Udgivet af
L0gsten kom munes Almennytti ge Erh vervs- og Ku lt urfond

2005

Try k: L0gst0r Bogtryk & Offset

PAVILLON
CHRISTIANSMINDE
o

GENNEM 75 AR
N. H. Lindhard

2005

CS~caJ0lJ~0~D[ill[[)8

@8[illCill8~

rn ~

FORORD
Pavilion Christiansminde kan i ar 2005
fejre 75 ars ju bila= um.
M ange perso ner har ga=stet Christians
mind e i d e ar de r er gaet. A ile ha r haft
en eller and en oplevelse lige f ra f 0d
selsdagsfester, d ansant, rosenfesten, ja
en dda kon geli gt bes0g . Fa= lIes for dem
er, at de pa den ene eller an de n made,
har mind er f ra Pavi llon en . Ja=vnligt
m0der j eg personer, der husker mo r
somme ep isod er f ra d engang de var til
f ester eller m0 der.
Chr istiansmi nde har igen nem aile de
ar de r gaet, efte rhand en faet rodfa=
ste og blevet en de l at L0gSt0rS by m ilj0
som mange 0nsker at va= rn e om. Det
f alder fin t i t rad med de f orud sa=tn in
ger som fonden bag Christiansminde
har, at den har ku lturelle og foreni ngs
ma=ssige isla=t til g la=d e fo r byens bor
gere og t urist er.

Derfor er det med stor gla=de at kunne
pra=sentere dette jubi l a=umsskrift, som
forhabentlig giver dem som Ia=ser, en
dej lig mindefuld oplevelse. Og far et
0jeblik Iyst til at glemme nuet, for sa at
synke lidt ned i sofaen, grine og smile
li dt og ta=nke pa de dejlige minder; der
har va=ret .
En stor tak for uvurderlig hja=lp af Lo 
kal historisk arkiv med at gennemla=se
aviser fra deng ang. Li geledes skal Iyde
en stor tak til N.H. Lindhard, som har
skrevet og sat det hele i system .
Jeg haber at Pavili on Christiansminde
i mang e ar vii va=re i folks bevidsthed,
o g b ringe oplevelser ud over det sa=d 
vanlige .

Septem ber 2005, Jimmi Petersen
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PAVILLON CHRISTIANSMINDE GENNEM 75 AR
Hvordan fik den sit navn?
L0gst0r ligger iSlet Herred, og navnet
betyder "Det glatte Herred", altsa et
omrade uden noget videre skovbe
voksning.
Da byen var blevet k0bstad i 1900,
besluttede kommunalbestyrelsen, at
det ville V<Ere pa sin plads med en skov.
Til formalet k0bte man et stykke land
brugsjord, som la oven for skr<Enten .
Det havde oprindeligt h0rt til Vorm
strups ryttergods, men var blevet k0bt
til L0gst0r i 1717. Den sidste ejer af jor
den var vognfabrikant Lykke.
Her anlagde byen sa en plantage .
Den blev f<Erdig i 1906, netop som kon
gen, Christian den Niende, var d0d.
Byradet fik derfor den ide at ans0ge
den nye konge, Frederik den Ottende,
om at matte opkalde plantagen efter
hans far:
"Til Hofmarskallatet.
Kommunen har ifjor indkj0bt et
umiddelbart op til Byen beliggende
Areal c. 16 Td. Land stort, for derpaa
at tilplante en lille Skov til Nytte og
GI<Ede for Kommunens og Omegnens
Beboere i denne ellers tr<Efattige Egn.
Efter at Plantningen i dette Aars
Foraar er fuldendt, og da dette fal
der omtrent sam men med Hans Ma
jest<Et Kong Christian d. IX's D0d, har
Byraadet - for ogsaa gennem den
daglige Ben<Evnelse af denne Skov at
indprente Mindet om Landets afd0de
elskede Konge - vedtaget at ben<Evne
den nye Skov "Christiansminde", og
skal jeg ved at forebringe dette un
derdanigst tillade mig paa Raadets
Vegne at anmode om, at der maa blive
udvirket allerh0jeste Tilladelse til den
omtalte Mindebetegnelse for Sko
ven" . Brevet var dateret 9.6.1906. Ti l

