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Den forste. der findes omtalt sam Lxge i Logstor, 
hed August Schultz; han var af Kongen blevet beskikket til at 
vcrre Chirurgus i Nibe ag Log-star ag Aars og Slet Herreder, det 
ncrrmeste af Gislum og Hornum Herred, samt 0ster-Hanherred; 
men han skulde ba i Logstor. I Kzernnerregnskaberne for Aaren~ 
fra 1787 til 1796, begge ink!., fin des en Post paa 3 Rgd. aarlig, som 
Chil'urgipenge, at betale efter kg!. allernaadigste Anardning, vel 
som Bidrag til Chintrgens Lon. Denne Post findes ikke i senere 
Regnskabcr. 

Den nxste Chirurg, Venjch, m.1a have oprettet et Sygehus i 
Logstor, far d. 14. Aug. 1802 fik han. efter Ansogning. af Kom
munalraadet anvist et Stykke Jord omkring det af ham oprettede 
Sygehus lige over for det Sted, hvor han boede, mod en aarlig 
Grundskyld af 3 Sk. Angaaende dette Sygehus's Beliggenhed og 
senere Skcrbne ses intet i Bogerne. 

1853 havde Kommunalbestyrclsen og Sundhedskammissianen 
enstemmig besluttet at indrette Kapellet til Lazaret far Kolerapati
enter. I den Anledning kom det til en skarp Meningsudveksling 
mellem Stedets Prcrst. Trajel, sam satte sig derimod, og Kammu
nalbestyrelsen . Trojcls l\1enin :~ sejrede, far i Farhandlingsproto
kollen far 10. Juli 1854: findes folgende: "I Overensstemmelse med 
Justitsministeriets Skrivelse af 4:de d. undlader vi ikke crrbodigst 
at indberette: at vi Dags Data har lejet et Hus, Sonden ag 0sten 
for Byen, godkendt af Sundhedskommissionen til Lazaret for 
Kolerapatienter, og er det saadan beliggende, at der er ringe Fare 
far Sygdommens videre U dbredelse . Efter Lcrgens Opfordring 
bliver Huset hvidtet og afpudset". Der findes intet om, at der 
forcfaldt Tilfcrlde af Kolera i Logstor . 

I Aarene 1856-1861 anlagdes Frederik d. 7.'s Kanal ved Log· 
stor. Efter Henstilling af Entreprenor Krohnke og Sogneprcrst 
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Trojel gik Kommunalbestyrelserne i Logstor, Kornum-Logstcd 
og Bjornsholm-Malle - noget modstreebende - ind paa at op
fore et midlertidigt Sygehus for Kanalarbejderne. Med Inventar 
kostede Sygehu. et c. 2300 Rgcl ., at fordele mellem de tre nzevnte 
Kommuner. Som Lrege i de godt fire Aar, 1857- 61, Huset var i 
Brug, virkede L. G ottschalk. j\rbejdernes Antal svingede steerkt, 

ennemsllittet laa vel mellem 300 g 4.00. Sygehusets aarlige 
Driftsudgifter udgjorde ca. 900 Rgd., d er betaltes af en af Arbej
derne oprettet Sygeka_'se. O ktober 1861 so!gtes Huset til N ed
rivning det fo lgende al'. Det laa Sydvest for Byen ved "Simon
sens Hoj" nzer F jordskrrenten. 

analarbejdernes Sygekasse sluttede 1861 med et Overskud, 
som henstod i Aalborg Sparekasse til 1893 og da val' vokset til 
1200 Kr. Paa Birkedo mmer N cumanns Foranledning cprettedes 
neevnte Aar f r dennc Sum ., Logstcr Sygehllslegat for trzengende 
ArbcjJere". 

I Brandtaksati onsp rotokollen for 1858 staar folgende: ,,0sten 
Bommen nordre ide, Comllne Sygehuset, Forhlls 12 Fag, Grund
mur, 2 gibset Vzerelser, vurd. til 1800 Rgd.". Men hverken ved de 
n<I.'rme ~: t foregaaendc cller cftcrfolgende Taksationcr neevnes et 
saadant SygehtE;. Det kan altsila ikke have haft nogen ret lang 
Tilvzerclse. Paa dets Plads ligger ntl Raadhusgade Nr. 27. 

