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Julekonkurrencen i sidst-e nr.
var måske for let-. Der var man-

ge losninger, og de var rigt-ige
aL

lesammen.

Ved lodt-rækningen var den heldige, der får næst-e årgang gra-

t-is: Hanne Larsen, der bor i
Nakskov. Hun var endda i stand
t-i] at- krydre besvarelsen med
personlige komment-arer om familiet-ilknyt-ning t-i1 stederne.
ril lykke
For@vrigt var der rigtig mange
gode onsker for t-idsskrift-etmed i bunken af losninger.
Tak for det-

Pet-ersen i Logst-or
Hos bageren i Blindebomsgade

Hemdrup runest-av

Eksakt-s forlis

I

|

For god ordens skyld må vi da
f ort-æl1e, hvad losn j-ngen På
julekonkurrencen er:
Forsiden, Toft-egade, t-idI.Vest-ergade 2, bagside ov.: Dommergården, nuv. polit-ist-at-ion' og
nederst-: bagsj-den af smedens
hus i Fjordgade.
Der kommer st-adig nye manu-

skript-er t-i1 de kommende numre.
at redaktoren
ikke behover at- opfinde dethele.
I det-t-e nr. fort-sæt-t-er således
artiklerne om Logst-@r-skibe.

ffi

Det- er dejligt-,

,,"x

skrifilige fu

befa lin f

er

FORSIDEBILLEDETsDeT- viser "Jyden" ca. l-914, mens det- var hjemmehorende i Løgst-or. Det- er ikke blevet opklaret-, hvilken by, vi ser
j- baggrunden. Se iovrigt, art-iklen side 35!
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Løgstør Skibe:

Dampskibet ))Jyden((
Spekulationskøb af stor dampskib i årene før 1 . verdenskrig, da den lokale
skibsmægler var i samarbejde med lokale investorer.
af Bent Mikkelsen.

Skibsmægler Chr. S. Odgaard var tidligt

i dette århundrede stor-skibsreder. Han
var en periode ejer af et dampskib, der
indtil 1987 var det største skib, som
nogensinde havde haft Løgstør som

hjemmehavn. Dampskibet var s/s

"Jyden", som tillige blev et særligt skib.
Det blev mere end 100 år gammelt og
det har derudover været ejet i de fire
broderlande: Norge, Danmark, Sverige

'1913 og var for 65.000 Mark købt lra F.J.

Reimers rederi i Hamburg, hvor det
havde navnet "Hermine". Skibet var
indkøbt på spekulation, idet
spændingerne i Europa korl lør 1.

verdenskrig

Hiemme

sandsynligvis ikke mere, men der er
ingen eksakte rapporter om forlis eller
ophugning, så der er en mulighed for at

overalt

Spekulation

Dampskibet oJyden" blev købt til
Løgstør i 1913 af et nystiftet
aktieselskab, der lik navnet

f

or

fortjeneste etter få år.

og Finland. Dampskibet eksisterer

det fortsat sejler i det Østlige Middelhav.

gav muligheder

shippingfolk med tæft for markedet, og
"Jyden. blev da også solgt med

"Jyden", som målte 164 lod i længde
- mellem de to yderste punkter

på skroget- kom til hjemmehavnen første
gang 12. august 1913, da skibsfører O.
Thomsen tog lods lor en rejse over
Løgstør Grunde til Thisted. Dybgangen
var 12,0 fod, idet der var last om bord.
Det kunne laste op mod 575 tons, hvilket
var ganske meget målt op mod en pæn

last. "Jyden.

Dampskibsselskabet Løgstør. Stifterne

stor skonnerts 110 tons

af selskabet var Bagermester Evan

kommer lorbi Løgstør 16 gange i tiden
lrem til salget, og i perioden har skibet
kun to kaptajner. Det er O. Thomsen, der
sejler med skibet frem til juni 1914, da

Johan Christian Torstensen

og
Forretningsfø rer, ku lhandler Frederik
Martin Mortensen, begge fra Løgstør.
Bagermester Torstensen var formand for
aktieselskabet, som havde skibsmægler
Chr. S. Odgaard til at varetage skibets
daglige drift. Det blev indregistreret ijuli

han bliver afløst af skibsfører

E.

Hestbech. Blandt de destinationer, der

står at læse i journaler fra Løgstør
Lodseri

de opbevares

på

Limljordsmuseet - er Skotland, Lemvig,
Bandholm, Rostock, St. Petersborg, og

klareringsopgaverne og befragtning.

England.

