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I(ære læser!

Hermed slut- på 9.årgang. Vi ser
hen 10. årg. som forhåbent-lig vil
mode op med forbedret- t-eknik.

Det- går "ufat-t-elig godt-rr, så
Krejl kan endnu et- år fastliolde
prisen på 40 kr. for en årgang.
I kan rollgt- begynde at- spare op
t-il ræSt-e årg. for vi skal helst-
have pengene senest- august-.

En af grundene t-i1, at- vi klarer
os er, at- bogholderiet- er så en-
kelt- som muligt-. Derfor er der
ikke sendt- rykkere t-il de få' der
endnu ikke har bet-alt- for 9.årg.
Skulle nogen lære i t-vivl om' at-
de har bet-alt-, kan det- let- op-
klares ved en henvendelse t-il
Ba11e på r:.r. 9867L566.

GOD SOMMER!

1895

KREJLS nyindkobt-e' avancerede
t-ekst-behandlingsanlæ9. Det- var
allerede avanceret i 1895, og
vi garant-erer' at- der ikke er
mage t-i 1 det- i he 1e L andet- !

Se result-at-et- i næst-e nummer.

Vi skat hen og bet-ale abonnement-eL for 10. årgang'

FORSIDEBITT,EDET: Det er et- post-kort-, der blev sendt- fra logst-or 29.1.1909.
Om anledningen til maskerj-ngen er fast-elarm e11er en byfest-' er ikke helt-
klart-, rnen jumben med st-udeforspand holder foran ståt-ionen' og de t-o mas-
kerede personer er Harald Welling oS Chr. Nielsen fra l&esborg.
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et hærligbeOs
0igt måsheS

Det- hænder ikke så oft-e, at- et-
skrift-Ligt budskab fra en fjern
fort-id dukker frem af jorden. Men
det- sket-e på IOgst-Or eg[ren, nærme-
re bestemt- J- Hendrup for mere end
40 år siden.
Under t-orvegrarrning fandt- gårdejer
Herluf Kjeldsen en stok i Næsborg
mose, som idag er de engdrag, der
J.igger lige ost- for Hernd-rup..

St-okken vist-e sig at- være af en
neget hård t-ræsort-, som der har
\Æeret- nogen problemer rned at- fasL-
sIå. Der har været- gæt-tet på tjorn
og enebær, men det er nu fast-slået-
at- den er lavet- af takst-ræ.

St-okken var poleret- og forsynet-
med ornament-ering, t-egninger q 2
rækker af nrner. Den ene ræl<ke er
aldrig tydet-, rnen den anden er.
MASIE? Hvis sprogforskeren, profes-
sor Niels Aage Nielsen fra Arhus
Universit-et- har ret, så er der med
runer skrevet et lille kærligheds-
digt- fra en mand t-il en pige ved
narm Ase. Og er Lidsfastsæt-t-elsen
rigt-ig, så er kærlighedsdigt-et det-
ældst-e kendt-e i Danmark.

Her på egnen er der overraskende
nok ikke fundet- mange runeindskrif-
ter. De st-ammer som bekendt fra vi-
kinget-iden, al"t-så fra perioden fra
ca. 800 - l-050 e.l{r., eller fra
perioder lige for eller eft-er.

Egmen om logst-or har t-ilslme-
ladende haff- en cent-ral pla-
cering i vikinget-iden, nen
spor i form af runeindskrif-
t-er har den ikke sat- i st-@r-
re t-al. Derfor er HendruP-
st-okken endnu rnere int-eres-
sant-.

\dningen af runeindskrift-er
er flEget- vanskelig og udgor
en videnskab for sig, kal-
det- runologi.
Sproget har selvfolgelig for-
andret sig nreget- i lobet- af
1000 år, så det- er vanske-
ligt- at- forst-å de enkelt-e
ord, rnen der kan r,ære endnu
st-orre vanskeligheder med at-
t-olke de enkelf-e sæt-nj-nger.
Thnk bare på Jellj-ngst-ene-
nes indskrift-er. De har gi-
vet- ligefrem anledning t-il
fejder inrellem forskerne.

Hemdrup-st-okken. Den

er ca. 50 cm. lang -
spidser lidt- mod den

ene ende, som bærer

spor af ild.
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En sådan fejde har Hemdrup-st-ok-
ken ikke givet- anlednrng t-il' men
hvordan den skal fort-olkes som
fund, og hvordan runeindskrift-erne,
for der er som r:æ'nt 2, skal for-
t-olkes, er der ikke enighed om.

Vi kender bedst- runerne fra sten.
Her kan t-ydningen være vanskelig-
gjort af forvit-ring eller @de]æg-
gelser. Men også runerist-erne kan
have givet- deres runer et- sær1igt-
præq, der kan vanskeligg@re læs-
ningen i vore dage. Det- kender vi
jo udrmrket- fra vores egne hånd-
skrifter.
Ant-allet- af runet-egn ændrede sig
i den t-id, de var i brug- F. eks.
brugt-e man i de ældst-e nneind-
skrift-er 24 rregrr, men ant-allet- gik
senere ned t-il L6 tegn.

F@rsle gang ordet- DANMARK nævnes
er på Den lil1e Jellingest-en. Her
er med rr.met-egn skrevet- således:
"t-anmarkaR". Der var ikke et- t-egn
for d, så runerist-eren har brugt et-
t-. Endelsen aR er et ejefalds s'
så der st-år alt-så DANIIARKS.

Disse ejendommeligheder har selv-
folgelig beslærliggjort- tydningen
af rr.rneindskrift-erne' men der har
nu også været- en fordel. Man har
hait- let-t-ere ved at- t-idsbest-emrne
runeindskrift-erne. Men med st-or u-
sikkerhed. Forskerne' der har ar-
bejdet- med runest-okken fra HenKlrup'
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er enige om at- den må st-amme fra
perioden mellem 800 - 1050. Mest-
sandsynlig fra periodens beglmdel-
se. Tidsbest-emmelsen er alt-så ikke
særlig nojagt-ig.

