for at levere et reelt og godt
håndværksarbejde, og fremgangen gen-
nem årene vidner om, at han har kun-
dernes tillid.

Et håndværk der stadig består
I dag er møbelfremstilling en indus-

tri, udtaler Asger Andersen, men sadel-
magervirket er stadig et håndværk.

Reparationer af møbler laves om-
tfent i dag som for 50 år siden og det er
en glæde at se den interesse der er for
at istandgøre og bevare gamle møbler,
sædig rokokostole og gyngestole .

Vi bruger fjedre fremfor skumgum-
mi og laver disse møbler som de
oprindelig blev lavet, og det er som fØr
- et håndværk. Dette arbejde kan ma-
skiner ikke overtage.

I dag hedder firmaet:AsgerAndersen
og SØn, møbelforretning og eget pol-
stringsværksted, og skØnt Asger Ander-
sen har rundet de 7O 2n, er han daglig
på værkstedet og kan stadig arbejde
med nål og tråd, hammer og søm.

Med i byråd og menighedsråd
AsgerAndersen har foruden at passe

sit sadelmagervirke også haft tid til at
vise interesse for den by, hvor han nu
fejrer 50 års jubilæum.I tre perioder fra
1950-1962 var Asger Andersen medlem
af Løgstør byråd og har i flere perioder
været medlem af menighedsrådet.

Efter at KnudAndersen havde overta-
get fimaet, arbejdedeAsgerAndersen ind-
til han $'ldte 80, hvor han blev syg og fik
ophold ph "Bøgely" . Her var han i 10 år.
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Iøgttørbanens gruldlag
se;let fil Idand med coaster
Tekst og fotos af Bent Mikkelsen

Der går ma.nge sueller tit en jernbane på mere end 67 km. Og det ser imponere-
de ud, når d,et ltele bliuer stakket på denne måde. Billedet er fraVeile baun, buor
de bleu samlet i bundter før afskibningen til Cork i lrlancl

Jernbane mellem Løgstøt og Viborg er
nu historie, men her i sidste udgave af
I3ejl skal vi også lige have en sidste
artikel om jernbanen i Himmedand.
Det handler om svellerne, som holdt
sporstrengene på de 67 km. jernbane
fra Viborg tll LØgstør havn. De blev
taget op af en svensk entreprenør og
kørt ph lastbiler tilVejle havn. Der blev
de renset, bundet og stakket op for at

blive sejlet til Cork i lrland. Det blev til
et reelt bjerg af sveller på havnen i
Vejle inden de blev sejlet til den irske
havneby om bord på den russiske coas-

ter ,Kelarvio, som den sidste af flere.

Og forklaringen på rejsen til lrland:At
der kan man sælge gamle jernbanesvel-
ler uden problemer. Det kan man ikke i
Danmark. I Danmark betragtes sveller
af bøgetræ som farligt affald, der skal

destrueres ph Kommunekemi i
Nyborg. Det hænger sammen med at

sveller i sin tid er blevet imprægneret
med kreosololie, der er klassificeret
som et IMO 1 produkt - der er klassifi-
kationen for de mest fadige og giftige
af alle kemikalier.Af samme grund skal

en privatperson i Danmark underskri-
r.e en attest før køb af blot een svelle.
Men underskriften forpligtiger den
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I Vejle bleu suellerne fra LØgstØr banen
terer for b au ne arbej derne.

pågældende person sig til ud i al frem-
tid, at sikre at den købte svelle destrue-
res på miljø-forsvadig maner.
Derfor sælges jernbanesveller på kryds
og tværs i Europa. Eksempelvis købte
en sommerhus-ejer i Hvide Sande af
samme grund et læs jernbanesveller i
Bulgarien, hvor der ikke er nogen for-
pligtigelser, hvis de sælges ud af landet.
Og således kan irske haveejere og som-
merhns-ditto kØbe sveller fra Løgstør

samlet i bundte4 der uar leltere at bånd-

banen uden problemer. Direkte
adspurgt forklarede flere omkring
arbejdet i Vejle: De sælges direkte til
folk i Irland og eksporteres bl.a. til
England.
Så mens det hele er i historie i Løgstør
og omegn kan de sædige jernbane-fre-
aks nu tage turen til England for at
finde spor af den gamle jernbane i
Himmedand. Sic Transit Gloria Mundi...
således forgår alverdens hedigheder.

Den seneste last sueller fra Vejle bleu sejlet til Cork, Iiland, af den russiske coas-
ter >Kelarui<.
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KO}IIYIT]NEN VOI{'SER
rDET GøR nÅoHUsENn ocsÅ

HaR vr nÅp TrL nÅprrusENE?
Af N.H. Lindhard

Råd- ogTingbuset i oprindelig skikkelse.Fotograferet afC.Bonne (denførste tele-
grøfbestyrer).

(Fortsat)

I mellemtiden var der bygget Ting- og
Arresthus, der var færdigt i 1848.
Herredsfogeden og de eligerede mænd
var blevet trl 4 i alt, og der var valgret
og valgbarhed til enhver (mandlig) bor-
ger, hvis værdi ph ejendommen over-
steg 300 rdl. Nu blev de styrende døbt
" kommunalbestyrelse ".

Så skete der noget juleaftensdag!
24. december l84l blev der på

Herredskontoret i Løgstør aftroldt en
rådstuesamling -af byens kommunal-
bestyrelse, grundejere og næringsdri
vende for at tage under overvejelse,

hvorvidt der måtte være anledning for
byen til at andrage om fuld købstadret-
righed.

Der var fremlagt to skrivelser fra
Aalborg Stiftamt af 3. decembet og
Birkedommeren forelagde sagen og
fremhævede de fordele, som firld køb-
stadrettighed for byen ville medføre , og
gjorde navnlig opmærksom ph frita-
gelsen for den almindelige værnepligt.
På den anden side ville overgangen til
købstad betyde en forBget skattebyrde.

Forsamlingen takkede for det gode
tilbud, men mente ikke, at det efter
byens forhold kunne anses for en for-
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del, så man ville ikke for tiden ansøge
om købstadrettighed. Skrivelsen blev
underskrevet af 27 borgere.

Æligevel blev der tndføtt en ny for-
fatning, som kom endnu nærmefe til
købstadsordning, end forfatningen fra
1785. Købstædernes handelsmonopol
var for Øvrigt under afvikling, og blev
ophævet 1857.

Kæmner eller kommunekasserer
Stillingen som kæmner var i begyn-

delsen et borgerligt ombud nogle få år
ad gangen. Denne ordning fortsatte
indtil den nye ordning midt i århundre-
det. I købstæderne havde man ansat
kæmner som den første tjenestemand,
og da Løgstør fik en købstadlignende
forfatning, blev kæmneren ansat af
kommunen for en længere periode,
men det var stadig en bibeskæftigelse.

Vi ved ikke nøjagtig, hvordan han
var ansat. I 1850 var det købmandJens
Futtrup, og han havde jobbet til 1875.
Han blev efterfulgt af lærer C. Sommer.

I kommunens protokol står: "ansø-
ger kæmnerJens Futtrup om sinAfsked
og vedtages at opslaa Stillingen med et
aarligt Vederlag af l5O Rigsdaler. Lærer
Sommer ansættes som Kæmneq der
stilles en Kaution 

^f 
4OOO Kroner med

J.M. Theilmann, M. Simonsen og H.R.
Andersen som Kautionister". Det var
tre af de store mænd i byen, de to sid-
ste ledere af sparekassen.