Mange lande

Sidste skib

"Jyden" blev solgt i maj 1915 til

skibsreder Niels Ostermann i Stockholm,
som måtte betale 95.000 kr. for skibet.
Det var en.betragtelig stigning i prisen,

som blev realiseret efter udbruddet af 1.
verdenskrig. Dampskibet blev det sidste
skib, som spekulativt blev købt hjem til
partrederier, aktieselskaber, som alle var

"Jyden" var bygget af det engelske
skibsværft James Laing i Sunderland,
hvor det blev afleveret i december '1879
til et engelsk rederi som "Contest". I
1891 blev skibet købt til Trondhjem i
Norge, hvor det beholdt navnet. I 1895 9. november - blev det købt til Hamburg
og blev til "Hermine,,, og det var det
rederi, skibet blev købt til Løgstør.

Efter salget

i 1915 fik skibet

navnet

stiltet omkring skibsmægler Chr. S.
Odgaard i Løgstør - som i øvrigt var far

.Mårta. for et rederi i Norrkoping

til den nuværende mægler Julius S.
Odgaard, der i en alder af 81 år er

1917, da det blev taget som prise krigsbytte- af Tyskland. Skibet blev

Danmarks ældste aktive skibsmægler.

overgivet til det tyske rederi With Dcinitz i
Hamburg, og fik i 1923 navnet ændret til

I

1915 vurderede Chr. Odgaard, at
markedet var for risikabelt på grund af
krigen, og han gik ikke senere ind i

rederivirksomhed, men

blev

ved

"Marta".
Mere nordisk

.,
uQ

Det sidste kendte biltede af det gamle Løgstør-dampskib. Det ses her som "Xenia* liggende for anket
lstanbul, Tytuiet, hvot det blev lotogrcferet af svenskeren Robert Boman fa Uppsala.
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Sverige, og sejlede som svensk frem til

i

S.S. "Jyden* af Løgstøt ses het i en ukendt havn, hvor der losses kul helt på gammeldags måner.Bemærk
den Svenske stavning i hjemsted et pe agrcrenden, hvot det ståt L6gstdr. Dampskibet var ejet i Løgstøt i
årene fta 1913 til 1915, men sejlede viderc ihveftlald til 1978/79.

I august 1938 blev skibet solgt til
skibsreder Rudoll Johnson i ÅOo i
Finland, som dermed blev skibets fjerde
nordiske flag. Under det finske flag blev
skibet længe - meget længe. Faktisk helt

frem

til

1962, da det blev solgt til

Grækenland. Fra 1938 til 1962 sker der

en modernisering af skibet, som
ombygges lra dampskib til motorskib og

i

øvrigt løbende moderniseres med nyt

det med stærk slagside kom i havn med

en trælast. Brædderne i dækslasten
havde suget vand og derved givet det
slagside.

Endnu et liv
Salget til Grækenland skete i november

1962, da det aldrende motorskib lik
navnet 'Argo. og fik Piræus - Athens
havneby - som hjemsted.

navigationsudstyr og beboelse. Det

Overtagelsesforretningen skete

skittede ejer i den linske periode og ejes
i den sidste periode fra 1958 til 1962 af

Helsingfors, hvor navnet blev ændret
etlet 57 år som oMartå., og rejsen

skibsreder Lars Krogius, som stadig er
aktiv med fragtfærger mellem Lubeck og
Helsingfors. Ligeledes i den sidste finske
periode var DMarta( otte i Danmak med

sydover

som en daglig slider for skibet, der

trælaster fra Finland. Det var et par
oplyser

nærmer sig 90 års alderen. I 1965 får
det navnet "Evangelia" efter en handel

gange på Limljorden,

skibsmægler Julius Odgaard og skibet
kom i avisen i Arhus 19. august 1960, da

til lokallart i

i

Middelhavet,

begyndte kort efter.

Hjemme i Grækenland fortsætter livet

mellem skibsrederne N.G. Kathreptis og

S.G. Halaris begge fra Piræus. Den

næste handel mellem grækere sker i
1969, da det fik navnet "Xenia" efter

salg

til

Dimitrios Manganoudakis

Piræus. Han holder skibet

til

i

i

10 år - frem

100 året, da det bliver solgt til

Dionisos Maltezos. I hans eje beholder
skibet navnet oXenia" og sejler i trafik
mellem Grækenland og Tyrkiet samt

slutningen af 1970'erne, da svenskeren

Robert Boman så skibet

i lstanbul

i

Tyrkiet.

Forfatteren til disse linier har over de
seneste år rejst Grækenland tyndt på
kryds og tværs uden at møde skibet, så
det er sandsynligt, at det er ophugget et
eller andet sted i området.

Sortehavet.