ladelsen blev givet, og da Frederik d.
8. bes0gte byen i 1908, skulle han na
turligvis se skoven. Tr<Eerne var stadig
sma, men kongen blev inviteret op pa
bakkeskr<Enten, hvor han ogsa kunne
nyde den fine udsigt.
For at han ikke skulle V<Ere n0dsa
get til at ga ned samme vej, som han
kom op, havde kommunen til dagen
anlagt en trappe l<Engere henne ad
skr<Enten, udfor sygehuset . Trappen
er der endnu, og har siden baret nav
net" kongetrappen". I dag er den helt
skjult i tr<Eer, sa den kan V<Ere SV<Er at
fa 0je pa.

Frederik den Ottende med f0/ge pa vej
ned ad kongetrappen 8.8. 1908.

ma

Vi
have en pavilion
Allerede i 1906 f0rtes de f 0 rste fo r
handlinger om en pavilion ved skoven,
men det trak ud .
Den 17. oktober 1929 vedtog byra
det med 8 stemmer for og to imod at
bygge en pavilion . Den blev opf0rt i
10 bet af vinter en med fl ere vanskelig 
heder pa grund af vintervejret .
T0mrer Otto Larsen, der havde en
treprisen, havde habet pa rejseg ilde
midt i februar, men blev forsi nket af
snevejr.
Samtidig (1929), var man gaet i gang
med at nedrive fatt ig huset, der var ud
tjent efter at have staet pa p ladse n si
den 1821. Sa var problem et, hvad plad
sen skulle bruges til. Forel0bigt havde
man jCEvnet pladsen, og bagude mod
skrCEnten b lev der st0bt en cem entmur
med en niche, hvor sa en mi ndeplade
fra fattig h usets gavl b lev m u ret ind o

Mens pladsen blev jCEvnet, rejste der
sig r0ster om, at man gerne matte fa et
andet navn end "Fattighusba kken " t il
adgangsvejen til pavillonen. Det kl ang
ikke sa godt, syntes borgerne, nar nu
fattighuset var vCE k, men navnet er der
stadig.
27. januar 1930 meddelte L0gst0r
Avis at restaurat0r A.P.C.M. Hautop fra
Hotel Un ionen havde f il et app ro bati
on pa at drive pa vill o nen som so mmer
pa vili on med udskcenkning af stCErke
d rikke, under for udsCEtni ng af ministe
riets godkendelse.
Teaterforeningen "Athena" skcenke
de 500 kr. til udvend ig be lysn ing med
kul0rte la mper, " Ii g esom i " Kild en" i
Aalborg". Det gav en vCEld ig balla de
ved foreningens gen era lforsam li ng
kort efter, men pavillonen fik si ne lam
per.