Det minder om herredsfogeden i
1717.

Lærer Sommer holdt op i 1890. Han
blev afløst af sagfører Jespersen, og i
1899 kom købmand PC. Christensen.

Kæmner Cbristensens "komrnunekon-
tor"

Kæmner Christensens

"kommunekontor"
Han var den sidste, der yar kæmner

som bibeskæftigelse. Han boede i den
daværende Peder Kræmmersgade, og
efter sigende var "kommunekontoret" i
en kasse oven på skabet i soveværelset.
Oplysningen har ikke kunnet verifice-
fes, men den må være adskillige pro-
cent korrekt. Han blev ved til 1918. Det
var altså købstadens første kæmner.

Løgstør bliver købstad
1. januar 1900

Som købstad skulle Løgstør have de
institutioner, der hørte sig til, bl.a. gas
værk, elektricitetsværk og industri. Byen
havde allerede i 1890-erne fået sygehus,
kirke, apotek og vandværk. Byen gik ind
i sin nye værdighed med 2O73 indbyg-
gere.Æene fra 1890 rrar antallet steget
fra 1500 - 2000 indbyggere.

Kontorchef Skipper
Thorvald Skipper havde efter han-

delseksamen været bogholder flere ste-
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der og og haft egen forretning. I 1918
blev han ansat som kommuneboghol-
der og byrådssekretær.
Skolen var fl1.ttet om i @stergade, og
anneksbygningen i Fredensgade blev ind-
rettet til administrationsbygning i 1920.

Der var god plads i administrations-
bygningen. I stue-etagen var der indret-
tet ekspeditionslokale til administratio-
nen, og da det i l92O drejede sig om
een person, så blev der plads til det nye
folkebibliotek på loftet.

Byrådet holdt til i Råd- ogTinghuset,
og her var sket store ting. Det var nået
op pit 9 personer. Herredsfoged-institu-
tionen blev afviklet, så landet i stedet
for kongevalgte fogder fik folkevalgte
borgmestre. Ændringen var fastsat til
omkring 1918, men herredsfogden i
LØgstør,H.C. Lehmann blev syg, så han
nåede kun at fungere fra IglO-14, så'

konstituerede man T.A. Wermuth fra
byrådet som borgmester, valgt 1915.

LØgstøt var altså en af de første byer i
landet med folkevalgt borgmester.

Han fortsatte til 1931, og hans for-
gænger, Lehmann, fortsatte som dom-
mer lige så længe.

Fredensgade i 1930-erne. Fra b. admi
nistrationsbygningen, Det gamle bib'
liotek og sprøjtehuset.

Administrationen vokser
I1923 blev Marie Madsen ansat som

kommunekasserer. I 1933 kom der to
kontorister til. Den ene var den senere

kommunaldirektør Johs. Larsen. Der
var indrettet byrådssal på 1. sal, og da

købstaden fyldte 50,var der en kontor-
chef og 6 ansatte.

Kommunekontorets nyindrettede eks-
peditionslokale. Stående kontorchef
Skipper og tu socialudu.formand Ju-
lius Nielsen. NrJ fra u Johs. Larsen.
(auisbillede).

Kommunens opgaver voksede, og
administrationen fulgte med.I 1956 gik
kontorchef Skipper af, og blev efter-
fulgt af Johs. Larsen. Han fulgte med
over i storkommunen i 1970, men

ønskede ikke at være leder. Derfor blev
Poul Danielsen den første kommunal-
direktør.

Administrationen voksede kraftigt,
og lederne fra de sammenlagte kom-
muner blev anbragt på betydningsful-
de poster.

Et rådhus til storkommunen
Storkommunen skulle natudigvis

have et værdigt rådhus,men hvad måtte
det koste , og hvor skulle det ligge?
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Ranumborgerne ville ikke have det
liggende iLøgstør,men nok på bakken
op imod Raunstrup. Så skulle deres
borgere ikke ind til fristelserne i "den
store by". Det bekymrede dem ikke, at
alle indbyggerne Østfra skulle tværs
igennem Løgstør for at komme til kom-
munekontoret!

Projektet blev dengang anslået til
ca. 4 I/2 million, så det blev ikke til
noget. Nogle år senefe udskrev kom-
mllnen en arkitektkonkurrence om et
rådhus nede ved havnen bag posthu-
set. Konkurrencen blev lundet af C.E
Møllers tegnestLle i Århus, men blev
heller ikke til noget.

Placeringen var måske heller ikke så

heldig, for området blev kraftigt over-
svømmet i stormen 1981, og endnu
mere i 2OO5).

Inden kommlrnesammenlægningen
talte det administrative personale 11
personer. Det blev efter L97O tll 25.

Der skulle gå næsten 25 hr,inden det
endelig lykkedes at indvie et n1t råd-
hus, efter at administrationen var vok-
set så meget, at den var blevet spredt
på 5 steder iLØgstøn

Borgmester Leif Højbjerg taler før det
første spadestik til det nye rådhus d.
27.august 199j.
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Rådhuset blev placeret midt i den
gamle bydel, efter at den gamle admi-
nistrationsbygning, det gamle Røde-
Kors hjem, og Kollerup Nielsen ejen-
dom var blevet revet ned. Prisen lå
omkring 15 millioneq og huset rLlmme-
de ca. 75 personer. I dag er der
omkring 100 på rådhuset.

Vi skal have et nyt byvåben
Da Løgstør blev købstad i I 900, skul-

le byen have et byvåben, og der var
mange forslag,
men byrådet ville gerne vise, at man
havde fået egen kirke, så den domine-
rede forslaget, som blev indsendt 14.
Dec. 1901 til Indenrigsministeriet. Det
skulle gennem flere instanseq bl.a.
Kirkeministeriet, (da der nu var en
kirke i våbnet). Det endte hos kongen,
og tilladelsen kom 23. Jan. 19021

Efter kommLlnesammenlægningen
1970, hvor købstadbegrebet blev
afskaffet, skulle alle b1våben n)'vurde-
res, og Løgstøts kunne ikke godkendes,
da det ikke var heraldisk korrekt.
Kommunen udskrev en konkurrence,
som gav 60 forslag. Det vindende pro-
jekt blev sendr ind ril
Indenrigsministeriet, hvor den heraldis-
ke konsulent har kontor. Han var ikke
særlig villig til at godkende, så det tog
sin tid. Da han skulle falde for alders-
grænsen, greb daværende indenrigsmi-
nister, Britta Schall Holberg, ind og kræ-
vede , at han som sin sidste embeds-
handling godkendte kommunevåbnet.

Da det var kongen, der skulle god-
kende b1våbnet i I9o2,tog det 5 uger.
Da det blev løftet op til den heraldiske
konsulent, tog det ti år!



Pudsigt nok fik rådhuset det gamle
byvåben anbragt pLfacaden. Det stam-
mede fra den nedrevne administra-
tionsbygning. Den nye storkommune
skal jo også have et nyt våben, så der
bliver nok diskussion om udseendet,
og om det skal være ens på alle fire råd-
huse. Måske vil det også vare ti år!

Budgettet er også fulgt med udvik-
lingen i takt med at flere og flere opga-
ver blev lagt pir kommunen.