28. Febr. 1889 godkendte Logstor Kommunalbestyrdse fol
gende Skrivelse til Aalborg i\mtsraad: 

"I lang Tid har det for Logstl')r og den vestlige Del af Aal
borg Amt V-' ret et stort Savn, at der ikke findes noget Sygehus 
i Logstor eller overhovedet noget nzermere end i Aalborg, Hobro 
!leI' Viborg, der ligge henholdsvis 7, 7Y~ og 8~ Mile fra Log

star, en IVlangel, der foles haardt ved ethvert alvorligere Syg
doms- eller Ulykkestilfzelde, som ikke egner sig til at behandles 
i Hjemmet, og som i saadanne Tilfeelde kan medfore de alvor
ligste og illest uoprettelige Folger. Heller ikke Dampskibsfor
bindelsen mellem Logstar og Aalborg er i Stand til at raade 
Bod paa dette Savn, thi dels er denne Forbindelse ikke daglig 
dels navnlig afbrydes den ofte lzenge om Vinteren, paa hvilken 
Tid den lange Kjorsel netop er mest besveerlig og farefuld for 
de Syge 



nd ertegn d o mmunalb estyrels t illader si g derfor at rette 
d et indtxa!ngend e A n dragen d e ti l d et m e et cerede Amtsraad, at 
d el' n u snarest maa blive ti lve iebragt et Sygehus i Legster, om 
v i to r fo rmene utvivlsomt er d t t ed , hvor et Sygeh us fo r d en 
vestlige D el af A mtet bor lzegges, idet Log-star er C en tn lm for 
F rekvensen i d nnc D el af Amtct, a ltid har haft Lcege og 
k an vente at b livc Bop zel for en D i trikts lzege ved cn for
ventet D el ino- af Nibe-Legsto r L reged is trikt, ligesom clet og 
saa er clet Stecl, hvo rt il s, rl ig k y n dig lreger i vanskel ige T il
frelcle lettest kunne hidk aldes, h vorb )s kan erna: 'k cs , t cle t 
a gsaa vecl clet i Logsto r lig gend ... \rresth l S o ftc bar c ret h l 
so m et Savn , at f rrestacier i S)'gcl on t ilhe lde m Cltte b holdes i 
Arresten. A t clet m eget zered e Amtsraacl gunsti g-t vii il11od e· 
k o mme d He !\nd ragen de , n.erer man saa meg d sikr c H aab 

m , SOl Ind re ttel en af et ~ ygehu i log-sta r allercdc tid li gere 
er tillet I U d sigt og det , lIagtet d en vestlige Del af A mtct , log-
to r d erunde r ind ~e f ttet, yet r Bidra:~ til mt <:;k mmllnetls E r · 

n d enh der , ligt:s :n Jen nvrigc D el af Amtct , det do~ stadi!t er 
denne, <tUrrede i F OI ,,('iell \'ed Jc~nbal1 catll~g og pa an rc M 11

JeT hegunstigcde d af _'\mtet, paa hvilken de stcuste Bek) t
ninger t il Sygci1us, Vei- og Broanla-g m . v . ere b levnc anvend te. 
Uavtet man saaledcs tor form ne at den vestl ige el.1f ~\L te t 
har ct erettiget OJ{ b i ll i~t Kra\ p; a. at tier tih eiehringe' et yge · 
hus i logstor all!ne paa A mtskommunens Bekostning, er Lo stor 
Kommunc d g. Iwi dett> maatte kunne bl ragt' ti l at fremme 

a,;cn, paa Grunel ilf tlcnm:s tore Vigtighed, villig- til Mar et 
SygchU$ n.1rlig Ian indrettes 1 Logstor. at yde Bid rag til J ette 
Oiemed," 

Det edt ges e d\'idere at tilstille samtli.l;e Sogneraad i ars 
0,1:\' let Irerreders Jurisdiktioll hver et Ek empiar af krivel ' en 
med nm doing Om a t tiltr1'de am me. Anura e det indsenclte 
6 Mai 1 89. 