Fundet- af runestokken i Næsborg
rnose fandt- st-ed i begDmdelsen af
august- i L949, og allerede den 23.
august- kunne l@st-or Avis bringe
en art-ikel om fiindet-. Overskrif-
t-en var : Vikinge-t-ryllestav fundet-
ved logst-or. l@gst-ør Avis havde
sin viden fra Aarhus St-ift-st-idende,
der havde skrevet om fundet- et- par
dage i forvejen, fordi 20 arkæolo-
ger var samlet- i Arhus for at-
drof t-e akt-uel le arkæologiske
sporgsmål. TRYLLESTAV fra vikinge-
t-iden. Fundet- havde vakt- opnærk-
sornhed.

Herndrupst-okkens vej fra den våde mo-
sejord t-il museumsfolkene i Arhus er
en god hist-orie med en lykkehg ud-
gang. Træ der har liqget- L000 år i
våd mosejord kan hurt-igt- gå t-il på
grund af udt-orring' og den fare lu-
rede også, da st-okken f;:a Hemdrup
blev fundet-. DeL gik sådan t-il, at-
den hurt-igt- kom i kyndige lrænder.

Under torvegravning st-odt-e gårdejer
Herluf Kjeldsens spade mod noget-
hårdt-. Han huggede t-il et- par gange.
Spaden ramt-e st-okkens hårde t-ræ. Han
gravede den fri af rnosejorden, som



den stod lodret- i. Kjeldsen skylle-
de stokken ren og t-og den med hjem
t-il mosens ejer, honserj-ejer I,ars
Frandsen, der henlagde den på sit-
Loft-.

Et- par dage eft-er var Frandsen på
besog i Hj@rring, og her fik han
en kraftig t-andpine, så han nåt-t-e
ops@e en tandlæge for at- få t-ruk-
ket- t-anden ud. Ti1 alt- held opsogt-e
han t-andlæge Holger Friis, der var
rneget- arkæologisk interesseret- og
formand for Hjorring museum.

Da t-andudt-rækningen var overstået-,
fortålt-e Lars Frandsen t-andLægen
om den nærkelige st-ok, der 1å hjem-
me på loft-et. Holger Friis må straks
have været- klar over, at det var et-
vigt-igt- fund, der var gjort-. Han
t-elegraferede t-i] Lars Frandsens
kone og bad hende om st-raks at- pakke
st-okken ind i våde aviser og sende
den t-i] Hjorring. En udtorring af
t-ræet- skulle undgåes.

Hemdrup-st-okken kom i Holger Friis-
sikre varetægt-, og få dage eft-er
kunne han vise den frem t-i1 landets
dygtigsLe arkæologer i Arhus. En af
de f@rst-e, der fik lejlighed t-il at-
st-udere fundet- fra Hendrup, var pro-
fessor og senere rigsant-ikvar P. V.
Glob.

Flndestedet- var som nsmt- j- lhsborg
nose. Her er ikke rneget- nlose t-ilbage.
Det- er blevet- t-i1 eng. Mat-riklen,
den blev fundet- på, har nr. 5 b. og
findest-edet- var ca. l-00 m. nord for
t@gstor-Nibe landevejen. Lige Ost-
for Hendrup. Ca ud for det- st-ed,
hvor det nye st{lkke landevej lOber
ind i det- gam1e.

Hefidrup-stokken er i det- ydre j-kke
noget- imponerende fund. Den er som
nævnt- krm ca. 50 cm. lang. Den t-yk-
kest-e ende har en diamet-er på 3.4 cm.
og den tlmdest-e på 2.1 cm. Den t-)mde
ende er svedet- af i]d. St-okken har en
1et- krurnning.

I den t-ykkest-e ende er der et- rnon-
st-er, der danner felt-er. I 3 af fel-
t-erne er der indrj-dset- tegninger af
dyr. Peter Skaut-rup skrev, at det- var
hunde af racen mlmder.

Hvad er det-? Fagfol-K hævd.er,
at- det forest-iller hunde, og
at det- skulle ræere jagt:rymder.

53



P.V. clob udt-alt-e også i L949, at- teg-
ningerne forest-illede hunde, fordi de
havde lange haler med krO11e.

Jeg kan selvfolgelig ikke inodegå
sagkundskaben, men der er nu ikke me-
qen lighed med hunde i t-egrnj-ngerne.

Er det- Ase?
Den forst-e
pige vi ken-
der ved navn
fra IOgst-Or-
eqnen.

Der er også i et- af felt-erne en t-eg-
ning af et- menneske. Ternrnelig primi-
t-iv, lidt- ubehjælpeliq indridset-. Er
det- en nnnd eller en kvinde? Måske
kan et par st-.reger skråt- ud fra hove-
det- fort-olkes som flet-ninger, altså
t-egningen forest-iller en pige. Men
det- vender jeg tilbage t-i1.
På st-okken er der også en figur kal-
det- en triskele - et helligt- t-egn,
der sikkert er kornrnet- t-il Danmark fra
orienten. Af andre hel1i-ge t-egin fra
den t-id kender vi hagekorset-. Det- er
først- i vores t-id, at- hagekorset- er
blevet- et- træsligt- polit-isk s1zmbo1.

lriskeLen -
et- helligt-
t-egn, som
er velkendt-
fra den t-id.

Triskelen har været- med t-il at- t-ids-
best-erme fundet-. Trlskelen var 1 mod-
sætring t-il de andre t-egininger smrkt-
udfort-.
Det- rnest- spændende for forskerne, el-
ler ret-t-ere for alle os, der er inter-
esseret- i fort-i-den: Hvad st-od der med
r.uneskrift- på st-okken fra Herdrup?