Byens trediestørste skatteyder
I 1890 udvidede manufakturhandler

Chr. Neve sin ejendom ph hjønet af
@sterbrogade og Jernbanegade. Han
nedlagde en skrivelse i grundstenen,
som ved et senere tilfælde dukkede op.

Her står bl.a., at han havde en
omsætning på 90.000 kr. med 6.000 kf.
i overskud. Samme år var kommunens
budget 15.000 kr. Det omfattede gan-

ske vist ikke skole- og sociale udgifter,
men alligevel! Neve var den trediestør-
ste skatteyder i byen. Han kom af med
350 kr.!

Skoleudgifterne var reguleret efter
en skoleordning fra 1777.Her fremgik
det, at skoleudgifterne blev pålignet
alle ejendomsbesiddere. Det var for en
stor del løn til Skoleholderen. Der var
kun een lærer.

I 1817 blev den første andenlærer
ansat. Her klarede kommunen det
endnu fiksere. I kommunalprotokollen
8. sept. 1817 står: "Byens Øvrighed og
Styrelse med en Del af Indbyggerne
var forsamlede paa Thinghuset ang.
Ansættelsen af en ny Skolelærer Til
Hjælp for Udredelsen af dennes Løn,
Ildebrand @rændsel) og Logi vedtoges
det at de 6Yaad, der for Tiden fisker i

Fjorden her, hvert Foraar en Nat skal
fiske til dette Formaal, og hele denne
Nats Indtægt skal indgaa i Skolens
Kasse; det gælder ogsaa Vaad som
fremtidigt bliver anmeldt. Dette skal for
Byen være en bestandig Lov. Og naar
Gud velsigner Fiskeriet forventer Yi, at
disse for Byen nødvendige Udgifter
deraf kunne udredes uden nogen
Ligning paa Byen i saa Henseende!"
(Underskrevet af 29 Mænd, deraf ingen
fiskere!)

Budgettet var 1900 ca. 30.000 kr. og
htet før kommunesammenlægningen
ca. 5.700.000 kr. Det steg året efter til
16.250.000 kr.

Senere er det gået stærkt. Ved
årtusindskiftet var det steget til
omkring 230.000.000 kr., og i 2OO6 er
det pga store anlægsarbejder kommet
op på ca. 860 millioner! Og så er det
endda kun det ene af 4 rådhuse!

Kommunen har opgivet i øjeblikket
at flytte biblioteket til lokaler i "Byens

hus" i @stergade. Men så er der stadig
en reserve, hvis rådhuset skulle blive
for lille!

N.H. Lindbard
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En gammel Iøgptørdreng
husker fral924fi1 Iy)3
Afvilly Harritslea

Som en aI de fh i Løgstør, der kan
huske året I924,hvor alting stadig var
præget af l.Verdenskrig, kan jeg fortælle.

Jeg husker tydeligt bl.a. udsalgene,
hvor især manufakturforfetningen
Brdr. Æstrup gjorde sig gældende. De
reklamerede med store plakater i vin-
duerne, og udsalget var altid 2O. januaq
- og på udsalgsdagen stod man altså i
kø! Og op til julen skulle vi børn rundt
i byen for at se på forretningernes jule-
udstilling, som jo i sagens natur for os
var legetøj.

Her var også Aistrups udstilling den
mest spændende . Efter at have fået til-
ladelse af indehaverne, som var brødre,
til at besøge "det forjættede rum", hvor
alt indenfor legetøj var udstillet, - ja,sh
var vores dag besat!

Forretningen bley senere overtaget
af en søn.
Aistrups manufakturforretning e ksis-
terer ikke mere.

Herreekviperingshandler Chr. Sven-
strup havde mange skræddersvende i
sit brød, og dygtigt ledet af tilskærer H.

Jensen. Men med tiden blev skrædder-
syet tøj for dyrt, idet konfektionssyet
tøj Yandt indpas.

Hos Rom Andersen fik man taget et
par måI, og ugen efter lå habitten klar
til brug.
Ingen af forretningerne eksisterer
rnere.
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Fabers forretning som senere blev
oYertaget af sønnen Svend, havde et
stort udvalg i kjoler, og stort salg af
stoffer. I småtingsafdelingen kunne
man også købe bændler, sytråd, knap-
per og mange andre ting.
Fabers forretning eksisterer ikke mere.

Trikotageforretningen Nørgaard-
Frandsen har bestået gennem tfe gen-
erationer. Sidste ejer var sønnen Palle,
som ved sin ihærdighed videreførte
forretningens gode omdømme.
Nørgaard-Frands ens forretning eksis-
terer ikke mere.

Den store købmandsforretning på
hjørnet af @sterbrcgade og Bredgade
var i tidernes morgen ejet af Lund-
Salvesen, men blev senefe købt af H.P
Nielsen.

Denne havde "næse" for handel, og
købmandshandelen blev yderligere
udvidet med salg af korn og foderstof-
fer og gav arbejde til mange. H.P
Nielsens store forretning blev senefe
overtaget af sønnen Viggo Nielsen og
dennes sønJens Ejnar.
Forretningen eksisterer ikke mere.

Holger Neve, som også var indeha-
ver af en manufakturforfetning, specia-
liserede sig i finere kjoler og pelse, og
dette havde Neve en del forstand på, da
han jo var dameskrædder. Senere over-
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tog sønnen Knud den kendte forret-
ning.
Neues forretning eksisterer ikke mere.

Købmand Kai Simonsen, som ejede
et stort ejendomskompleks, strækken-
de sig fra Skolegade, hvor butikken lå,
og ned til havnen med mange lejlighe-
der. SønnenArne Simonsen overtog på
et tidspunkt købmandshandelen.
Kai Simonsens forcetning eksisterer
ikke mere.

Nede ved havnen lå Løgstør Avis,
som blev oprettet i hret 1882,ogvar i
en årrække en kærkommen avis.Denne
beskæftigede foruden journalist og
kontordame et teknisk personale på 5
typografer.
Løgstør Aais eksisterer ikke mere.

Købmand Jakob Møller ejede
Løgstør Kulimport med tilhørende
kran og en skibsproviantering. Senere
oYeftog sønnen Laurits firmaet, og
udvidede med salg af fyringsolie,
motordiesel samt smØfeolie.
Forretningen eksisterer ikke mere.

Tilsidst skal nævnes grossererfirma-
et Th. Mikkelsen, der ligeledes strakte
sig fra Skolegade og ned til havnen,
hvor der var kontor og lejligheder.

Th. Mikkelsen var et engros firma
med salg til købmændene, og beskæfti-
gede et stort antal medarbejdere .

Efter faderens død i 1953 overtog
sønnen Kay Mikkelsen firmaet, og videre-
førte det i den gode ånd, som var kende-
tegnende for stifteren Th. Mikkelsen.

Men året 1965 blev et ophør af det
kendte Th. Mikkelsen en gros, idet Kay

Mikkelsen solgte firmaet til et tilsva-
rende i Nørresundby. Da jeg var den
sidste, som arbejdede for Kay M., vil jeg
i det følgende beskrive mine oplevelser
samt kommentarer for tiden fra 1990 til
1993, hvor jeg var grossereren behjæl-
pelig med de daglige opgaYer.