Ska l vi have spiritus eller ej?
Beslutningen om at give spiritusbevil
li ng gav endnu mere ba lla de, iSCEr hos
afholdsforeni ngerne. I november 1929
var de r no gle meget lange in d lCEg i avi
sen mod sp iritusen, bl. a. f ra L0gst0rs
prCEst ( hr. P. Pede rsen. PrCEsten for
talte om et m0de i oplan det, hvor han
havde ta lt i kirken og senere i sko lens
gymnasti ks al. " Jeg spurgte bagefter
d en unge, friske o g f orn0jelig e ICE rer:
Hvorfor holder De d isse m0d er he r. Har
De ik ke noget forsam lingshus?" - Svar:
Stenen fra Fattighuset 7821 - 1929,
Nej ikke ICEngere. Vi jCEvn ed e det med
der blev an brag t i muren bag p ladsen
j ord en f or n o g le ar side n." - " Hvorfor
1929 - ca. 1995, hvor den forvitrede.
det?" - " Jo, det var eft erh anden ble
Billedet er fra 1983.
vet en ren danseb ule, d er 0deJagde
Pa stenen stJr: "Be kost et for P. C. To
vor un gdo m, stj al den fra arbej det, f ra
rups Legat. Aar 1821. "
hj emmene, fra Gud og aile livets gode
m agter".
Der sad den indtil 1990-erne og f ik
" Jeg kan godt glCEd e m ig over ren
og s0mmelig dans nogle timer af unge
lov til at forvitre, og d a muren hell er
og CEld re i en familiekreds . Noget he It
ikke k unn e holde ICEngere, blev begge
dele fjernet.
an det er danseriet i offentlige lokal er
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ell er dansebuler til la ngt ud pa natten
med tilh0rende flirt og efterf01gende
natterenderi." .
Pastoren slutter sit lange indleeg
med "at rette en eerb0dig og alvorlig
henstil ling til byradet om at tage det
her fremsatte under den velvilligste
overvejelse" .
Tre da ge senere var der et la ngt ano
nymt ind leeg, der im0degik preeste n.
Indsenderen tror ik ke p , at byradet
eller dets efterf0 1gere vii dr ive pavi l
lo nen pa en afhol dsbevill ing, og lade
skatteydern e betale undersk ud det,
selv om afholdsfo lkene sku lle bl ive
steerkere repreesente ret, "th i nar det
geelde r om at blive f ri f or at betale,
da er afholdsfo lkene - deres idealer til
trods - slet ik ke bedre end and re men
nesker. Bevis herfo r savnes aldeles ik ke.
Vi ha r set, ik ke lan gt herf ra, at afho lds
fol kene gen nem man ge fir har ejet og
drevet byens en este hotel, ganske vist
med underskud .
For at blive fri for denne arlige ud 
gift solgte man hotellet til en kroveert,
og beti ngelserne for salget var, at han
kunn e tii spirit usbevi lli ng ". Det f ik han,
og sa bl ev det et f0 rste klasses hotel,
"hvil ket langtfra var til fee ldet me ns af
hold sf olke ne drev det, da lignede det
mest en Sn adske" .
In dsen deren anbefal er, bade at pa
vill onen fa r spi ritu sbevil ling samt mu 
ligh ed f or dans: " l ad os endel ig ikke
opstille un0dvendige og meningsl0se
skranker, de r b lot g0 r livet vanskel ige
re at leve, og lad os ikke kom me til at
se sa m0 rkt pa tilvee relsen, som hr. Pe
derse ns art ikel om pavi llo nen kan g ive
anled n ing t il ".
Den anonyme skribent ku nne afsl0
res som skreedder og byradsmed lem
A.S . Kjergaa rd, hvad preesten neesten
g0 r i et gensvar, hvor han gentage r
sine arg umente r, og fortcell er, at der
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er kommet et stort antal protestu nd er
sk r ifter fra Vilsted, neesten 1400.
Stor diskussion i byradet
Pa det ordinee re byra dsm0de i f eb ruar
1930 var sp0rgsma let om spirit usbe
villing pa dagsorden en, og det gav
anled ning t il en skarp debat mellem
ruteb ilejer Jesper Nielsen pa den ene
si de, og Th. M ikkelsen, Chr. Jensen og
borgmester T.A. Werm ut h pa den an
den.
Bo rgm esteren fore la gde et andra
gende fra geestg iver Hautop om t ill a
de lse til at bruge si n beveerterbevillin g
ogsa til udskeenkn ing af steerke d ri kke
i pavillonen i Christia nsmin de.
Th. Mikke lsen, de r var f o rm and for
Iystanleegsudvalget, sagde: "D er kom i
si n ti d til byrad et en ad resse fra oplan
det om ikke at g ive spiritusbevi ll ing til
den nye pavilio n. De nne ad re sse blev
ti lst i llet Iystu dva lget, og vi har t ag et
den med til m0d et i aften. Vi regn ede
ikke med, at den havde st0rre int eres
se. l0gst0r byra d har ti l dato kunnet
passe sine sager selv, og mener ogsa
fremdeles at kunne g0re det."
Han anbefalede Haut ops ans0g ning,
hvorim od Jesper Nielsen sagd e: "Jeg vii
modseette mi g, at der gives spir itusbe
vi llin g til pa vi ll o nen, ua nset hvem d er
antages som veert, og j eg finder i 0V
ri gt, at 1200 kr. i arlig leje af pav ill onen
er en sum, som vi ogS.3 ma ku nne fa,
ude n at der gives spirit usbevilli ng" ...
"E ndelig vii j eg henl ede opmeerksom
heden pa de indkom ne adresse r f ra af
holdsorgan isati onern e og o megnens
beboere . Det kom mer ve l t il at ga med
den si dste som med de n f0rst e, at den
henl ee gges ueenset ".
Jesper Nie lsen k lagede over, at de n
neevnte adresse, der var kom met i no
vember, f0rst blev f orel agt nu . W er
m ut h svarede, at ha n havde sendt sa i%
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gen til Iystanlcegsudvalget, som havde
med den at g0re, og at udvalget ma
ske skulle have tilbagesendt sagen lidt
f0r.
Th. lVIikkelsen: "Maske var det for
kert, vi ikke gjorde det, men vi har som
sagt ikke tillagt adressen nogen betyd
ning.".
Chr. Jensen: "Pavillonen er en kends
gerning, og jeg synes, det er lidt ved
siden af, at afholdsfolkene f0rst nu
begynder at r0re pa sig. Jeg finder det
forkasteligt, at de gar bag byradets ryg
og henvender sig direkte til ministeriet
med deres 0nsker.
Endvidere finder jeg det forkert at
udtale sig om vcerten,
der skal drive pavil
lonen. Jeg kan til n0d
forsta afholdsfolkene,
men at ogsa Kirkeligt
Samfund blander sig i
sagen, er mig ufatte
ligt".
Borgmesteren: "Det
foreliggende er vist ikke
nogen henvendelse til
ministeriet" .
Chr. Jensen: "Jo, det er
maske ikke bekendt?"
Borgmesteren: "Det
kender jeg ikke noget
ti I, det er a Itsa ogsa et
rygangreb; men na
turligvis, de har jo frit
spil. .. "
Mikkelsens
forslag
om at anbefale Hau-