Skuffende nok er den ene runeindskrift-
nok ut-omu. Der st-år int-et-. Det- er ba-
re t-ilfæJ.dige runer, der er indridset-,
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men den anden rurnrner et- budskab. Por-
t-olkni-rlgen har dog \Æret- meget- van-
skelig.

HeIe fundet, st-okkens 1ængde, t-ræsor-
t-en, den brændt-e spids, t-egningerne
og mnerne skal ses r:nder et-, hvis vi
skal have en forklaring på, hvad det-
var t-orvegraver Kjeldsen st-od med i
hånden for mere end 40 år siden.

Rwreindskrift-en som den ser ud
på st-okken.

I l-949 beqyndt-e professor Skaut-rup
at- undersoge HendruP-st-okkens runer,
Han st-dte st-raks på st-ore Problerner.
De enkelte runer var vanskelige at-
Iæse. Hvad havde kniven rj-dset-, og
hvad var nat-urlige ridser i t-ræet-.
Runerist-erens kniv havde t-i1synela-
dende ogTså smut-t-et- et par gange. og
endelig var der overhovedet- ikke
brugt- skillet-egn irnellem de erkel-
t-e ord.
I l-951 fremlagde professor Skaut-rup
i det- ar]<æologiske t-idsskrift KUML

sin fort-olkning eller ret-t-ere sine
fort-olkninger. Han havde fundet- fren
t-il, at- der var 26 runer. Han er rne-
get- sikker på, at- pigenarmet- ASE irtd-
går i sætringen.

Art-iklen er meget- vanskelig at- læse,
og Skautrup har nange forbehold, når
han 1æ9ger sine forslag frem. Man må

nok sIå fast, at- Herdrup-st-okkens
runeindskrift- ikke blev fort-olket- af
Skaut-rup i 1951.

Professor Skautrup komner også med
et- forslag t-il st-okkens brug. Han me-
ner det- har været en KYLEI(ÆP! El:l ]<æ
som hyrderne brugt-e, når de drev rned
dereq kvæg. Som navnet- siger, blev
kylekqpen brugt- t-i1 at- kyle eft-er
det- k\@, der var på afveje.
Trylleståven fra vikinget-iden er nu
blevet- t-il et- redskab for en hyrde.
Et- st-ort- spring.
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I en ræI<ke år blev Hendrup-st-okken
glemt-, men i l-971 beskæft-iger arkæo-
logen Harald Andersen sig med st-okken
igen. Han skriver i t-idsskrift-et- SKALK
om Hendrup-st-okken og fund af sanme
art. St-okken fra Hendrup er nemlig
ikke enestående.

Harald Andersen mener, at- st-okken er
en budstikke - en brugsgenstand i et-
alarmerj-ngssyst-em. Bå1 på toppen af
bakker indgik som 1ed i fjernalarme-
rj-ngen, rens budst-ikken - en pind der
var brcendt- i den ene ende, blev brugt-
t-il alarmering på det- lokale plan.
Hendrup-stokken var jo netop brandt- i
den bne ende.

Det-t-e omfat-tende alarmeringssyst-em
med bå] på BaunehOjene og budst-ikker,
der bLev brugt- når fjenden st-od i lan-
det- eller når han var på vej, fort-a-
ber slg j- fort-iden. Men at- det- har
eksisteret- her i landet-, er der ingen
t-vivl om.

Harald Andersen gor i sin art-i-kel op-
nærksom på, at- det- er et- problem, at
HemirulFst-okkens runer ikke er t-ydet_.
Professor Skaut-rups fort-olkninger kan
ikke umj-ddelbart- bruges.

I l-972 skrev Darunarks f@rende runolog,
Erik Moltke en ganske kort- art-ikel om
Herndrup-runerne i t-idsskrift-et- SKALK.
Han mener også der er 26 runer, og
han forsoger siq nred folgende fortoLk-
NiI9:',INGENSINDE FIK DEN JAGENDE MAC-
Tn{ OVER DIG ASE SOM STRED:" Hvad be-
t-yder så det? skriver MoltJ<e. Og det
nå nnn ve1 give ham ret- i. Det- er en
nærkelig sætrring.

Det- andet- runebånd giver Moltfte op o-
verfor. Han kalder dem lonruner. A1t-så
herffneLige rurer. Runerne havde en form
for magt-.

For nogle år siden kobt-e jeg i den 1o-
kale boghandel en bog nred t-it-len Dan-
ske Runeindskrift-er af professor Niels
Age Nielsen fra Arhus. Bogen samlede
st-@v hos mig i et par år, indt-il jeg
en dag slog op for at- unders@e, hvad

Niels Age Nielsen mente om He[drup-
st-okkens runer, og til min overraskel-
se havde han en nyfort-o1kning. Bogen
er fra l-983.

Nielsen hævder nemlig, at- runerist-eren
i Hend-rup slet- ikke har kunnet- Iæse
eller skrive n:ner. Han har skrevet
forkert- eller ret-t-ere, han har b].|-t-et-
om på 2 sæt-ninger.

Manden, der har indridset- runerne, har
fået- et- forlæg på 2 sæt-ninger af en
runekyndig person. Rr:neristeren har
byt-t-et- om på sæ't--ningerne. Professor
Nielsen L:ævder, at- der står et- lille
vers på 2 linier, der lyder såIedes:
"OVERVANDT DIG A],DRIG DEN FYGNDE.ASE
LYKKE HAR I STRIDtr.