Mit kendskab til Kay Mikkelsen star-
tede allerede i begyndelsen af 1930'-
erne på tennisbanerne ved Markeds-
pladsen, hvor jeg var bolddreng.

Han var en habil tennisspiller, som
dystede med slagteridirektør Jegsen,
Niels Smith, brødrene Led, Helge og
Eding, herreekviperingshandler Jepsen,
malermester Rudolf Jensens søn
Henning Haume o.m.a.

Allerede den gang var Kay Mik-
kelsen lidt korpulent og ikke du's med
alle og enhver.

Senere hen i l94o'erne stiftede jeg
bekendtskab med hans fremtidige til-
kommende. Denne arriverede en dag
fra Hobro med 4-toget til Løgstør, og i
min egenskab af ekstraarbejder ved sta-

tionen blev det tilfældigt min lod at for-
klare damen, hvor fa. Holger Neve
boede - hun var nemlig blevet ansat
som ekspeditrice ved denne forretning.

Senere kom hun en del til Liegstouw
hver torsdag i Pavillonen, og altid i sel-

skab med Kay Mikkelsen, som lystigt
"svang" damen hele aftenen. Han havde
knap tid til at tørre sveden af panden.

| øvrigt endte det jo også med bryl-
lup. - og senere skilsmisse.
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Grossererfirmaet i 1958 med Kay Mikkelsen i midten omgiuet af bele persona-
let med frk. Østergaard yderst til bøjre.

Grosserer Kay Mikkelsen, som stod i
spidsen for et stort og velrenommeret
engrosfirma med mange medarbejde-
re, havde megen indsigt i bankverde-
nen, og endte da også som formand for
LøgstørBart/r..

Sammen med hans store faglige viden
og hans gemltlige lune blev genera.lfor-
samlingerne altid et stort tilløbsstykke -
og mangen "en lille ting" formåede da
også at holde liv i forsarnlingen.

Dahanvarvært på "Hotel du Nord",
opnåede jeg dog at se ham "lidt stram i
betrækket", idet een af mine gæstet
som jeg havde inviteret til møde med
efterfølgende spisning, rettede henven-
delse til Kay M. om tilladelse ttl 

^t 
"ta et

billede" her i restauranten, og det
havde han da ikke noget imod.

Sporenstregs gik min gæst hen for at
tzge et stort billede ned fra yæggen -
det blev dog for meget for Kay M. - og
han protesterede da også kraftigt.

Denne lille episode bragte dog
ingen skår i min samhandel med ham,
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idet jeg indtil hans død leverede alt
hans forbrug af BP ffringsgasolie.

I begyndelsen af l990-erne overtog
jeg John Nielsens hverv som bl. "avis-
fl1tter" for Kay M. Jobbet bestod i at
hente posten i det gamle kontor ned
mod havnen, og bringe det op til priva-
ten i Skolegade.

Samtidig skulle jeg jeg stå til rådig-
hed med bil, når forskellige indkøb
skulle foretages i byen,og dette foregik
som regel med assistance af frk.
Østergaard,som boede hos ham.

Grossereren, som vi kaldte ham,
kunne under disse besøg godt "skæve"
til priserne - men smør skulle altså
være smør - og ikke erstatninger.

For min hjælp modtoC ieg kr.25 om
dagen og udbetalt kvartårligt. Dette
brokkede jeg mig over til frk. Øster-
gaard, som da også gjorde sin indfly-
delse gældende, og fik ham overtalt til
at udbetale lønnen ugentlig.

@stetgaatd, som havde været ham
en uvurdedig hjælp gennem årene,



såvel på "du Nord", som også i deres
private gøren og laden, døde ret plud-
seligt i marts 1991. - Det var et stort
chok for Kay Mikkelsen og efterlod
ham meget nedtrykt.

Anne Dorte Frederiksen fra FjerritsleX
som var i familie tilafdøde f*.Østergaad
tilbød herefter at være IØy M.behjælpe-
lig med det huslige et par dage om ugen.
På vore indkøb var det nu Anne Dorte,
der var behjælpelig med dem.

Men de store indkøb foregik i Nr.
Sundby i et grosserer-firma, hvor Kay
M. købte ind til sin lille købmandsfor-
retning i Wgstøt med videresalg for
Øje, og meget af det var spiritus.

På disse ture fik Anna Dorte og jeg
hverken vådt eller tøfi,dog med undta-
gelse af en enkelt gang, hvor Kay M.
inviterede os på kaffe med brød. Det
viste sig senere, at denne gestus foregik
hos firmaet - og betalt af dem!

En dag forespurgte IØy M.mig, om
jeg ikke kunne køre ham til to gravste-
dslfsliggende på Skiveegnen,og om kr.
150 var et passende beløb for denne tur.

Da det kun drejede sig om besøg på
fjerne slægtninges gravsteder indvilli-
gede jeg i dette - men havde mine
bange anelser!

Jeg blev da heller ikke meget over-
rasket, da Kay M. ville have følgende
redskaber med i bilen: skovl, kost, rive,
spand og en stol, som han kunne sidde
på og overvåge mit arbejde - og hvilket
arbejde !!

Gravstederne var meget forsømt, og
det tog næsten en hel dag at få det
bragt i nogenlunde præsentabel stand.

Jeg var godt træt tilsidst og uden
mad og drikke ønskede jeg mig hjem
hurtigst muligt, men måtte alligevel

køre omkring Stoholm, hvor hans far
mange år i forvejen havde startet for-
retning.

Efter veludført arbejde, som Kay M.
sagde, skulle vi lige med op i lejlighe-
den og have "en lille ting"

Jævnlig peiling af den store olietank
nede i gården var også et af mine gøre-
måI, som iøvrigt var lidt besvædigt, da
den var pakket ind efter alle kunstens
regler.

Een gang om må,neden shrlle jeg
hente og bringe cykelhandler Kragh,som
boede i Søndergade. Han var en af Kay
M.s gode kunder i købmandsbutikken.

| øvrigt var denne lille butik sam-

lingssted for mange af Kay M.s gamle
venner, og efter en lille handel i butik-
ken endte det altid med "en lille ting" i
kontoret ved siden af.

Men Kay M.s helbred begyndte
efterhå'nden at skmnte.Anne Dorte og
jeg bemærkede da også dette. Hans
kære østergaards død havde tæret på
kræfterne, og "en lille ting" blev sjæld-

nere og sjældnere.
Den 3. Lprrl 1993 bragte jeg som

sædvanlig posten op i lejligheden. Kay
M. var på toilettet og bad mig lægge
posten på skrivebordet, og hans sidste
ord til mig var: "Harritslev, jeg har det
ikke så godt"! - Det var ved middagstid.
Et par timer senere fandt man ham død
siddende i sin stol ved skrivebordet.

Et langt liv var slut. - Grossereren
var ikke mere .

Kay Mikkelsen efterlod sig et smukt
eftermæle , idet han 30 dec. l99l optet-
tede en fond under navnet "Th.
Mikkelsen og hustrus mindefond", og
hvor formålet bl.a. var at støtte almen-
nlttige og almenvelgørende formåI.
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Bag eidengamfe

Af Poul Kølby Pedersen

Skolegade var i trediverne, ffrrerne og
hahtredserne en gade med mange aktivi-
teter. Ikke kun i butikkerne, som havde
facaderne vendt mod gadelivet, men sand-
elig også i de virksomheder, som drev
deres forretninger i gårdene med konto-
rer og lagerbygninger, hvoraf flere rakte
helt ned mod Fjordgade.