1 SVflfskriHIsc af 16. Dec. 1 9 [ rc 1;\.1f , t iftamlJ an 1 ~\7al!l 

paa Amt.raadets Vegne, at Log tor K mmune deltager me l 'j 
i U clgi fternc ved S gehuscts Anl~g og Drift; Iwi dette Forslag 
tiltril!des, kal Plan g Ovcrslag efter Forh, 1dling rned Fy_ iku . 
blive uuarbejJet go f r lagt Korn lIoa lbe t}' i' lseo til enJ elig 
Vedtagelse. I kri clscn udtalcs Haab o m , (I t Opf0relsen vi i 
k u nne paabegynd es ncl!stc , ommer. 

aa hurtigt k orn d et dog' ikke ' il at gaa. -il a t arb j de \Tidere 
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rued Sagen nedsatte Kommunalbcstyrelsen et T remandsudvalg, 
hvis Formand blev Birkedommer O . Neumann. Til Byggegrund 
valgtes en Parcel, sam tilhorte Kornllm-Logsted Pr~stekald. 1\'1en 
saa meldte Sporgsmaalct am Drikkcvand sig; del' var nemlig ikke 
Vanc!vi£rk i Logstor - det kcm forst en halv Snes Aar senere -
og Nabogrundens Vand viste sig at v~re for syreholdigt. HeJ
digvis lykkedes det vcd BO;'ing paa det paatzcnkte Areal at findc 
ret godt V,md i tilstr:-d"kc1ig l\'l.<r. ngdc . Der maatte endvidere 

Sijf~omlmand Y/ahl 

fores indgaaendc Forhandiingcr mcd Vanclbygningsvzcsenet om 
Aflob fra Sygchllsct til Kanalci1, om i\dgang fra dennes sondre 
T rzckvej til Sygehuset 0 om Fyld fra Kanalterrainet til Opfyld
ning af P la dscn. I September J892 fik Kommunen Skode paa den 
n~vnte Parcel. 

Imidlertid var der fort Forhal1Lllingcr med Aalborg Amtsraad 
am Betingclscrne for Fzcllesskabct meHem Amtet og Logstor 
Kommunc om Sygchusct. Vilkaarene aftaltcs paa et 1\'1''lde mel
lern Udvalgene d. 29. Juni 1891; Logstors Andel i Udgifterne til 
A nla-g og Drift fastsattcs til I k 9. Old. s. A. fremsendte Aalborg 

tiftamt til Ko n munalbestyrclsen ct forelobigt Udkast til Syge
og Epidemihuse i Logstor, udarbeidet af Arkitekt J. c. Weber, 
A alborg, og udbad sig en Udtalelsc am, at Kommunalbestyrelsen 
tiltraadte de aftalte Vilkaar for Fa-llesskabet. 

Under 9. Juli 1892 meddeltc Indcnrigsministeriet Samtykke til 



- ygehu ets O pfo rclse i Overensstemmelse med de foreliggende 
Planer. T il Opf0relse og Montering medgik 58177 Kr., hvoraf 
Logstor bdalte J f og desuden afgav Grunden lIden Vederlag. 

K. S. Boggild valgtes til Sygehusets L<£ge. Det forste Sygehus
lIdvalg kom til at bestaa af Propriet<:\:r Holm, Louisendal. og 
G aardejer H. Andersen, Orsl1a-s, valgt af l\alborg- Amtsraad, og 
13irkedommer scar N eumann, valgt af L0gstor Kommllnal
bes tyre e. 

Birkedommor N eum.J nn 

3. N ovember 189) overtoges Sygehusct ,1f Kommunalbestyrcl
se n og Aalborg Amtsraad, Iwis M edk;ml1er i den Anledning var 

< mId i Logsinr. 