Sidst set.
Det fortaber sig lidt i det dunkle, hvad
der egentlig skete videre med skibet. Det

står fast i de internationale kilder, at
Dionisos Maltezos fik andet skib

i

1982,

Kilder:
Danmarks Skibsliste,
Skibsmægler Julius Odgaard,
Robert Boman, Uppsala,
Walter Nilsson, Helsingborg.

men gamle "Xenia" er aldrig meldt

forlist eller ophugget. Skibet er sidst set

i

PETERSEN
I året 1853 udkom et lille skrift med
den lange titel: "Oplysende Benærkninger angaaende Ljrnfjorden, Iogstor
oq dens Ornegn, især rred Hens)m til
de paatænkte Forbedringer og de forandrede Porhord

i Fremtiden."

Forfatteren var Poul Brlmjolfsen Pe-

tersen, som præsenterede sig selv i
et langt forord. I indledningen skri-

ver han bl.a.: "Det er snart B Aar
siden jeg valgte lOgstor til mit @-

holdssted, efter at jeg i rEsten 20
Aar havde, under afvexlende Eorhold,

virket paa
Vestkysten

forskjellige Steder paa
af Jylland som ETnlcedsmand,
og i Thisted i 4 Aar som I:erer."
P.B.Petersen var følt på Island i
l-796. ilan havde en farfar, der var
kirurg, og en orkel, der var provst.
De satte ham i stand til at stuoere
ved Universitetet i Kobenhavn, og
antagelig for at tæl<kes dem begge to,
studerede han både teologi og medicin.
Han fik teologisk eksarnen :- L82L q
fik eft-erhånden flere embeder rmdt-r
i Vest-jylland.
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iLøsstør

Kvaksalveri
Det ser dog ikke ud ti],

at han kr.mne

slippe medicinen helt, for han fik en
del arklager for kvaksalveri, oq han
forsogte uden held at tage medicinsk

i f826.
fik anklagerne et omfang,
(der var vist også noget med det 6.
bud), så Petersen blev afsat som
præst. Han flyttede til Thisted og
forsogte at sta-ble en skole på benene.
embedseksamen

Efterhånden

Havnefoged?
Det forhindrede ham dog ikke i at soge stillingen som havnefoged i Thisted

i .L842, da den blev opslået. Han fik
ikke stillingen, og han ville nok og-

så være blevet en noget usædvanlig
harrnefoged.

Peterset)
men den

får bygget en stor skole

op,

holder kun godt et år, og i

l-845 forlader han byen. Arsagen opglves igen at \ære kvaksalveri og ulovlig handel. Han bliver d@mt til at

forlade amtet 09 flytter til l@gctor-

giver sig derefter til at diskutere

den udvikli-ng, der kunne onskes

Til Løgstør
Her etablerer han en skole med karakter af realskole, men P.B.petersen
kan ikke lade være med at blande sig
i tidens sporgsnåI, og får på den nåde
en del uvenner. I forordet revner petersen en episode i klassen:

"Midt i Skoletiden, den 10de
Marts, indfandt Hr. T... sig
med sine 3 A... i fuld Uniform
med et Skrift i Haanden, aldeles som ved en Toldreqvisition
og fuldkommen i_nqvisitorisk
afæskede mig den Erklæring,
om jeg var Forfatter ti1 den
under 8de Marts lndrykkede Arti-ke1 i Aalborg Avis: "Indsendt
fra Logstor"?Da jeg ingenlunde fandt mig
befoiet tj_l at paatage mig dette Forfatterskab, efter denne
Opfordring, gav han sin Henslgt
tydeligen tilkjende: at han i
Bornenes Nærvære1se vilde erklære, at hvad jeg, eller Annoncens Forfatter, som jeg formodentlig kjendte, havde angivet om Toldvæsenet, var "L@gn",
hvilket han sidenefter ledsagede med flere upassende og Sagen uvedkommende Yttringer,
der det mildeste kunne benævnes
pobelagtige. "
Sagen handlede om opkrævninger af
hawepenge i private havne, hvad
borgerne rnente var uberettiget.
Petersen nævner adskillige tilfælde,
hvor han er blevet bebrejdet, at han
skriver, også for andre, bl.a. dokunrenter, "fordi jeg ofte har ueret
altfor bil1i9 i mine Fordringer, ja stundom aldeles intet
har faaet for min Umage, hvorved bemærkes, at der er ingen
Procurator bosat i Logstor."

Petersens skrift
skriftet starter rned en historisk indledning om Limfjordens tilstand gennem tiderne, og P.B.P.
Selve

fremtj-den. Fjorden som trafikalt

forbindelsesled skal fremmes,
at fiskeriet forstyrres.

i

uden

Dptt Fnbo Semcrfningrr
dilgrtnfnbc

$rnfjoricn, fegfler o6

Derre @rrre6rr,

ifcr

nc! Qcn$n tlt b. I$otc$ttc

frortcbtlnger
sq bc {stcnbtrDc totbotb t trcstlbcn.

\l
!F.