Mange mennesker havde deres dagli-
ge arbejdspladser her, og fra alle gårdene
var der en livlig trafik med varer.

Butikkerne er tidligere omtalt i KREJI,
så jeg vil holde mig bag facaderne.

Begynder vi i den vestlige ende, kom-
mer vi først til Jacob Møllers Kul- og
Skibsprovianteringshandel. Til denne var
der knyttet en stor kullagerplads med til-
hørende kran beliggende ved indsejling-
en til Frederik VII's kanal. Udenlandske
kul blev sejlet hertil og losset med kra-
nen til kulpladsen - eller videretranspor-
teret pr. lastbil direkte til storkunder eller
til kulpladsen i Skolegade.

Under besættelsen, hvor import af kul var
stærkt reduceret, supplerede Møllers kul-
handel med tørv fra de himmedandske
tørvemoser. Firmaets lastbiler leverede
herefter brændslet til de lokale lmnder.

Hsserer vi Støckels boghandel, købmand
Simonsen og 5Gøres bazaren,kommervi til
AsgerAndersens Sadelmager- og møbelpol-
strerværftsted. Her blev der udført kvalitets
håndværk afAsgerAndersen og hans 2 dyg-

tige wende med navnene Hurup og Cad
Sørensen. De færdigpolstrede møbler blev
leveret til byens kunder på en stor flad træk-
vogn,hvor alle mand deltog i transporten.

De færdigpoktrede møbler bleu leueret
til lryens kunder på en stor flad træk-
uogn, huor alle deltog i transporten.

Efter at have passeret Hjortensgyde
kommer vi til grosserer Mikkelsens gård
med kolonial en gros.Vel nok den største
arbejdsplads i Skolegade med 10-15 per-
soner. Kolonialvarer blev kørt ud til fir-
maets kundekreds, som ud over Løgstør,
også omfattede Vesthimmedand.

Foruden firmaets indehaver, Th.
Mikkelsen, - og senere sønnen, Kay Mik-Møllers plads. I dag parkeringsplads
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kelsen - var der to repræsentante! kon-
torpersonale, lagerchef med lagerarbej-

dere og chauffør.
Til varesortimentet hørte også fløde-

boller. Det skete jo, at en kasse, som inde-
holdt 100 stk. dengang, var blevet trans
portskadet. tågerpersonalet var flinke til at

dele rundhå,ndet ud af de beskadigede
negerkys til naboernes børn.

Gennem portene mod havnen og
Skolegade var der megen trafik med
varer fra,leverandører og til kunder, men
efterhånden var porten mod Skolegade,

som gik igennem beboelsesejendom-
men, for smal og lav. Den var beregnet til
hestekøretøjer, som ved firmaets start var
transportmidlet.

Næste nabo i østlig retning var Korn-
og Foderstoffen. Det var vel den virksom-
hed, som var den mest spændende for os

børn i Skolegade. Også her var det den
lMige trafik - med hestekøretøjer - som

var interessant for os.

Omegnens landmænd leverede selv deres

umalede korn til videre bearbejdning om
formiddagen. De spændte fra og staldede

op i de tilknyttede hestestalde, forrettede
ærinder i byen, og hen på eftermiddagen
spændte de atter for og vendte hjemad
belæsset med det malede kom samt foder-

stoffer og gødning.
Dettte tidspunkt var især vigtigt om

vinteren, hvor de kørte med kaner. Da var
vi kommet fra skole og fik lov til at

springe på ladet eller stod på mederne til
de nåede bygrænsen, hvor vi sprang af og
gik hjem.

Om sommeren måtte vi bruge den
store gårdsplads efter fyraften til leg og

boldspil. Det var vores fritidsklub.
"Hotel du Nord", hvis facade vendte

mod Lim{orden, havde tilkørsel og par-

kering for hotellets gæster samt vareleve-

rancer fra Skolegade.Adgangen til hotel-
lets store sal foregik ligeledes fra Skole-

gade-siden og bidrog til ekstra megen

aktivitet. Udryttelesgraden til salen var

stor. Danseskole, foredrag, foreningsballer
og ikke mindst tilrejsende teaterforestil-
linger og byens eget amatøfteater foregik
her.

Endelig bør det nævnes, at der under
teatersalen, med udgang til den store
gårdsplads, befandt sig en mindre
beværtning, hvis navn jeg ikke kan - eller
helst ikke vil - huske! Kundekredsen
bestod i det væsentlige af havnens arbej-

dere, som slukkede tørsten her efter en

hård arbejdsdag.
Sidste virksomhed i østlig retning var

LøgstØr Tømmerhandel, som forsynede

byens håndværkere med bygingsmateria-
ler. Hovedsageligt tømmet som var forar-

bejdet i det tilhørende maskinsnedkeri.
Så springer vi over på den modsatte

side af gaden, hvor bogbinder Ifversen
havde sit bogbinderværksted.

Knud lfuersens bogbinderi.

En lille , men travl butik, som bestod af
mand og kone. Udover den private kun-
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dekreds, var biblioteket og skolen stam-
kunder. Vore skolebøger tilhørte skolen.
Bøgeme skulle afleveres ved skoleårets
slutnturg. Beskadigecle eller slidte bøger
blev sendt til bogbinderen,som skulle repa-
rere dem og afleverede dem til det nye sko
leårs begyndelse efter sommerferien.

Næsten nabo til Ifr'ersen - overfor
Foderstoffen - var telefoncentralen. Ikk€
nogen stor arbejdsplads, men betydings-
fuld for hele byen. ...en manuelt betjent
central med bestyrerparret Heegaard og 3-
4 telefonistinder.At aflægge et besøg i loka-
let med de flittige damer ved omstillings-
bordene var en oplevelse. Med hovedtele-
foner og mikrofoner talte de med abon-
nenter og forbandt de mange ledninger
med stikpropper på kryds og tværs.

Og indimellem talte de også med kol-
legaen ved siden af. Hvis man havde glemt
telefonnummeret til modtageren, når man
ringede op, oplyste man blot navnet og
blev straks forbundet. Hvilken service!

Når man havde passeret skrædder
Lundbergs ejendom, kom man til sned-
ker Jepsens værksted og butik i nr. 16.

Det var en lille grund, som indeholdt pri-
vatbolig og butik i forhuset og værksted i
gården. Det var blandet bygnings- og
møbelsnedkeri. Men forholdene blev for
trange, så han fllttede til Rådhusgade/-

Jernbanegadekrydset.
Bygningerne blev solgt til "Mekus".

Navnet var vel en lettere omskrivning af
Mekanikus, men ret dækkende for hans
erhverv. Han var nemlig motorcykelrepa-
rutøtHan var en dygtig og venlig mand,
som kunne alt om motorcykler, og såle-

des hurtigt fik en stor kundekreds.
Desværre var det forbundet med megen
støj.At få liv i en gammel BSA eller Harley
Davidson var ikke nogen lydløs sag.

70

Skolegade 14a, i dag Købmagergade 20.

Selv boede jeg sammen med mine for-
ældre og to søskencle - Åse og Svend - i
Skolegade nr. l4a,- nu Købmagergade 2O.