Skulle digt-et- have været- korrekt, så
skull-e sæl-ningen rned navnet- ASE have
st-ået- forst-. At- det- er et- digt, kan
man se af den poet-iske ordstilling.
Professor Nielsen mener a1t-så, at- ru-
nerne indeholder et- digt- fra en nand
t-il en pige ved nanm Ase. Den fygende
er en s)gdom - antåge1ig en feber, som
hun net-op har godt- overstået-. Herover
er Ases nrand eller l<æreste blevet- så
g1ad, at- han har digt-et- e1ler har få-
et- digt-et- et- 1j-11e vers. Han har ikke
rnagt-et- at- sæt-t-e digt-et i runer, men
har rnåt-t-et- henvende sig t-i1 en rune-
kyndig. Men da runerne blev rist-et-,
kom den glade forelskede rnand t-ll at
b).tt-e om på sætrringerne.
Hvis t-eorien holder, er det- Danmarks
ældst-e, kendte kærlighedsdigt-, 09 så
er t-egningen på st-okken saadsynligvis
Ase, en pige, der levede på l@gst-or-
egnen for 1000 år siden.

BJARNE GEIL.

LITTERATUR: IOgst-Or Avis 23.8.1949,
KUML 1951-. Pet-er SkautJup: Hendrup
runest-av s.154. - SKALK, 5 1971,
Har.Andersen: Den brardt-e st-ok,s. l-8
- SKALK, 7 1972, Erik Moltke: Hem-
drup-runerne, s.21- - N.Aa.Nie1sen,
Danske runeindskrift-er. 1983
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P E T E R S E N iløsstør

P. B. Pet-ersen fort-sæt-f-er sine betJagt--
ninger om kanalen:

KANALBYGGER I

"omt-rent ved den samme Tj-d, som
Flr.Carlsens Undersogelse fandt-
St-ed, og da Fjordgrundene ved
Aggercanal forværredes, oPvaag-
nede igjen de gamle Forslag' at-
forbedre Gjennemsejlingen ved
Logst-or. Hovedideen sYnes den-
negang at- være udgaaet- fra Vi-
borg, men hvort-il alle de vest-re
Kjobst-æder slut-t-ede sig. Besyn-
derligt- er det-, at- uagt-et Ved-
kommende med Beredvillighed have
glvet- alle de oplysninger de kun-
de, angaaende Skibsfart-ens om-
fang osv. over Grundene, er der
dog, saavidt- bekjendt-, hverken
fra Communalbest-yrelsens e1ler
fra Beboernes Side foret-aget- no-
get- Skridt- for at- fremme deLt-e
Anliggende, der dog i det- Væsent--
Iigst-e vil have st-or Bet-Ydning
for Logst-or' og som især gaaer
ud paa at- grave en Canal fra
Vest-erhavn ind i det- faste Land'
forbi de egent-lige Grunde, hvil-
ket- eft-er overslag af den engel-
ske Ingenieur Hanssen, vil med-
t-age rigelig J-00.000 Rbd."

Pet-ersen mener' at- det- er udnEerket-
med en kanal, rnen det- er ikke nok. Man

nå også forhindre oversvomrnelser

"tlli skal Canalen 1rære det- egent-lige
Farvand' hvorigjennem alle Far-
t-oier maat-t-e gaae, saa var det-
nuværende Dyb hvad Skibsfart-en
angaaer unodvendigt og det- vilde
i saa Eald være det- rigt-igst-e'
at- t-række en Dæmning lige fra
Canalens vesire Arm t-i1 Borre-
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holm og herfra t-l1 Aggersborg,
hvorved Grunden, især @st-enfor
indtil Aggersund, snart- vilde
t-i 1groe. "
Kanalen skulle j-ndgå som et- passende
led i de foranst-alt-ninger' man agt-e-
de at- udfore mht Limfjorden

LAV EN DÆI'IN]NG

"DeL var derfor meget- passende' aL
Communalbest-yrelsen afvigt-e Som-
mer indst-j-llede med t-alrige Un-
derskrift-er et- nyt- Andragende
t-i1 Regjeringen angaaende Vase-
anlægget- (en dæmning) fra Ag-
gersborg t-i1 Logst-or, i det-
Haab, at- Regjeringen vilde for-
anst-alt-e det- Fornodne forelagt-
Rigsdagen; men endnu synes Sa-
gen at- gaae i Langdraq' og det-
muJ.igen med Ret-t-e, for at- alt-
det-, som paat-ænkes t-iI Skibsf ar-
t-ens Premme, Fiskeriet-s Opkomst-
og Foreningsmidlernes Fremgang
kan paa eengang komme under over-
veielse og at- det- ene kan st-aae
i den mest- passende og noiest-e
Forening og Forbindelse med hin-
anden.

JER NBANEANL ÆG

Der ere nu saamange Int-eresser,
som krydse hinanden, Jernbanean-
]æggeL igjennem Jylland, DamP-
skibsfart-en paa Limfjorden og
derfra t-i1 England, den hurt-ig-
st-e og hensigt-smæssigst-e Post-for-
bindelse, der vi1 st-aae i Harmo-
ni med alle disse Foranstalt-nin-
geri ....at Pengeomkost-ningerne
ikke unyt-t-ig spildes. "

Der er et- afsnit- om, hvor de påterkt:e
jernJcaner bor ligge for at- t-ilgodese
så nnnge egne af Jylland som muligt-.

I

I

I
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Pet-ersens forslag er en slags ziq'zag-
bane fra Flensborg t-il Limfjorden rned
en bane t-i] Iogstor (bl.a.) og videre
i Halherred over en vase, el1er dan-
nl_ng, og

"Eft-er at- de forskjellige Planer
og Forslag, der angaar Limfjor-
den i det- Hele, ere berort-e og
derved overladt-e t-il andre mere
Kyndiges Overveielse og videre
Drof t-e I se.