'8.

fFetcrfcn,

lllottu: 6ht6

nrrt.!

ol lr.nqu rfsrfiBnhtw
nlrn ol firS too.n.

--.sc-rerootrt\ffal6org.

tttlt Foo Eorf!ltr!.[, Sorlag
i ltof6org 6tiflt6oghtfffi i.
ta6

L

"Det er bekjendt, at i SlutninAarhundrede
var der allerede flere Forslag,
rimeligen efter Regjeringens
Foranstaltning, for at forbedre eller undgaae Logstors Grunde. Af disse var det fornemste
det, at danne en Kanal langs
Aggersborgsiden til Aggersund'
men efter Forlydende var Omkostningerne derved ansatte saa
hoir (2 å 3 Millioner RBD.),
åt der ikke kunde vi<lere tænkes
derpaa, ligesom det var natur1igt, at der tiJ.Iige maatte komme i Betragtning, at L@gstor med
gen af det forrige
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sit dengang betydelige Piskeri
kunde bringes sin Undergang nær'
da det vilde være sandsynligt,
at Strømmen forb.i Logstor derved
for en stor DeeI vilde være blevet forstyrret og Byen saaledes
i Tidens Længde muligen blive
til en Landstad istedetfor en

Sostad.
En anden Plan var maaskee den,

der nu dukker op igjen under
noget forandret Skikkelse' nemlig at danne Kanalen vesten for
Logst@r i det faste Land inden
eller sonden om Lembdrup Sandholrn, og endeligen den 3die, der
for irogle Aar siden blev provet
af Regjeringen, at oPrense Lobet
el1er Seildybet, hvilket dog Er:faringen snart viste som unYttigt og pennespildende."

Petersen fortueller

len på strommen i

udforllgt

om

forskel-

srnal-le sunde og i
bredningerne og diskuterer muligheden
for at grave en rende gennem grundene.

"det er altsaa indlysende,at kunde man inddæmme Stromdybet, at
Hoivabdet maatte indskrænke sig
til Stromleiet, saa vilde dette
næsten altid kunne rense sig selv.
Paa denne Grund forfattede jeg i
Begyndelsen af Aaret 1850, efter
Begjæring af Vognfabrikant Lykke,
Skipper P.K.Svendsen, der og t-ilt-raadt-es af Consul Bert-helsen: etAndragende, der under 12te April
f.A. indstilledes til Indenrigsministeriet og Rigsdagen. (Andragenet blev indsendt tiL daværende
Rigsdagsmand, Peder Hansen, uden
at det nogensirrde erfaredes, hvad
der videre blev deraf. ) "
4.|'.

'.a.1'

:nål

*'
,,: *{
:L.

:':...

-,:::a- -

.

rt.

'* <v4

*'*'*,".

t;;'.

.--r:""1

.

-tl*

1r*+

Biltedet viser LøgstØr omtrent på den tid, P.C.Petersen skriver om. Det blev offentliggjort i ,,Magazin for Natur- og uenneskekundskab" d.25.juni 1845. En del af den
Iedsagende tekst lØd: ,'..Indbyggerne. hvis Antal beløber sig til mellem 4 og 500'
ernære sig ved Fiskerie, sitdesaltning og skibsfart; især drage de Fordeel af de
vedliggende Grunde, da alle ladte skibe maae, for ac passere over disse, hvis vandhØide ofte kun er 3 Fod, her omlades paa Pramme."
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Aggerstrndorerfart
Andragendet omtalte postvæsenets planer
om at forbedre Aggersund-overfarten, bL.

a. ved dæmning og brohoveder på begge
sider,

I

I

"især for at kunne bringe deres
Producter til den nærmeste Handelsplads Logstor; men da denne
Forbedring for endeel skal bestaae
deri, at danne en Landingsbro e1Ier Vase paa den nordre Side rned
Brohoveder paa begge Sider af
Strømmen, og der er stor Sandsynlighed for, efter flere Sagog Søkyndiges Paastand, at dette
vilde rimeligen paa flere Maader
have skadelig Indflydelse paa
Logstor og letteligen ved indfaldende Vandstandsning i det
saaledes snævrere Sund foraarsage Vandflod eller Oversvommelse i den vestenfor liggende Bugt
ved Løgstor By, - iiea have Undertegnede anseet det "for deres Pligt,
at indstille til Ministeriets og
Rigsdagens særdeles Opmærksomhed,
hvor langt almennyttigere det
vilde være for Logstor og en stor
Deel af Vendsyssel, at Overfarten
skeete fra selve Aggersborg tiI
L@gstor.

gen Tvivl underkastet, at Grun-

dene ved Siden af Diget vilde
i Tidens Længde betydeligen op-

fyldes ved det tilskyllede Sand
og saaJ.edes lidt efter lidt endnu mere bidrage til Strommens
Rensning, især ved @stlige Vinde,
da Vandet derved fik mindre Plads
til at brede sig ud."
Forfatteren nener, at dette forslag var
anledning til at vandblgningsinspektørr
Carl-sen lavede et forslag om' at inddele fjorden i ffere "Bækkener" ved
hjælp af sluser. Senere korn han sorn
bekendt med det forslag ti1 kanal, scrn
blev gennonført 1856-61.