Det var et dejligt hus, byggeti 1932 og der-
med ret moderne. Huset var opført i rcde
mllrsten, men er af senere ejere blevet
malet blåt.

Grosserer Tb. Mikkelsen, skibsmægler
Cbr Odgaard og repr Peter Peder-
sen.Ca.1950.



Min far, som blev kaldt "Peter 3",var
repræsentant i skotøj og havde hele

Jylland/Sønderjylland som salgsområde.
Det betød, athanvar meget På rejse.

Men i sommerperioden var han en del
hjemme, og så blev der hver aften holdt
møde foran vort hus, når radioavisen var
slut.

Som det fremgår af billedet, var de

faste deltagere grosserer Th. Mikkelsen,
skibsmægler Chr. Odgaard og min far
Peter Pedersen. Æle mand mødte med
egne stole og friskstoppede lange piber,
hvis specielle indhold - langtobak- svare-

de til et mødes varighed. Forbipas-
serende blev ofte tiltalt,- måske kunne de
yde et bidrag til emnerne, som blev dis-

kuteret.
Som afslutning på min Skolegade-gen-

n€mgang vil jeg omtale nabobygningen,
hjørnehuset i krydset mod hovedgaden,
og således også med adressen Øster-
brogade 12. Ejendommen indeholdt 4lej-
ligheder og tre butikker samt et træsko-

værksted i gården.
Hjørnebutikken hedTRICO og var en

forretning med trikotagevarer og dame-

tøj. Indehaveren hed SBrensen, og foru-
den fru Sørensen var ansat en dame og

en lærling. En veldreven og godt besøgt
forretning.

Ydedigere fandtes en guldsmed/urma-
gerbutik, hvis indehaver PAndersen havde

urreparationsværksted i bagbutikken.
Endelig var der træhandler Simonsen,

som også havde butik mod hovedgaden.
Varesortimentet var træYarer og hiemme-
producerede træsko- og træskostøvler.
Butikken var ikke betient af personale.

Når der kom kunder, var butiksdøren for-
bundet til et ringeapparut pit værkstedet,

og så måtte Simonsen fodade sin arbejds-

plads på værkstedet, løbe over gården, og

så var han klar til kundebetjening.

Den tre-etages under opførelse 1912

På værkstedet Yvr der foruden
Simonsen ansat €n svend. Her blev der
udført håndværk i ordets rette betyd-
ning. Træskobundene blev leveret fra
Rold Skov Sawærk i diverse størrelser og

typer. Selv spidsnæsede træsko, som var
meget brugt af landmænd. Træsko-

bundene blev viderebearbejdet på værk-

stedet og forsynet med læder og beslag.

Simonsen havde været svend hos mine
bedsteforældre, som havde haft træsko-

handel i en tidligere bygning på grunden.
Men den historie kender jeg af gode
grunde ikke.
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IYlanden med vaskemaskinen
- og andet fia nostalgiens ovendrw
Af Lars Lindbard

Som tiden går, glider erindringerne
længere og længere i baggrunden og
ud af bevidstheden,men nu og da kom-
mer de op til overfladen igen ph højst
mærkværdige måder.

For ikke så længe siden blev jeg ring-
et op af advokat Else Støvring Nielsen
fra Birkerød, som skulle have hjælp i en
sag i Esbjerg. I samtalen spurgte hun,
om jeg var "den Lars Lindhard fra
Løgstør",hvilket jeg kun kunne bekræf-
te, hvorefter hun kundgjorde, at så

havde hun været barnepige for mig!
Det var ikke lige den replik, jeg for-

ventede i denne sammenhæng, m€n
Else Støvring Nielsen vat altså. også fra
Løgstør og havde haft fornøjelsen af
familien Lindhards uYorne unger
engang først i 60'erne. Det fik vi en god
snak ud af, men skulle jo også tale om
det faglige.

Efterfølgende satte det jo tankerne
lidt i sving. Jeg kunne godt erindre
noget med en fru Jensen på apoteket
og efterhånden som der kom gang i
hjernecellerne i den lerneste del af
lageret, begyndte det at dæmre, og
nogle erindringsglimt dukkede op.

Fru Jensen,(som hed Gun Jensen
ifølge navneskiltet i opgangen), boede
på øverste etage i Præsteyangen i byg-
ningen ud mod havnen. Fru Jensen
havde altså datteren Else og vist også
en sØfl, som var lidt ældre . Jeg husker
syagt en mørkhåret dreng, som gik med
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skoletasken og tog toget til gymnasiet i
fus. I lejligheden nedenunder boede
viceværten, hvis søn Poul var min lege-
kammerat.

Vi boede selv oven på biblioteket i
Fredensgade, næsten lige om hjørnet.

Præstevangen, som lå på den tidlige-
re præstegårds plads (jeg husker meget
svagt, at byggeriet var i gang i min tid-
ligste barndom), bestod af tre bygning-
er, hvoraf den ene - den største med
tre etager - som næYnt lå ud mod hav-
nen, medens de to andre - med to eta-
ger - lå i forlængelse af hinanden i
Toldbodgade.De var en del af"Løgstør
Andelsboligforening". Byggeriet var
moderne med grønne arealer omkring
og en lille legeplads med en sandkasse
og en gynge.

Adgangen mellem blokkene var sik-
ret ved en mellemgang i den ene ende
af den store blok. Her var der også pul-
terrum og et vaskerum med moderne
udstyr. (|eg kan, når jeg skriver dette,
genkalde mig duften af ryvasket vådt
tøj og fugt i rummet). Uden for vaske-
rulnmet var der et tørreområde ind-
hegnet af et højt trådhegn, som rrar per-
fekt til at klatre i.

I den midterste fløj i Toldbodgade
havde sygehuset rådighed over et par
lejligheder til lægerne, og der boede i
tidens løb forskellige kammeratel pi
første sal Trine, datter af læge Brohm
med lillebror Henning, og senere min



Præsteuøngen med træer omkring. Parkeringspladsen kan anes bag træet til
bøjre.

klassekammer t Lars, søn af "doktor
Møller" med lillesøster Karin, i stueeta-
gen Jane, datter af doktor Lambertsen,
og senere doktor Maul med Kåre og
Benedikte. (Mærkeligt nok var der vist
ingen børn i den tredje opgang nær-

mest Vestergade, jeg husker ikke , at vi
nogensinde havde noget at gøre med
beboerne der).

Og der boede andre kammerater
rundt omkring i bydelen, Søren
Madsen på gartneriet pit hjønet af
Grønnegade ogvestergade, ogVM i det
lave hus pit hiørnet af Fjordgade lige
over for Præstevangen. Ved siden af
Vivis hus lå i Toldbodgade - lige over
for Præstevangens bygninger - en ny
toetages bygning, vistnok bygget af
"falckredderen"Qt{ielsen?), og derefter
kom et lille hus med en købmandsfor-

retning, kaldet "den rØde købmand"
efter husets farve. Der boede også en
dreng, hvis navn jeg ikke husker Qred
han Niels Birger?).

Else, fru Jensens datter, som var
nogle år ældre end os andre, havde en
kæreste. (|eg må beskæmmet tilstå, at
jeg ikke i dag kan genkalde mig Elses

udseende, derimod kan jeg godt se

både fru Jensen og kæresten for mig).