S g huset aabnedes N ta r i 894. D et bestod af t re adskiIte 
Bygninger , hvoraf den ene indeh Idt den mcdicinsk-kirurgiske 
Afdclillg (I l ' eng-e) , den andcn E pide iafcldingen (I8 Scnge) og 
den trcd ie D e -infckti os, Il. tc I , V askerull m. m. Personalet be
stod af Lregcn, to ygeplejersker,lw raJ den ene tillige var 0ko
no ma, en Ele , en Pige og- en Karl. Betalingen val' p ro Dag for 
Syge Era i\a lborg A mtskreds og Log.,tor ommune paa F~llc s 

stue 1 Kr., paa E nestll 2 L, fo r Syge andetsteds fra henhol ds 
vis 2 K r. og 3 Kr. 

O prettelscn af L{:1gsto r Sygehus og det Aaret efter opforte 
ygehu i arS0 hal' vceret a1 overordentlig star Betydning for 

Be£c.') kni ng n i den vestlige el af alburg Amtsraadskreds . og 

9 



der har hos Amtsraadet v<eret en Forstaaelse af, hvor vigtigt det 
er, stadig at holde ogsaa de mindre Sygehuse i Amtet paa et 
Niveau, som staar i et rimeligt Forhold til L<egevidenskabens 
Krav til enhver Tid. 

Sygehuset 1894 

I Regnskabsaaret 1896-97 var Driftsudgifternc ved Logstor 
Sygchus folgcndc: 

Lonningcr ........ .. ... .. . .. ..... . .. . 2139,18 Kr. 0,82 Kr. 
Fo rplejning ... ............... . .. . . . 2758,92 1,06 
Vask og Bclysning ............ .. 234:,50 0,09 
Bra:ndsel . .. ..... .................. . 1104:,10 0,4:3 
Medicin, Forbindsstoffer o. 1. 881,84 0,34 
Bygningernes V cdligcho!dclse 145,99 0,06 
Invcntare s Vedligeholdelse .. . 172,75 0,07 
Andre U dgifter ................. . 525,03 0,20 

Sum... . .. 7962,31 Kr. 3.07 Kr. 

Antallet af Sygedage var 2594, ennemsnitsbe!a'gningen pr. 
Dag 7,1. 

D et gennemsnitlige Tilskud fra Amtet og Kobstaden udgjorde 
pr. Sygedag 1,49 Kr. 

1896 flyttede Sygehusl<ege Boggild fra Byen, og C. ]. Brix 
Kjelgaard udn<evntes til hans Efterf0lger. 

I Eftcraaret 1924 modtog Sygehuset som Gave en monteret 
ygebil ; en aadan havde l<enge v<eret paa 0nskesedlen. Giverne 

var Kaptajn Chr. Jensen og Hustm, som ogsaa paa andre Om
raacl cr har vist storstilet Gavmildhed mod deres Fodeby. 
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I BegyndeI en af 1925 dode Sygehllsl~ge Brix Kj elgaard i en 

Alder af 59 Aar efter at have vceret knyttet til L0gstOl' Sygehu 
29 Aar. ans E fterfolger blev Reservel~ge ved Aalborg Amts
sygehus Arnold Christensen. 

I Regn ka bsaaret 1926/27 fo rd Jte riftsudgi fterne ig saaledes 
pro Sygedag: 

Lonninger og Pen"ioner ............... .. ..... . ... . 1,84 Kr. 
ForpJ jning . . .. .. .. .. . ...... .... .. ..... ...... .. . ... .... . 1,22 

I' 

V ask, Rcngorin og Belysning .... ... ... .... ... . 0,17 
Brcendsel .. ... ... .... ..... ....... ... ... , .. .. . ..... ...... . 0,43 
M eclicin, Fo bindssto ffe r . I. ........... .... .... .. 0,41 
Bygn ingernes edlige oldelsc .. .... .......... .. .. 0.12 
Inventaret V edligeholdelsc .. ..... .. .... .. .... .. .. 0 ,91 
A ndre dgi ftcr ...... .. .... ... ........ ........ ... .. .. . 0,68 

I alt Udgift pro Sygcclag .... .. 5,76 K r. 