Artiklen fortsættes i

næsLe

nr,

rl

Forslagsstillerne argumenterer for, at
det er i vestenvind, der sker oversvom-

mefser, så en danning fra Aggersborg o-

Borreholm til den vestliqe ende af
Iøgstor ville beskytte byen meget bedre

ver
I

I

nod oversvommelse.
Det ville ogtså forbedre byens muligheder som centnm for handelen, at forbin-

delsen gik direkte til byen, for det
ville bl.a. spare landboerne i Hanherred for et godt stykke vej.
"Foruden disse vigtige crunde troe
vi at kunne tilfoie,
at dersom
noget kan bidrage til at forbedre de bekjendte L@gstors Grunde,
da er der al Sandsynlighed for,
at en Dæmning eller Vase tværs
over crundene til Aggersborg vi1betydeligen forstærke Str@mgangen
og derved rense Dybet eller Farvandeti desuden er det neppe no-

Billedet viser havneass. Niels Peter
Nielsen, i daglig tale "Den bette
køvenhavner". Han var fØdt 10.3,1844
og havde, som han selv sagde tjent
under 3 havnefogeder oq 7 borgnestre:
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KøsLer ELrning

Elindebornsgade

fortsat.
Elming fortæller udfør1igt om påklædning fra yderst til inderst,
og at næsten alle helligdage blev

fejret

med gåsesteg.

Fester i hjerrnet var få. Der var enkelte kaffeselskaber med dessert og
romtoddy, aldrig spisning. Konfirna-

tioner blev altid fejret ved at de
aflernærmeste spiste til- midclag kl.
18 og blev aftenen over. I{enuen var

vi
til min konfirnation fik steq.og
chncoladesuS4>e. Ingen vin tif naden
og ingen l-ikør til kaffen.
Ctrn eftermiddagen var det skik' at
venner af nor og far korn og ønskede
til lykke. Traktenentet var <ia snåkager og portvin. Gaver var få og
mest i form af penge og enkelte te-

ganske almindelig. Jeg husker,

Iegranrner.

Ti1 fars og mors sølvbryllup i J-905
havde vi tilrejsende gæster. Der
blev sunget en vise, hvor L[lert
af farnilien fik sit vers.

medlem

Visen var skrevet af overlærer Iarsen. l{or og far fik mange gaver' og
bavde kaffegræster 3-4 aftener efter.
Taler bfev der ikke holdt. Menuen
husker jeg sfet ikke.
Da de

holdt guldbryllup var tiden

jo en anden, og den fest blev tpldt
som fester idag.

på hotel, og var
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Nytårsaften
Vi helt unge fik 1ov at rlge clgaretter for at kunne tænde fynærkeri, kinesere, skruptudser og kanonslag. og sa tnvde vi vort allerdårligste tøj På.
Denne aften var alle 1øjer lovlige.
Skifte blev fl).ttet, Lnvelåger b$tet ctx' gamle vogne kørt i fjorden
eller ud på engen bag banen o.s.v.
@ sikken et sklderi. Det varede
fra kt. 18-19 til kI'24 og af og
til ]ængere. l{æsten alt folket var
på gaden, det vil sige hovedgaden,
ior det var der det foregik.
l4ange LEVde hinanden under armen'

og I tange rækker gik de trolig fra
båger;aåobsen til sSnrekassen råbende: Påen, Påen, Påen igen, nu
konrner Wol-le hjem igen. Jo det var
aftener, nan længe mindedes oS tal-

te

om.

det ikke trække i den bitte købentnvners kor'rfur.
Arsagen var, at Frelsens tbrs store skilt var anbragt c'ver skorste-

En nytårsnorgen kunne

nen. Ligeledes var en nlttårsnorgen
jordenrcder Frk. Petersens

skilt

anbragt på J,ærer Fredborgs gadedør.
I.1år

mor serverede gås 4-5 gange

året ved Mjtiderne, var

grunden

om

den, at l-andboerne kcrn med gæssene
og byt.tede med rug og sigtebrød.