Kæresten vaf en høj mand, som
kørte i en Fiat 500 og som ofte kom,
når vi opholdt os på parkeringsplad-
sen. Han fik hurtigt tilnavnet "manden
med vaskemaskinen" på grund af bilen,
som havde riller næsten som et vaske-

bræt ph bagklappen. Vi morede os

meget over at se den hgje mand nær-
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mest folde sig ud efter at have siddet i
den lille bil, og vi drillede ham gerne
med det.

En tilfældig dag, hvor vi igen hylede i
kor "Hvem har vi der?" svarede han
medJames Bond-mine "The man in the
washmashine", så var han accepteret.

Nogle af beboerne i området var
"venner" og nogle "fjender".

En af vennerne var fru Vestergaard,
en ældre dame i stue-etagen i
Toldbodgade, som faktisk var glad for
det liv, som børnene gav i området og
som ofte gav hjemmebagte småLkager
ud gennem køkkenvinduet.Til gengæld
løb vi gerne oYer til købmanden (50
meter væk) for at hente et eller andet til
hende.Var det ikke småkager,var det en
ti-Øre eller 25-øte,som vi hurtigt omsat-
te til slik hos "Christian i Grgnnegade"
eller i slikboden på havnen.

En del af tiden - også om aftenen -
var vi ude og passe Yort arbejde som
spioner og måtte nødvendigvis holde
Øje med alle de potentielt farlige ele-
mente! som boede i Præstevangen. Især
dem i stueetagen, som man i mørket
kunne betragte uset ude fra græsarea-

lerne. Alle lejligheder - også i stueeta-
gen - havde en altan med en lille mur
omkring, og den var som skabt til skjul
for de hemmelige agenter.

Af uforkladige hændelser kan nævnes
de mystiske dunk på ruderne hos for-
skellige beboere, bl.a. den røde køb-
mand. Det forekom ofte - især eftet mør-
kets frembrud - at noget ramte købman-
dens stuevinduer. Der skulle som regel
tre eller fire dunk til, så måtte han hen

/4

for at se , hvad der mon var på færde , men
det eneste han så, var antagelig hyben-
buskene i bedet på den anden side af
gaden. (Folk i Præstevangen ville der-
imod have kunnet se tre-fire fnisende
unger i dækning bag buskene.)

Overfor Vivis hus ved siden af
Præstevangen boede i "Springborgs
Minde" en af "fjenderne", et ældre
ægtepar. Han vat pensioneret orrerma-
tros, (det stod på dørskiltet), og hed
RichardJensen, men gik blandt os børn
under navnet "Skaldepeter". Han havde
en lille velholdt have, som grænsede op
til Præstevangens indkgrsel og parke-
ringsplads, alene beskFttet af en halv-
høj mur, som gik langs haven fra
Toldbodgade og ind til garagerne i par-
keringspladen. Muren og den ene væg
ph garagebygningen var således græn-
sen ind mod haven. Foran muren stod
cykelstativet.

Muren var et yndet opholdssted for
os børn, og det gav selvfølgelig lidt
larm og uro. Om Skaldepeter mente, at
mufen var hans, eller om han blot ville
have os væk, så der blev ro, - måske sov
de til middag - ved jeg ikke, men det
var et fast ritual, at han eller fruen, (som
vist hed Mariane) åbnede vinduet ud
mod haven og beordrede os væk i klar
tale, men aldrig med skælds- eller ban-
deord), nar vi sad der.

Det kunne ske mange gange dagligt,
og jeg kan ikke helt udelukke, at en del
af børnenes interesse i at sidde på
mufen kunne være håbet om netop
denne reaktion...

Hertil kom, at vi spillede en del fod-
bold på parkeringspladsen. Den midt-
erste garage (Møllers) var måLl og det
gav nogle helt gode drøn i gar gepot-



ten, når vi scorede. Det kunne sehføl-
gelig høres inde i nabohuset og også

det kunne afstedkomme indsigelser.
Væfst Yar det dog, at bolden nu og

da rgg over i haven. Det var bestemt
ikke tilsigtet. Haven var helt klart off-
limit (eller "out of bounds" som det vist
hedder på nudansk), og vi var aldrig
ovre i den - lige bortset fua nhr vi skul-
le hente bolden. Det nemmeste Yar at
hoppe over mufen og hente den, men
DET var ikke velset.

Der skulle ringes på døren med
bedemandsmine, og normalt gik
Skaldepeter så ud og kastede bolden
tilbage, mens han forklarede sit syn på
nutidens ungdom, som...etc.etc., og
våbenhvilen forblev intakt.

En dag blev det dog for meget for
ham. Om han var i særlig dårligt humør
den dag, eller vi havde trukket lidt
hårdt på kreditten, ved jeg ikke, men
han erklærede, at "nu var det slut" og
konfiskerede bolden (som var Vivis).

Poul, der som vicevæftens søn, og
jeg gik over og ringede på og forsøgte
at udvirke boldens løsladelse , men for-
gæves. Vi blev blankt afuist og døren
smækket i. Endnu et forsøg, denne g ng
var det fruen, som tilkendegav, at sådan
nogle som os burde man sende phbøt-
nehjem - døren i!

Det var for meget! Denne gidseltag-
ning var helt uacceptabel, og vi var soli-
dariske med Vivi. Efter en rådslagning
mellem de krænkede unger blev en
plan sat i værk, og Skaldepeter og frue
begyndte at mærke, at der var uro
omkring huset. Ringen på dørklokken,
klapren med brevsprækken, "dunk" På
vinduerne og lignende.

De måtte med jævne mellemrum og
sikkert med stadig stigende irritation
ud og kigge, men der var ingen...Det
kulminerede om aftenen med en stor
græskarmand (roemand var det faktisk)
med lys i anbragt på dørtrinet (+ tryk
på dørklokken) som et forvarsel om de

ufredstider, der ville komme, hvis uret-
ten fortsat havde magt.

Det satte sindene i bevægelse, og
Skaldepeter dukkede frem fra hulen for
at fange de formastelige. Han forfulgte
os længe - gennem Fjordgade, oP gen-

nem Grønnegade og helt op i Peder
Kræmmersgade (i dag Fischersgade)
men havde selvfølgelig ikke en chance
for at fange nogen, dels fordi vi kendte
alle smufvejene, dels fordi han var i sut-
sko.

Det skal dog siges, atl":ran bevægede
sig ret hurtigt trods alder og sutsko, og
hans tilnavn blev fra den dag
"skaldepeter med fut under sutterne".
(Det er faktisk mundret, hvis det siges

meget hurtigt).
Da han vendte hjem, sad alle unger-

ne uskyldigt grinende på muren, klar til
at forsvinde med mindste udfald, men
manden gik lige ind til sig selv uden en
lyd. Kort tid senere kom betjent
Laursen langsomt gående ned ad
Toldbodgade, tilsyneladende tilkaldt af
den forurettede, men dalilLarc og jeg i
dækning bag en busk og fortrak hjem
til os i Fredensgade.

Næste dag lit bolden på parkerings-
pladsen, og freden var genoprettet.
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Min mormor og morfarforærede mig i 1964 eller 1965 et lille boxkamera, som
jeg baude stor fornøjelse af, og jeg tog nxange billeder Her er ui "on location" i
64/65. Pigerne, som står i indkørslen til Præsteuangen, er Lene, datter af retsas-
sesso/ Horn RasmL$sen, og Trine, døtter øf doktor Brobm, Huset i baggrunden
er falckredder Nielsens, og den røde købmand ses yderst til bøjre. Skaldepeters
baue ligger til uenstre uden for billedet. Skyggen nederst i billedet kastes af
"mellemblokken" som altså er bag fotografen.