FORKASTET FORSLAG

(Fodnot-e:) Som bekjendt- forkas-
t-edes det- af f lere Folket-hings-
mænd indst-ilIede Forsl-ag om
30.000 Rbd. t-i1 Canalens Begyn-
delse ved Logst-or, især paa
Grund af, at- Minist-eren ansaae
en Forberede I ses-Undersoge 1 se
nodvendig, der iagt-t-og a IIe In-
t-eresser, men t-illige st-iIlede
det- i Uds1gt-, at en Undersogelse
vilde allerede finde St-ed i inde-
værende Sommer. Det- var meget- at-
onske, at- Regjeringen deri var
heldig at- t-ræffe de ret-t-e Mænd
og at- Undersogelsescommissionen
maat-te bestaae af Tre, en Vand-
og Canalkyndig, en Soofficer og
en med Localit-et-erne bekjendt
Mand. "
Pet-ersen giver et- kort resume af I@-
st-ors udvikling fra fiskerleje t-il
handelsplads nred betltdning for om-
egrnen. også Chr.8.s t-ilbud fra L842
om kobstadret-, som blev afvisL, for- )
tæIler han om, og rEvner' at- der nu
igen (1853) cirkulerer list-er t-il un-
derskrift- om spørgsmålet-. Hvis ståt-en
vil bekost-e kanal på langs, og danning
på t-iærs, vil det- rære t-il fordel for
hele den vest-lige Limfjord.

NY VESTERHAVN

"Fra det almindelige St-andpunkt
maa det- visseligen bet-ragt-es som
et- j-kke ubetydeligt- Fremskridt-,
at- Byen har nu en Havn, der,
naar den bliver t-ilborlig op-
muddret-, kan rumme henved 30 å
40 Fart-Oier, og det- er visseli-

gen et- smukt- Træk af det lille
Logst@r, at- sæt-t-e sig i Gjæ1d
af 10.000 Rbd. t-il 5t Rent-e'
ikke saa meget- for Byens egne
Fart-Oier, som for at- bevare de
vest-re KjObstæders Skibe og saa-
ledes sikkre de Fremmedes Eien-
dom. Det- maat-t-e synes, at- det-
havde været- bi l l igt-, enten at-
Regjeringen i det-t-e TiIfæ1de
havde kommet- Communen t-ilhjæIp
med bj-11j-gt- Pengelaan, el1er at-
de vest-re KjObst-æder havde ga-
rant-eret- for en DeeI af Laanet-,
e1ler idet-mindst-e at- Skibsaf-
gift-erne, især af fremmede Ear-
t-oier, havde været- ansat-t-e h@i-
ere end i andre Havne, der ere
anlagde ved Regjeringens Hjælp.
Ingen af Delene har nu fundet-
St-ed, t-hi eft-er den approberede
Havnet-axt- ere Skibsafgift-erne i
den nye Vest-erhavn meget- billige,
og der er endog TaIe om, at
fremmede Skibe, der i Nodst-il-
fælde soge Havnen, skulle er-
}ægge Lidet- eller Int-et- i Havne-
penge, derimod ere Last-epengene
t-emmelig hoie, der for det- mest-e
falde Byens Indvaanere t-i1 Byrde,
ent-en saa Kjobmændene e1ler Kjo-
berne af Varerne skulle erlægge
disse."

L ogrlo.r B.ycr H. rr, H.nrpl.&-Bolvrrkcr

-dc dqtrl r{o.ln,de Pldrcr
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Der folger et- længere afsnit-' hvor Pe-
t-ersen gennemgår de t-idligere omtålt-e
problemer nred afgifLer j- de t-re priva-
t-e havne. Han rnener også, aL bet-alin-
gen for hawrens bygning og forrent-ning
iklce skal rære en almindelig skat-' men

en afgift- på de varer, der losses' alt--
så en slags nrms.

"Hvad Fiskerbaadqne angaaer, i-
sær dem, som bringe Fisk t-il BY-
en og hent-e Sild herfra, ligesom
Sildebaadene i AImindelighed' da
er det- min urokkelige Mening, at-
disse burde være udeladt-e af Hav-
net-axten, el ler i det- Mindst-e,
at- det- havde været- t-illadt- disse
Baade, at soge hvilken Havn de
vilde imod en ubet-Ydelig Afgift-,
med mindre de vare læst-edrægtige
eller medbragt-e andre Varer end
fersk Flsk. "

HAVNITAKST

$rtunr- r$ $rntrrrt
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FISKERNE BØR SL]PPE

Det rnå bet-ragt-es som r:rimeligt-, at-
fiskere, der 1ægger ind for at- h@re
om der er fisk t-il kobs e11er salg,
skal bet-ale 10 sk. for et- par minut--
t-er, rnens både t-il og fra skibe, der
ligger på stJornrnen, skal slippe gra-
t-is. Fiskest-ederne var matiikuleret-
ud for hver ejendom mod en lille af-
gift- t-i1 st-at-en.

for

IlEJLGRU NDEN

"Saaledes har jeg i denne Tid havl-
et- Skjode fra Frederik den
Femt-es Tid, hvorved Fiskeri-et-
paa Meilgrunden med 13 Bund-
garnsst-ader er for best-andig
overdraget- t-il Eieren af Ag-
gersborg imod en Recognit-ion
(afgift-) eengang for alle af
60 Rbd. og aarlig Afgift- t-il
Amt-st-uen. Saaledes maa man an-
t-age, at- mange af de andre
St-ader ere arvefæst-ede t-i1 nu-
værende Eiere, muligen med no-
gen Forandring. "

BRUG PTNGENE RIGTIGT I

P.B.Pet-ersen sluLt-er sit- skrlft- med
at- sarnrnenfat-t-e, at- hvis regeringen
vil ofre penge på nogle af de fore-
slåede forbedringer, så vi1 pengene
konrne mangefold igen.