Blindebomsgade
vi boede i var i mlne øjne
dejlig glde. Her boede de to
skrædder Jer)sen, hvis born jeg
legede ned, og i hvis hjem jeg
kom og 9ik soil i mit eget hjem.
Gaden

en

Kobmand

Claudis store gård havde

en udl<@rsel til vor gade, og i
denne gård og have færdedes jeg
også husvant. Jeg kom overalt

i stalde - det var jo for bilertid - i pakhuse og på lofter,
hvor der lå store korndynger, og
i udhusene, hvor der 1å store
fade med rom, vin og brændevin.
Claudis gård var et eldorado for
mig. På rnarkedsdage kunne her
være op til 100 hestekoret@jer.
Claudis karle var mine venner.
nes

Her var Anton, Jens Væl<, Elmskov,
Due Anton og "Jacob godt nok".
Doktor Berg og dyrlæge Andreasen var mere fornemme. Her kom

jeg kun, når jeg fik lov at

sam-

le ben i haverne, som jeg solgte
til berkresnrneren for 1 ore pr.

pund.

Jeg har

fortalt, at hos herreds-

fuldnægtig Ewald gik jeg ud og
ind som hjemme. Dog kunne det
hænde,

det blev fru Ewald for

me-

get, og der kume ved en sådan
lejlighed vanke en lussing - og
ud af doren, men næste dag var
jeg der igen; sær1ig når tvillin-

gerne, Knud og Valdemar var hjemme på ferie fra Herlufsholm og
havde Vilhelm Lassen (faderen

til Anders Lassen) med.
I herredsfogedboligen har jeg a1d-rig wæret. Her residerede så fornemrne folk som Haxthausen, Boss og
I-ehmam, og dem var vi hjernme opd-raget tiL at betragte som overmennesker.

Anlæget var turnleplads for gadens
og nabogadernes drenge. Her var
træer at kravle i, og her var havemanden Bodker Anders Kristian, som

vi drillede og tavede sjov med.

Grundlovsfest
Der var gerne 3 fester hvert år i
anlæget. GrLrndlovsfesten var den
vigtlgste. Man samledes på torvet,
hvor Soren Kjældgaards orkester gik

i spidsen for flere foreningers ianer og bannere, futgt af
=n stor

procession. Der marcheredes gennem
nogle af byens gader, og man endte
i Anlæget, hvor der var snqzkket med
flag og granguirlander.
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Her var altid 3 talere, en konservativ for kongen, en venstrernand'
der talte for gr"-:nd1oven, og en fra
socialdernokratret talte for Danmark.
I flere år var A.C.MeYer taler for

socialdemokratlet, og han vakte nogen beundring hos byens damer - med
sit sydlandske udseende og sin char-

me.

Efter talerne var der et Par timers

musiceren, og inredens krmne byens
folk gå hjem og spise til aften' og
Iandboerne nyde en forfriskning i

et restaurationstelt eller i de

2-3

bagertelte, hvor der solgtes wienerbrod, chocolade og andet sukkergodt.

Eller

rnan kunne

i Jullus Christof-

fersens telt nyde roget å1 ti1 rund-

stykker

Om

med smor.

aftenen var der dans på estraden'

og de, der ikke dansede, nod sornrneraftenen i an1ægets gange, hvor der
var oprEngt kul@rte lamper.
Den gang var der dejliqe dunkle gange, hvor de unge kr;rrte srrærme, men
det var jo også for nogle udenbYs
fodte byrodder fik nedbræ]<ket an1æget, der nu ligner en nyfriseret hos-

pitalshave.

Børnefest
Bornefesterne i juli-august var også festlige. Bornene vandrede i procession med dannebrogsflag I hænder-

En gamrnel

44

flyver over

ne.

På festpladsen var der arrange-

ret forskellige prover og korkurrencer med pranier. Nogle skulle på
flade trillebore kore nogle kugler,
uden disse faldt af; en anden konk\r-rrence gik ud på at klatre oP i flagstangen, hvor der var anlcragt fristende sager som dolke, Punge et
tornyster o.l.
Den forste, der provede' var Oskar
Andersen, der flot kravlede oP og
dolken. Den næste måtte opglve på halwejen til stor moro for
tilskuerne - men jeg nDrede mig slet
ikke. Næste dag blev jeg af herredsfuldnæqtig E\^ald spurgt, om jeg for
betaling ville klatre ti1 toPs i
hans flagstang for at ordne noget
ved flagsnoren. Tvillingerne var
hjernne, og det ville jo være en stor

nappede

spas, at have rnig at rnore sig over,

jeg bed ikke på krogen.
Drejer Christensen og bager Jacob-

men

sen

var fortrinlige ledere af disse

bornefester.

Til- slut rnå nærmes den nærkedag, da
den forste flyver landede på en mark
i den del af byen der nu nævnes Petersborg. Det var en s@ndag, jeg tror
omkring sommeren 1910. Den var fort
af Koefod-Jensen. Og alle i bYen'
der kinne gå, var ude og så flYvemaskinen.

l-@gst-or' dogt ikke den' Elming nævner.