Normalt gik det dog fredeligt til, og vi Skulle der sidde en læser og sige:
klarede os igennem tilværelsen uden "Nej sådan var det ikke ... " kan jeg kun
voldsomme skrammer. sige, at det er over 40 år siden, og at der

Der var seh{ølgelig mange andre godt kan være erindringsforskydninger,
episoder og tildragelser og mange men det er altså sådan, jeg i dag husker
andre mennesker og legekammerater tingene.
end de nævnte, men de må vækkes til Lars Lindhard
live en anden gang. Der er megen datid
i teksten, så jeg må næYne, at
Præstevangen lige som de fleste af
husene iToldbodgade står der endnu,
dog i dag med andre beboere.
Gartneriet er dog forsl'undet, og områ-
det ligger hen som "byggegrund".
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Aggersund-sLipper med
føtste og eneste stålskib
Tekst af Bent Mikkelsen

Her ses Elert Langgaard's ,Søbolmo under lastning af korn på Liuø. Der findes
ikke mange bitleder af fragtskibe frø den lille baun på Liuø. >Søbolm< seilede kor-
net tit Aalborg. skibet uar det første og eneste stålskib, som ejet af skipperen, der
boede i Aggersund, men haude skibet biemskreuet i Aalborg.
Foto fra Elert Lønggaard

Det sidste LøgstØr skib i rækken er ikke hen slut med at sejle . Resten af livet
etLøgstøt i den forstand, at det har haft måtte Elert Langgaard nøjes med at

hjemhavn iLøgstØr. Det er stålcoaste- besøge de skibe, som lagde til i
ren ,Søholmn, def var hjemskrevet i Aggersund eller dyrke maritimt samvær

Aalborg. Det har væfet ejet iAggersund med besætningen på Aggersundbroen.

af skipper Elert Nielsen Langgaard, det Der kom han stort set også dagligt for
stoppede med at sejle i 1969 under atfhlidt skibssnak. Han døde i august

højst uheldige omstændigheder. Han 2003,81 år gammel.

blev skadet, da han faldt ned i lastrum-
met under arbejdet med at lægge luger Moderne
på. Det gav ham skader på ry^gslf:_-:q Da ,Søholmn blev købr i aprll t96r
en række følseskader' 

TT -T:qlit-Y Jøgt. nl.rt Langgaard at være på for-
og stærkt nedsat syn. Det var simpelt-
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Der uar ikke meget plads i baunen på Liuø, som det ses. Og der uar beller ikke
meget uand, huorforuSøbolmo ikke bleu lastet helt ned. Kornet uar i sække og
bleu kørt til baunen frø laden på den røde lastbil at se ued den forreste tuge.
>SØbolm< bleu solgt i 1969, da Elert Langgaard faldt ned i lastrurnmet og fik
aluorlige skader på rygsøjlen. Han korn ikke til søs mere

kant med udviklingen, som det ville
hedde i moderne sprog. Han havde hid-
til været ejer af træskibe af den tradi-
tionelle type med små luger. Nu fik
han et stålskib med forholdsvis brede
luger og en lasteevne ph 265 tons. Et
stort skib efter datidens forhold.
Jegvar dybt chokeret på de første rej-
ser, sagde ElertLangaafd, til forfatteren
af disse linier. Den første jeg gik til
Hercya i Norge i ballast for at laste sal-
peter hjem til Struer. Skibet stampede i
søen og slog mod vandoverfladen med
den flade bund. Det rystede og banke-
de i hele skibet. -Jeg tænkte simpelthen
hvad er dog dette for en slags skib, for-
talte Elert Langgard. Han var vant til
træskibe med køI, der nok bevæger sig
op og ned, men som ikke slår bunden
mod bølgerne.
Jeg blev mere fortrolig med den måde
skibet arbejdede i søen på, men blev
aldrig rigtig glad for det, forralre Elerr
Langgaard,.
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Det hele fik en brat ende, den dag da
jeg trådte et skridt baglæns, da vi var
ved at lægge lugedæksler på. Jeg tænk-
te pokkers, men huskede ikke mere før
jeg h ph hospitalet. Imens blev skibet
lagt op iAalborg indtil det blev klarr, ar
jeg nu var invalid og ikke kunne fort-
sætte .

I de mellemliggende år sejlede >Sø-

holm< i de traditionelle fafter fra
Nordtyskland, kul fra Polen til Dan-
mark, salpeter hjem fra Norge, og som
det ses på disse sider: En helt speciel
fart med at sejle korn fra landbruget på
Livø tilAalborg.

Hollandsk
,Søholmn blev bygget i 1925 af Noord
Nededandsche Scheepswerv i Gron-
ningen i Nordholland under narrnet
,Cosmopoliet< til skibsreder Baas i
Gronningen. >Cosmopoliet< kom til
Danmark under 2. Verdenskrig. Der



Denfuldstænd,igftadbundede ,Søbolm( 4au skipper Langgaard en aluorlig ouer-

rq,skelse, d.a den første gang sejler ouer Skagerrak til berøya i Norge med skibet.

Da skibet lagde sig på en bølge med et klask dirrecle masten. Langgaard haude

d,a kun sejlet med køl-byggede skibe, der beuceger sig anderledes i uandet. Her ses

,SØholm< i rollen som stenfisker og entreprenØrskib på Sydbaunsbeddingen i
Århus. Det uar 5. nouember 1975. Foto: Bent Mikkelsen



,SØbolmo bakker ud .fra Liuø baun
efter at baue lastet korn til Aalborg.
En lille fiskekuner ligger for anker
udfor baunen.

skete en minesprængning i Langelands-
bælt 29.Iannar 1943. Skibet blev opgi-
vet og solgt til en skipper i Rudkøbing.
Umiddelbart efter blev den hævet og
slæbt til Marstal for reparation. Den

kom til Limfjorden i 1959, da den blev
købt afArne Mortensen på Fur og fik
navnet ,Furbon. Og derfra blev den
solgt til Elert Langgaard.
Efter ulykken i foråret 1969 lå skibet
oplagt indtil september samme åq da
det blev solgt Claus Andreas Petersen i
Årøsund - Spare Claus, kaldet mellem
vennef. Han fortsatte med skibet i fragt-
fart med samme navn, men nu med
Årøsuncl som hjemhavn. Han havde
skibet frem til marts 1973,da det blev
solgt til Erling Lohse i Juelsminde, og
blev ombygget til stenfisker og entre-
prenØr skib. Det havde stadig navnet
,SØholmo, og var nu i arbejde i stort set
alle danske havne.
,Søholmu var sidste gang i arbejde i vin-
teren 1988 og blev hen i april lagt op i
Juelsminde i venten på, at Erling Lohse
blev rask fra en alvodig sygdom. Det
blev han ikke og i slutningen af l99l
blev skibet solgt til en skrothandler og
senere hugget op i Tømmergraven i
KØbenhavns havn.

,SØbolmo i Vejle 29. september 1972, efter salget tilClaus Petersen, Årøsund.
Naunet fctrbleu ,Søbolm<. Foto: Bent Mikkelsen.
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