"Hvor rneget- er der endnu ikke at-
gjore i en saa st-or Fjord som
Limfjorden, der paa mange St-e-
der kunde inddæmmes t-i] det-
Halve og det- øvrige dog bære
langt- rigere Frugt-er end for-
hen? Sovandet- vilde flere Ste-
der medbringe Gjodning af Tang,
crode og Slik og frugt-bargjore
de t-orrende Ho1me, der om faa
Aar forenedes med det- fast-e
Land! Ja sandeligen, vi behove
ikke at- reise t-il guldrige Eg-
ne f or at- hent-e Skat-t-e, men kun-
ne ofte ved heldj-g Anvendelse
af vore Kræft-er komme Nat-uren
t-i1 Hjæ}p og derved vorde 1
St-and t-il 1 vort- eget Land at-
indhent-e, hvad der moisommeli-
gen soges hos Fremmede!

Limfjorden er visseligen en
sand Guldgrube, naar den blev
benyt-t-et- paa den ret-t-e Maade. . .
Gid det-t-e maat-t-e opnaaes og da
vil Forfatteren af disse Be-
mærkninger ansee sig fuldkom-
men t-i-lfredsstil let-. "

Gt.
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slut-t-et-.

INGEN SPRIT TIL DT UNGE

Det kan ikke nægtes, at der ved fest-
lige lejligheder blev drukket for me-
get. På sådanne dage var det skrå1 og
ha1loj, rnan horte fra beværtningerne,
af hvilke nogle mest sogtes af land-
boere, andre af håndværkere og andre
af arbejdere. Dog var ikke alle vær-
ter J.ige ivrige efter at sæ19e. Jeg
ved således, at kom der helt unge men-
nesker ind ti1 llans Gundersen og vi11e
have en bajer, fik de den besked, at
de kunne få en sodavand e11er gå hjem
og drikke deres aftenskaffe. Samme

Hans Gundersen havde også den skik'
når han mente en græst havde fået nok,
at prikke ham på skulderen og rneddele:
"Der er bud efter digl"
Så kunne mand.en godt gå. Der blev ik-
ke serveret nrere for ham denne dag.

På du Nord kom byens ftbedre" borgere.
Således næsten hver dag boghandler
Stockel og kanalfoged Davldsen til 5

te. Men noget virkeligt restaurati-
onsbesoq af byens folk var der ikke.
Man hyggede sj-g hjemme. \'a.r der tea-
terforestilling, indfandt mange teater-
gæster sig efter forestillingen i res-
taurationen

Forst- i årene lige op t-il den forste
verdenskrig begyndt-e uen Lrnge gene-
rat-ion af handelen at- færdes på ho-
t-ellerne.

Eltndeborusgade
SKOLER NE

Skolevæsenet-. Lad mig begynde rned at-
beret-t-e, at- der var t-o pogeskoler,
madam Hedegaards og fru Eggers. Som
t-it-lerne udt-rykker, var der forskel
på det- klient-el, der frekvent-erede
de t-o pogteskoler. Fruen havde borne-
ne fra det- finere 1ag, medens madam-
mens et-ablissement- rekrut-erede fra den
bredere del af befolkningen. Jegl
h@rt-e med t-i] den sidst-e kat-egori.

Om det- nu var i prot-est herimod, el-
Ier almindelig ulyst- t-il skolearbej-
det, får st-å hen, men det- er i al
fald vidnefast-, at- jeg gjorde så
voldsom modst-and mod indmeldelse i
pogeskolen, at- rnadam Hedegaard og rnor
nåt-t-e bære mig ind. Madarmnen havde
fat- i benene, mor i hænderne.

Lavendt
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Realskolen var privat- og ledet- af
overlærer Lavendt-' en gurdbenådet- -
men st-reng - pædagog. Her var lærer-
ne: Rasmrssen, magist-eren og froken
Tobiassen. Realskolen blev overtaget-
af kommunen i 1904. Realskolen lig-
ger i Øst-ergade, hvor skolevæsenet- nu
er sarnlet-. (skrevet- 1955. Red.)

R.Th. Rasmussen

Komrmrneskolen blev ledet- af overlæ-
rer Larsen. Den havde t-il huse i en
t-o et-agers byqning, der forovrig er
bygget- som kobrnandsgård af min bed-
st-efader. Den 1å på t-orvet-. Her var
1ærerne: Linck, Fredborg, fru Fred-
borq, Maren OLsen, frk. Gorup, lærer
Munch, Andersen og Bech.

Her havde jeg hele min skolegang, og
nnnge gode og sjove minder derfra.
Linck var sikkert- en dygt-ig regne-
lærer, men en grobrian, fra hans
t-irner mindes jeg rap og endefuld. Men
det- er ubestridellgt-, at- Munch og
Fredborg rager hojt- over de andre.
Det- var elskelige @agoger, der
forst-od uden prygl 6J frygt- at- vinde
deres elever og bibringe dem glæde
ved arbejdet-.

60

Eredborg

Nar jeg idag kan en nrengde salme-
vers, skylder jeg Fredborg t-ak der-
for, og når jeg en somnerdag kan
nærme markens og engens blomst-er
ved navn og have glæde af den danske
flora, da er det Munch, der har bi-
bragt mig kærlighed og kendskab t-il
vore vj-lde blomst-er og plant-er.

LØGSTØRS RANGLISTE

Det- skal ikke skjules, at- der var
ståndsforskel i byen. Forst- kom en
]i]]e kreds omkring ernbedsnffiidene ogl

pengernatådorerne. Derefter byens st-ore
kobnFJrd: Simonsen, Schonning, Moller,
AisLrup o.a.
På rangsLigen fulgt-e dereft-er byens
forende håndværkere rned bager Jacobsen
og tornrer Pet-ersen i spidsen; byens
mindre håndrærkere og avlsbrugerne,
af hvilke kan nævnes: Hans Lykke, Bach'



Jæger og Koller:up, der alle havde al-
mindeligt- landbrug rned koer, hest-e og
svin og marker, nogle havde endda t-il-
lige vognrnandsforret-ninq. Til sidst
kom fiskerne og arbejderne.
De forskellige "stænder" omgikkes ikke
folk udenfor kredsen, og aL de reage-
rede rnod nogens indt-rængen, kan en
liLle hist-orie fortælle om: Da min
broder skulle uddannes t-il apot-eker,
var der en af byens st-ore handelsnænd,
der udtalt-e: Jeg er bange, der bliver
for få t-il at- arbejde med kroppen!