I Aarets L b blev der ind lagt 372 Patien t r. D en daglig Gen
nemsnilc;bebrgning var 37,8. Der var i aIt 13806 Sygedage. hvora£ 
76 .-1 'It fa ldt paa Patient r fra Landdi trik tet, 23 ,6 % fra ogstor 
Rob tad. At tets Til kud pro Sygedag for P ati ente r fra and
d istriktet udgjorde 3,01 Kr. og Kommunens Tilskud for Pati
enter fra Byen pro Dag 1,95 Kr. et g nnemsni tlige Tilskud fra 
Amt og Kommune udgjorde pro Sygedag 2,76 Kr. 

I Skrivelse af 12. Marts 1926 fra Aalborg mt raad f re purgte 
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dettc, om Logstor Byraad maattc vzerc villigt til at a::ndre F or
dclingsmaaden af de egentlige Driftsudgifter ved Lngstm yge
hus, saaledcs at disse fremtidig deltes i Forhold til Bela::gningen 
henholdsvis fra By og j\mt; paa den Maade var Forholdct ordnet 
ved de andre Sygehllsc i Samcje i Aalborg Amt ligesom vcd de 
flestc andre Sygchusc i Samcjc L~ndct over. 

Syge hus'ceg e C. I. Sr ix Kje lgilard 

Dette orslag stodte paa trerk l'1odstand i By aadet, og Fore
sporgslen gav Anlcdning til en la ngvarig M eningslldveksling mel
[em de to Pa rter. E ft r H enstill ing fra Be' tyrelsen f r L gstor 
Sygchus vedh g Byraadet dog i it J\1 ~) e d. 14. JUI j 1928, at den 
af Amtsraad et fore slaaede F ordelin Ts maadt: skulde tra!de i Kraft 
fra 1. pril 192 " at regnc. 

Imidlcrtid var \ntallct af Sygedage vok et stcerkt. Sc.m1 ct 
fremgaar af en ammenligning ell em e to fo nstaaen Lle D ri fts
beretninger fo r henholdsvis 1 96197 og 1926/27. I 1927 or toges 
den forste dvidelse af Sygehu et, idet der bl'v bygg t en ny 
K kken bygn ing, installeret Centralvarme i en eoe Afdeling , og 

v r ygeplejer ke l ~<; g A s i ·tenten Vcerel er blev OmdaLU1et 
til ygestlle, Iwor ed Af A'" Kapilcitet blev f reget fra 19 til 
23 no rmerede Sengerladser. Samtidlg b lev der indrettet V;rrel er 
til Syge plej rskem e i Lofteta 'en. G ul vene paa Nd. A. bIe c
Iagt med Linoleum. 

Denne U dvi delse ko ~ tede 49.705,73, hvoraf Aalborg Amt be
talte "if) og L0gSt r By I i f; . 
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E n Udvidelse af Sygehuset val' i hoj Grad paakl'~vet, og 
Amtsraadet vedtog i Modet i Marts 1930 at lade foretage Moder
niseri ngsarbejder ved Logstor Sygehus til en anslaaet U dgift af 
3 .801,26 Kr., under Foruds~tning af , at Logstor Byraad bil
ligede Planen og var vilJigt til at bzere Ih af Udgifterne. I Skri
velse af 17. Marts s. A. gav Ryraadet sit Samtykke. 

I 

I 


Overla:gc Arnold Chrislen"' ,, 

Ved dennc dv iddse blev del bygget en n)' Operationsafde-
Lng n ed 2 O peratiollsstuer, Sterilisationsrul11, Laboratorium og 
R ontgen, og del' lev hygget en K vist mod Syd med 2 V zerelser 
til Ov ,·ygeplejersken. 

T egn ing og Overslag er uc!arbejdet af Arkitekt Packness, 
A lborg. 