Et særligt træk i

byens ansigt skal

nævnes. Ved festlige lejligheder
såsom solvbryllup, n-rnde fodselsdage o.1. kr.mne man leje en nrand

til tid11g på morgenstunden at salutere med en alm. signalkanon fra
mellembakken. Denne festlige skik
er nu afl@st af noget så banalt som
messingsuppe.

Af

i byen var der 3-4 stykker. Det var hestespand, der brugtes
til transport i by og på land. Mindre
parti varer blev dog transporteret på
træl<vogn eller trillebore. Et par af
vognnEndene havde landauer til stadsk@rsel og charabanc til skovture.
vognnænd

Hans

Lykke, der også var vognfabri-

kant,

havde byens sidste diligence.

gik ti1 og: fra Aggersr.nd syd, o9
blev i l-903 aflost af en danpfærge.
En af byens smede havde en ligvogn,
der udlejedes til begravelser også
uden for byen.
DiJ.igencen til Aggersund gik dagtig'
og vi drenge havde en tmdet sport i
at lobe den i møde ved Srnak Molle.
Var den tom, og det var den gerne,
fik vi lov at age med ti1 byen.
Den

Postvæsenet havde en

Vilsted.

rute til

Ranurn

blev besorget af
Post MorLen, der korte en lukket gu]
og

Den

vogn.

Ti1 Lundby var der også en postrute.
Vognen, der blev benyttet hertil, var
altid åben, og betjentes af Post Anton.
Fra Hornlm korte daglig et bud

rned

banen til l@stor. Han besorgede mindre indk@b, bank- og sparekasseforret-

ninger og hentede medicin på apoteket.

Post\æsenets stab bestod af postnester
Dahlgren, assistent Mi-kkelsen, postbud
I(nudsen og vist 2 landposte. Postmesteren var fånæIt, af den gamJ.e stive embedsmandst)æe. Mikkelsen gav ondt af
sig, når han havde travlt, og det havde han altid- Ihudsen var eneste rodt
postbud i nange år, ganske vist var
IOgstor den gang ingen stor by, rnen
dog sled han sig op, og det var ikke
så sjælden, også han var knotten, når

arbejdet voksede ham over hovedet, så
det var hårdt tiltrærrgt, da postbud
Nielsen og senere Vilhelm larsen tråd-

te til-

Mart-in Pedersens st-adsvogne kort- frem

i

Gronnegade ca.1918.
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llvotfot heddu del sfidun ?
RANDERS FÆLLED
Svaret er ikke så 1igetil.

Betegnelsen optræder i en beretning
fra Landhusholdningsselskabet i
l8JU. Der SCar:

"Skolelærer o. Christensen
i Logstoer er af denne BYe
overladt Raadighed over et tæt
uden for samme liggende' fra
Randers FæIled indtaget stykke Jord paa 4 SkPr.L., som han
agter at anvende til en Træskole, for derfra at forsyne
Byen og den træl@se omegn med
Frugt- og Skovtræer. Paa hans
derom indgivne Andragende' som
var Iedsaget med anbefalende
Vidnesbyrd fra Paalidelige
Mænd om hans allerede viste
Duelighed og Iver i TræoPelskning og Frugttræers Forædling,
har Selskabet forelobigen bevilget SkoLelærer Christensen
en Understottelse af 50 Rbd.
Sedl-er til bemetdte Plairteskoles Anlæg, samt derhos givet
ham Haab om videre Bidrag dertil, naar man erfarer Fremgangen af dette Foretagende."
I-.ererens håb blev ikke beskdnmet.

Det er dog klm en forrnodning, for
ingen af dem, der er blevet spurgt
om betydningen, har kunnet svare,
he1

ler ikke stednavneudvalget.

omtalte lærer Christensen var
Iøgstors f@rste andenlærer og blev
ansat .i 1819. Det var hans lon, der
delvis skulle betales med udbyttet
fra een nats fiskeri på fjorden.
Den

Allerede fra begyndelsen af

1700-

tallet fandtes der bestenunel-ser om,
at der til ethvert skolehus skal

"Iegges en tilstræI<kelig Kaalhauge",
og der blev indfort r:ndervisning
i havedyrkning på seminarierne.
Til gergæld skuffe så Lærerne undervise befolkningen hvor de korn frem,

ikke mindst born,

ved

"som udnærke

sig

Flittiqhed og sædelig Opforsel,

rnaa Skolel-ærerne

beloffIe og opmunt-

re .... ved at r:ndervise dem, som
have Lyst og Evne dertil, i at plante, pode og udfore andre deslige
Haugedyrknings-Sysler" .

blev fort videre i

fik de folgende tre år udbetalt
hhv 40, 30 og 30 rd]. til fornå]et.