Men det skal siges, at- forhoLdene dis-
se "stænder" imellem t-it daglig var
det- bedst-e. Man arbejdede godt- san'unen
og var glade over at- h@re t-i] samme
bysamfund.

Nogle skel blev selvfolgelig slet-t-et-
og udglattet-, da dernokrat-iet- sejrende
drog frem, og læbælt-et-s afskaffelse
havde t-il fo1ge, at- de st-ore kobffænds
dage var slut-.

ORIGINALER

Af oriqinaler kan nævnes: (foruden den
bit-t-e kovenha\,Tler, Se KruJL nr.3 i 9.
årg.), Kræn Trilling, der vist- hed
Pet-ersen, og boede i byens vest-ende,
hvor han havde brodudsalg. Gokke' der
hed ceorg Nielsen, og var et svaqt- be-
gavet- menneske, der helst ongikkes
born. Han var inkassat-or - det- stod i
alt- fald på hans kasket- - og uddelt-e
I@gst-or Avis, hvis redakt-@r vist- t-og
sig en del af ham.

@ så var der de gamle skippere, "Kar-
t-offelkongen", der hed Jensen, Ant-on
Aast-ed, Niels Simonsen, Kjeld, kaldet-
"Fanden nmse mig Kje1d". Skalsmanden'
der hed Jensen, og sikkert- andre' de
var særprægede alle, uden dog at- kun-
ne kaldes originaler.

BYR ADET

Byst-yret- var byrådet- med den konge-
valgi:e borgmest-er I spidsen. Fra
byrådsvalgene kan jeg erindre, hvil-
ken opsigt- det- vakte, da den f@rst-e
socialdemokrat- blev indvalgt- i rå-Byrådet- 1909-13 med dommer Lehmann

som borgm., og skonrager Sund helt_ l-.v
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det-. Det- var skonElger Poulsen, en
rne.let- begavet- håndværker, der var
lokal redakt-Or af SociaLdenrokrat-en
fra Aalborg, og skrev glimrende ar-
t-ikler.
Jeg erfarede også fra pålidelig kil-
de, hvilken forargelse det- vakt-e hos
borgmest-eren og de fine "byrodder",
da han nodt-e t-il nyt-årskr:r hos
borgmest-eren rygende på en cigar -
barbar!
Senere kom socialdernok-raten Sund
ind i byrådet-. Han var sport-en ogl
de unge en god nnnd. Han har engang
fortalt- mig, hvor vanskeligt- det- var
for ham, at- få byrådet- t-il at- bevil-
9e 1-8 kr. t-il et- nyt- nå1 på fodbold-
banen, en bane som også skolen be-
nyt-t-ede. Af radikale medlemrner er-
indrer jeg malermest-er Jensen, kob-
mand A.Nielsen og 1ærer Mrmch og se-
nere bankdirekt-or Werrruti, der i
flere år var folkevalgt- brgrnester,
vist-nok byens forst-e.
Af konservat-ive (borgerlige) jeg
husker, kan nævnes: P.Bach Aist-rup,
Evald, Nissager, t-omrer R.Pedersen
og Lavendt-.

SPÆNDENDE VALG

Valgene t-il byråd, ligningskommi-
sion og hjælpekasse var alt-id spæn-
dende, eft-er at- socialdenokrat-erne
og de radikale havde rejst- hoveder-
ne. Valgene foregik gerne i real-
skolens glmnast-iksal, og kampen for
var rneget- livlj-g.
Jeg erindrer således at- have set- fru
Ewald rive nyopsat-t-e plakat-er, der
agj-t-erede for de radikale og social-
denokrat-iet-, ned. Det- kurure gå den

94n9.
Vatg t-i1 rigsdagen foregik i Nibe'
hvort-il rælgerne kunne blive t-rans-
port-eret- ned Aggersundfærgen. Jeg
kan huske, hvilken harrne det- vakt-e
blandt- byens denrokrat-iske vælgere,
da Sabroe i Anlæget- sl)mgede den rned-
delelse ud, at- en nElvngj-vet- st-or
gårdejer i N€esborg ved landsLings-
valget- havde sannne indflydelse, som

de almindelige rælgere i hele log-
st-or by.

BRANDVÆSENET

Iogst-or havde et- brand\æsen med t-o
hånddrerme pumper. To hornblæsere sanF
rnerkaldte ved @velser og udq/kninger
brandsvendene. Korpset bLev ledet af
murer I(nudsen og senere af snedker
Philipsen. Effekt-ivt- var brandræese-
net- næppe dengang. Ialfald husker jeg
t-o ildebrande, hvor ejendomnrene t-ot-alt-
nedbrændt-e.

Der fandtes kr.ur eet- bibliot-ek i byen
de forst-e nnnge år efter 1900' nemlig
håndrærkerforeningens. Det- blev ledet-
af drejer Christ-ensen ned skrædder
Josef Chri-st-ensen som rnedhjælp' og det-
havde t-i1 huse i een af hans st-uer.
Jeg t-ror, at- bogbest-anden og ledelsen
ville få en moderne bibliot-eksnand tiL
at- ryst-e på hovedet-, men vi kendt-e ik-
ke bedre, og rnange havde virkelig g1æ-
de af udlånet-.

FOfIININGER ] BYEN

Byen havde t-o foreninger, som virkelig
bet-od noget-, oq som kurne samle borgTer-
ne. Og også her gjaldt- det-, at- st-ands-
forskellen delt-e borgerne: Borgerfor-
eningen for den finere de1, og håndrær-
kerforeningen for den jævnere del af
borgerne.