Dette var en meget bctydninw~fllid U dvidrlse af Sygehuset. 
m ell m 11 va l' dog kl< rover, ilt dd ikke var tiIstr~kkeligt, og at 
man f , r cll er senere maatte til at tage fat paa Afd. B (den medi
ern k -ep idemiske Afd.), hvor der ikke var Centralvarme og som 
meget tn:engte til en grundig Reparation. Men der skulde gaa 
n.:e. ten 8 Aar , for dette skC'te . 

Aalb rg mtsraad under LedC'lse af Stiftamtmand Berner be
sluttede Illidt i 30'erne at l'd bygge de lokale Sygehuse , og for 
Log tor _ geh u 's V ed kommende biev der mod V est i fd. A 
bygge en ny L~l1ge , hvor der blev indrettet Bade-, Lys- og 
MassageafdeIrng, L:egev~rclser, Kabiner til Omkl <Edn ing og paa 
L ft t 4 V a: reiser til geplejersker rued Bad og Toilet. Sygep le
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jerskerne fik en ny og god Spisestue, og Kokkenet fik en til
tra:ngt U dvidelse. 

Da der samtidig blev oprettet Centralvaskeri i Aalborg blev 
ygehusets Vaskeribygning overflodig, og ved en meget betyde

Ii Ombygning blev Jer indrettet Va:relser til Elevernc, en Lej
Iigh ed til Reservela:gen og i en yderligere Tilbygning instal·· 
leredes entralfyret til. begge Afdelingcr. 

Stif; " mt mand 6",ch" 

D en tidligerc ar.1ge oll1 danl1 ~des til Ligkapel me d egcn 
I n I ker el fra Ga den. 

egnmg og verslag er Lldarbej det af Arkitekt \'V' indfeldt 
Bror. en, . ars· 

fd. B fik en genncmgribende Istand ~ttelse. D en fi l C en
tralvarm e, oyt K k kcn , nyc Skylle r In og Badeva!relse, og ul 
vene blev belagt n e I Kork . 

Med d one Modernise rin g fl - , ygelu et f roget it ~ enge
antai til 61, og P lad forholdene blev f rbcd ret paa mang M aa
d r. 

Denne Udvidelse l' os tede 200JY74- ,38 Kr., hvoraf Aalborg Amt 
betalte "/0 og Log tor By ' Iii. 

Dri tsudgifterne proSyged g 1942/43 fo rdeler ,ig saaledcs paa 
de en kclte Konti: 



Lonninger og Pension ............ ................ . .. . . 

Forplejning ..... . ..................... . .... .... .... .... . . . 


pI'. Kostdag ..... . 

Br~dsel .............. .. .... ... . .... ..... ..... . .... . ..... . 

Be\ysning og Kraft ....... . ....... .. .. ............... . . . 

Vask ................. . . .. . . . . .... .. .. ............ ..... .. . 

Rengoring .......... .... .... ... . .. ... .... . . .. . ........... . 

Medicin og Forbinding ... . . ........ .. ... .... ... .... . 

Vedlh. af Bygng. og Haven .. . ... .. ........ . ...... . 

Anskaff. og Vedlh. af Inventar .................... . 

Skatter og Forsikringcr ........ ....... . .......... .. .. 

Kontorartikler ...... . ....... . .......................... . 

R ntgenfotografering ....... . .... ... ... ... ........ . .. . 

Lysbehandling ..... ... ..... . .... .. .... .. ............... . 

lJdgifter, der refunderes .......... . ................. .. 

Andre U dgifter ...... . .. ........ . ..... . .. . ............. . 

U dgirt pro Sygedag . . .. . ....... 


3,40,40 
3,10,12 
1,86,63 
1,07,28 
0,43,25 
0,61,74 
0,10,00 
0,79,95 
0,46,65 
0,45,10 
0,10,96 
0,17,33 
0,34,30 
0,08,23 
0,07,23 
0,25,11 

11,38,98 

Afdel ing B 
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At' Amtsraadets Form~nd, cler hal' haft Betydning for' g 
h uset maa n~vnes: 

Stiftamtmand lVahl. der gjorde et stort Arbejde for at faa 
Sygehuset oprettet. 

tiftamtmand Bache. der interesserede. sig meget for Syae
husene. og hvem de to forste U dvidelser. i 1927 og 1930. sky ldes. 