Besternrnelserne

Hvor kan Randers FæIled have ligget?
Det er jo r:nderligt at betegne et
sted efter en så fjerntliggende by.

ningsselskabet har bædreL, og een

Han

En forklaring kan rære, at jorderne
umiddelbart oven for bakken horte

til Wormstrup, der blev kobt af byen
I,ogst@r i 17L6, da det Iå hen som
ode ryttergods. Det havde hort under

Dronningborg Rytterdj-strikt, og derfra
kan Randers være komrnet ind i bi-l-

ledet.
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skoleloven 1814' og i Aalborg

amt

nævnes

tre lærere, som Landhushold-

af

er altså Christensen.

dem

Hans "Træskole" på Randers Fæ1led
var bereqnet til at forsYne andre

planter, men han fik selv tilplantet et areal bag ved Blindebomsgade 7 og 9, som i nrange år gik
med

under betegnelsen "Skolelarer
Christensens anlæg'i og som blev
beqDmdelsen

til det

nuwærende anlæg.

sidetil spøg
Ft ganmelt udklip fra "Iøgstør Avis"

uden dato afslører, at folk i udkanten af byen gerne ville have mere iys,
men havdå den opfattelse, at "re beiv-

delige" i forretningsområdet fik eadå-

_

Lys

iør de andre:
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Den garnle bødker Fiselhøi var en særpræget rnard.
En gang, da man sku11e til- at sette

sig til aftensbordet, trådte politi-

ffii1ffi'?#.;UHJ:Ti:tl si.å,
iåi\,ji"Biål:.3åi:'å'i?:å,.ffi:"åå'".

bid brød. rionrorisren sagde beskedent
nej tak, og bødkeren sagde så farvel.
Da de kom ud, sagde Baadsgaard:,,Hvor-

for sagde du nej? Jeg ville gerne
have haft min sult stil-Iet". rlertil
svarede den unge:"Det vi1le jeg også,
men jeg troede, piselhøj havde budt
u., gå.,g ti1."

fco giu bem blot,89gter,'åiri letn

o, uo,on,Jntu'åinl.ii'?oui'll.n?r, soGNEr HAVDE rÅEr ruy pnrsr

fortrgbelige.

OG MEDLEMMER AF MENIGHEDEN

m.inbre,
HJALp MED INDFLyTNINGEN I
CXD UDII ] PC-!
-bog glern
PRÆSTEGÅRDEN, EN AF DEM
'!D.I.C'
oB ei$ett, fuft: uel er,ber
dv-0ffi''[i''irE"our* *ourr
t
om rtere beteberis,
f'Lt
IYfgI-BggIAllll:.
cintrcle, 'HAVDE MIN FORGÆNGER DA
INGEN BØGER /" SPURGTE
men ube loB oB i bet perifere,
pRÆsTEN, "NEJ, HAN VAR
ber er bi iit Oenqelb
- bclgbcl|gfletc.
-'
UDLÆRT, DA HAN KOMI,,
Si

nøieB meb

srrK Mrc er sryrrrl
Jre rrr HELLER rKKE
NoGET

IftndnDraabe
r 1860 nedsatte Henrik Løren sig som
hattenaser i r-qsLØr.
en velagtet borger, ogT:_b::"_:::t
som så manqe
andre gik han Lver .rt"iliaååg"iiiHotel ,,Linfjoraen,, tor ål ;å-å"-å;"*.
t-V"^i iii"'
Indimellem betvang fr.
at gå ind, og fortsatte"i"
sin tur langs
havnen. Uår han så var konrnet et stykke, sagde han til sig selv: "Det var
godt klaret, Løren, det fortjener du
en dram for."
Så vendte tnn og gik indl

Hos ptselnø.ll

Fn

af byens fruer, der var gift med
;; af de førrEevnte ,,ber1zde1ise,,, nen
noset pålroldende, rinsede en das
fll
til slagter-Jørgensen.og bad on at få
for IO øre leverpostej sendt hjem.
Slagter JØrgensen var en 1un fætter,

og da han ikke var interesseret i at
sende h:det ud for så lidt, warede
tnn: "Det kan desrærre ikke lade sig
gøre, frue, for drengen er lige sendt
tif Vindblæs med en frikadelle!"
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Den fl-otte unge mand er Chr.J.Gatten, der onkring 1915
oprettde en Galanteri- efler tldstyrsforretning i Østårbrogade f. øverst ses den under f.verdenskrig' Ved
siden åf ses Chr.Jensens skræderi, som før havde ligget på hjørnet af Blindebcxnsgade.
Nederst et af de sidste billeder af forretningen 193940, inden Andelsbanken blggede i. 1944. @pe i baqgrunden er bager Johannesen ved at blgge forretnin-,
gen om. Den blev genindviet i 1940. Vistnok l.april.
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