Der var også en afholdsforening og en
loge, der begge havde eget- hus, Den
gang var der virkelig idealist-er i af-
holdsbevæge1sen, og det- har forundret-
- og også smert-et- mig, senere hen i
livet- at- se net-op disse idealist-er gå
over j- "fjendens" lejr, fordi deres
kår blev bedre, og deres ongang en
anden.

BYENS SPORTSLIV

Der var i fodboldens f@rst-e t-id t-o
klubber, Idræt-sforeningen og "St-jer-
nen". Ogrså her var der klasseforskel-
I Idræt-sforeningen kom kommiser, de
r,rrrge fra post-væsenet- og banen, og de
håndrærkssvende, der yndede at- "nænge"
sig med konrniserne, rnedens "St-jernen"
rekrut-erede sine spillere fra svende-
nes ogf afholdsfolkenes kreds.
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Da jeg drev fodboldssport-, var der dog
kun een boldklub, der i mange dejlige
år blev ledet- af Holger Knudsen og
Wermuti Jensen.

En t-ennisklub var der også, men her
blev sport-en udovet- af de noget- ældre,
og sådanne rmge, der ment-e t-ennis var
finere at udove end fodbold.

Til sLut en kærlighedsærklæri-ng t_il
den by, hvor jeg er fodt-, og en t_ak
t-iL forsynet-, der 1od mig vokse op her.
Den liIle by med de smukke bakkest_ier
og den dejJ.ige fjord.

Elming.

Her er
Elming
målrnand
på LIFS
1. hold
l-915.

En kæntrlngsulykke, som kostede tre
Løgstør-fiskere Iivet, er 0nsdag
eftermiddag sket under muslinge-
fiskeri ved nordspidsen af Livø.

For faa maaneder siden satte en ung
Løgstørfisker livet til, ligeledes
under muslingefiskeri, og disse to
ulykker er de eneste, der har ramt
fiskerflaaden i Løgstør siden '191 1.

De omkomne fiskere er den 50-aarige
0tto Nielsen, Bredgade, der var en-
kemand og efterlader sig tre voksne
børn'samt en pige paa ti aar, den
47-aarige gifte, men barnløse Knud
Jensen og den 29-aarige ugifte Hol-
ger Pedersen, der stammer fra Virk-
sund, men var bosat i Løgstør.

EKSAKTS FORLIS
For et- årst-id siden havde KREJL et-
bil"lede på forsiden af fiskerbåden
Eksakt-, men bådens hist-orie var
vi ikke klar over.

Det blev vi j- lobet- af rneget- kort-
t-id. Alene den forst-e formiddag
eft-er at- bladet- var på gaden havde
t-re forskellige henvendt- sig. His-
t-orien var god nok, men der var st-or
uenighed om årst-allet-, der blev op-
givet- fra L949-5L.

Ingen af dem var rigt-ige. Den t-ra-
giske begivenhed sket-e onsdag for
påske l.april 1953. På grund af På-
sken krmne logst-Or Avis forst brln-
ge nreddelelsen om fiskerbådens for-
lis om lordagen, d.4.april:
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Endnu har man ikke fundet liget af
0tto Nielsen, hvorimod de to andre
blev bragt op torsdag eftermiddag.

Den sunkne fiskerbaad "Exakt" og
kutteren 'rBodil", tilhørende og ført
af skipper Sigurd Christensen, Løg-
stør, der havde medhjælper Bent
Nielsen om bord, laa sammen og fis-
kede muslinger ved Livøs nordsplds,
og begge baadene havde faaet omtrent
fuld iast og var klar til at fort-
sætte til Nykøbing, hvor muslinge-
fangsten skulde Iosses.

Pludselig gik "Bodil"s motor i staa,
og Sigurd Christensen og Bent Niel-
sen gik ned i maskinrummet for at
søge at faa den i gang igen. De ar-
bejdede i maskinrummet ca. en halv
time, uden at det Iykkedes dem at
faa skaden udbedret.

FARTØJET VAR FORSVUNDET

Da de to mænd paany kom oP Paa dæk-
ket, kunde de ikke se "Exakt", og
de regnede med, at den havde sat
kursen mod Nykøbing.

Sent onsdag aften fandt man "Exakt"
der laa paa bunden af fjorden, som

paa ulykkesstedet er ca. B m. dYb.
FartØjet laa paa siden, og det saa
ikke ud til, at der var sket nogen
Ekspiosion om bord, hvad man først
havde antaget

Det- var ojens)m1igt-' at båden var
kæntiet-, selv om man ikke kunne blive
enige om, af hvilken grund. Båden
blev hævet og bragt- ind t-i] Iogstor'
og det- er den sit-uat-ion, der blev
gengivet- på forsiden af KMJL.

Der blev hurt-igt sat en indsamiing i
gang t-i1 en mindest-en over de onkornne
fiskere, der foruden de t-re rEvnt-e
også omfat-t-ede Frede Sonder, der var
onkorrTnet-  .november året- fQr, og den
2.augmst 1953 kunne mindestenen af-
slores på logst-ør havn. Der blev b].
a. t-a]t- af fiskeriforeningens for-
mand P.Ko1bor9, Ø selve afsloringen
blev foret-aget- af borgrnest-er Jesper
Nielsen, der tå]t-e smukke mindeord
og på byens vegne lovede at- vedlige-
holde og \,€erne monr.ment-et-.

På st-enen st-år:

IIIINDE OVER FISKERE DER SATTE
LIVET TIL UNDER UDøVELSE AF
DERES GERNING PAA FJORDEN.

ANKERET ER SÆNI(ET
REJSEN ER ENDT
TILBAGE STAAR IUINDET
DER ALDRIG BLIVER GLEMT.
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