Slifla ml mand Berner 

Stiftamtmdnd Herner, paa hvis lnitiativ hcle Sygehll sagen blev 
fa yet op i Aalborg Amt med det Rcsultat. at alle de 4: lokale 

ygehuse blev uJvidct og forb..:drede. ~;aa de nu staal' som mo
d me Sygehuse bestemte til at ydc 13efolkningen i hvcrt deres 
Distl'ikt den beJste Fli~Ip . 



Pali el1ternes OpholdsstuE: 

Sygehusbestyrelsens F orn~<i!l!d: 

Af Byraadets Forhandlingsprotokol fremgaar uet, at neden

n~vntc: har vxret Niedlemmer af B~styrelsen fo r Logsbr Syge

hus som Byr<1Ll dcts l{epr;rsentanter: 

Borgmester, 1-1 crrcdfoged Neumann til April 1894

Borgmestcr, Herredfoged Rosenorn 
" Jan. 1899 

Borgmcstcr, I-Ierredfoged Haxthausen 
" 

Aug. 1904 

Borgmester, Hcrredfoged Boss Dccb. 1910 

Borgmester, Herredfoged Lehmann 
" 

April 1913 

T omrermester R. Petersen 
" 

April 1917 

Kflbmand Anders Nielsen 
" 

April 1921 

Borgmester. Bankcli rektor \'Vermuth 
" 

April 1925 

Skr~duermester Kjergaard 
" Juni 1943 

Kobmand Christen Nielsen. 
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A f disse maa s~rlig nzcvncs H erredsfogcd Neumann, d er var 
den ferste , d el' arbejdede paa at faa et ygehlls bygget i LGgstor. 
samt Skra-d derm s ter , Skatteraadsformand Kjergaard, der j d en 
lange Tid ( 18 Aar), han var Formancl med lltra:ttclig Iver arEej
d d e aa Syg hllsets d videlsc og Forbcclring, og h vem yge
huset sky lde r den beclste Tak for hans aldrig svigtende I nteresse 
og En rgi . 



Op".rcticllsstue 

Sygehusbestyrdsells I edlemmer (vdgt af A21borg Amtsraad) : 

I Aarene 1894-1900: Amtsraadsmedlem, Godsejer H olm, 
Louisendal. aardejer H . Andersen, Staun. 

I Aarcnc 1900-1902: Godsejcr Holm, Louisendal. Gaardejer 
H. Andersen, C2hsnz.es. 

I Aarene 190-5-1905: do. 


I Aarene 1906-1908: elo. 


5. Marts llJ08 cr Proprietcer A. V. Kjeldsen, Valstedgaard, 
valgt for Tiden indtil Udgangen af 1908 i Stedet for Holm, d er 
er afgaaet ved Doden. 

1. Jan. 1909 t il 26. Maj 1910: Propriet<rr Kjeldsen, Valsted

gaard. Gaardejer H. Andersen, 0rsnces. 

26. Maj 1910 til 31. Decbr. 1911: Molleejer Johs. Johansen, 
Halkcer Molle. Gartner Simonsen, Logsted. 

23. Marts 1911 er Proprietcer O. Spliid, Poulholm, valgt for 
Tiden indtil 31. Dccbr. 1911 i Stedet for Simonsen. 

I Aarene 1912-1915: Molleejer Johs. Johansen, Halkcer Molle. 
Propriet~r O. Spliid, Poulholm. 

I Aarene 1916-1921: Gaardejer Johs. Johansen, Bislev. Gaard
ejer Chr. Ovesen, Brondum. 
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Funktioncerbol ig 

I Maj i 922 valgtes for Tiden 1. Maj 1922 til 30. April 1928: 
Gaardcjer Chr Ovescn, Brondum. Gaardejer P . Poulsen, Gun
destruiJ· 

1. Maj 1928 till. April 1935: Husejer Johs. Johansen, Halka!r. 
Gaardejer J. Jespersen, Logstedgaard. 

Fra 1. J uni 1932 valgtes Gaardejer J. Bystrup, Vognsild, i 
S tedet for Johansen, der er afgaaet ved Doden. 

1. April 1935 tilL J uni 1943: Gaardejer J. Jespersen, Logsted
gaard. Gaard ejer J. Bystrup, Vognsild. 

. l \Iarts 1938 valgtes Gaardejer A. Binderup, Holmager, i Stedet 

for Jespersen, der er afgaaet ved Doden. 

1. Juni 1943 tii 31. Marts 1947: Overla!rer P. J . Ravn, Had

sund . Sognefoged L. A. Frederiksen, Aars. 

Sygehusets L<£ger: 

K. S. Boggild fra 1894 til 1896. 

C. 1. Erix Kj elgaard fra 1896 til 1925. 

Arnold Christensen fra 1925. 
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Indtil 1938 havde Sygehusl~gen almindelig Praksisret, men 
fra 1. Okt. 1938 blev clenne Ret oph~vet, og Stillingen blev 
omclannet til Overl~gestilling og samtidig ansattes fast Reserve· 
I~ge. 

Indk0rselen til Sygehuset 

Som assisterende Lceger 

ba r ind til 193H rungeI'd: 

H. E. Saabye. Aage Lunclkvist. 

G. Johs. Sorensen. Fenger Eriksen. 

Som Reservel~ger har fungeret: 

Carl Madsen fra 1. Okt. 38 til 1. Marts 39. 

Knucl Boggild fra 1. Marts 39 til 1. Sept. 39. 

Borge Galster Bach fra 1. Sept. 39 til 1. Decbr. 40. 

Karl Heinrich Hansen fra 1. Decbr. 40 tilL J uni 42. 

Karl Kristian Keiding fra 1. J uni 42 till. Okt. 43. 

John. G. Gundesen fra 1. Okt. 43. 
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Sygeplejersker: 

Ovcrsygeplejersker " 

Frk. Morte nsen fra Jan . 1894 til April 1898. 
frk. Louis'~ Hestbech fra April 1894 til Okt. 1925. 
Frk . Ida Ishoy fra Okt. 1925 til Sept. 1937. 
Frk. Jenny Hansen fra Decbr. 1937 til M arts 1939. 
Frk. Johanne Petersen fra Marts 1939. 

\fed Sygehusets Oprettelse i 18(H bestod Sygeplejepersonalet 
af 2 Sygeplejer5ker og 1 Elev . I 1913 af 7 Sygcplejersker og 1+ 
Eleve:·. 

Siden 1927 hal' Sygehuset haft Ret til fuld U ddannelse (3 
aarig) af Elcverne, og der er siden da uddannet 43 Elever foruden 
de 11, der for Tiden er under Uddannelse. 

{onomien 

ledede indtil 1930 a.f Ovcrsygeplejersken, men i 1930 opret
tedcs en , till ing som 0kon0[11d, der siden da har va:ret bekL:cdt 
af Frk . Dorthea I-Iohn. 



Funktiona!rer ialt. 

Ved SygchllSds Oprettelse var der ialt ansat 5 Funktion c:erer. 

I 1943 er der an sat 37: 2 Ll'ger, 7 Sygeplejersker, 14 Dever, 1 

Massosc, 1 RegnskabshOJrer, 1 0konoma, \) Pigel', 2 Portorer. 

I aa 50 i\ars Dagen viI Logstor Sygehlls kunne h;rvde ' I 

blandt de bedste med Hensyn til mod ern lndretning, sclv om 

d er selvfolgelig, eftcrsom Tidcn skrider frem , viI komme 0nsker 

af forskellig Art; r'len med d D Interesse og Offervillighed, som 

Amtsraad og Byraad hidtil har vist, viI del' nc:eppe vc:ere Tvivi 

.om , at ogsaa Logstor Sygehus viI kommc til at folge Udviklingen. 
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