ter s0ndag at transportere bade byens
og oplandets ungdom til aile andre
etablissementer, der vel nok kan vcere
lige sa "farlige" som en hjemlig pavil
Ion under byradets kontrol".
Den 1. juni 1930 kunne "Aalborg
Amtstidende" meddele: "Den nye pa
vilion i Christiansminde i L0gst0r er
nu fcerdig og blev i dag afleveret til
byradet. For sa vidt var alt i orden til
den planlagte indvielse i morgen, men
i sidste 0jeblik sa det ud til, at han
delsministeren af personlige grunde
ville ncegte den restaurat0r, der af by
radet var antaget som vcert, bevilling
til udskcenkning af spiritus, efter at en

Christiansminde-pavil/onen ved indvielsen i 1930 set fra
Semdergades forlcengelse.

tops ans0gning blev vedtaget med aile
stemmer mod en (Jesper Nielsen).
Sagen blev ogsa kommenteret i "Vest
himmerlands Socialdemokrat". Her
star bl. a.: "Vi forstar ikke moralen i
(rutebilejer) Jesper Nielsens personlige
modstand i bevillingssp0rgsmalet, sa
lcenge han er interesseret i s0ndag ef

sadan bevilling var anbefalet af savel
byrad som bevillingsncevn.
Ministeriet meddelte nemlig i gar
byradet, at vcerten ikke kunne fa be
villingen, men efter at en deputation
i eftermiddags har vceret hos ministe
ren, erfarer vi, at der gives en forel0big
bevilling, gceldende till. november.

Pavil lonen indvies derefter ved en
festl ighed sondag formiddag og er fra
middag tilgCEngelig for publikum".

kunne sta fCErdig til pinsedag, medens
andre nCEvner 5. juni som dagen for
pavillonens indvielse.

En kommentar, der ikke korn i avisen
Th . Mikkelsen har pa en privat seddel
beskrevet forlobet sadan:
"Pavillonen er opfort for 30.000 kr.
VCErten betaler for 1930 (sommeren)
1200 kr. i leje.
Bevillingsforholdene vakte mod
stand hos afholdsfolk. Da de ikke kun
ne forhindre bevillingen, sogte de i sid
ste omgang at forhindre den antagne
vCErts godkendelse. Fredagen for ab
ningsdagen, som var fastsat til sondag
1.juni 1930fik borgmesteren i Logstor
meddelelse fra handelsministeren, at
han (den antagne vCErt) ikke kunne fa
bevilling - idet afholdsfolkene havde
VCEret hos Hauge og fortalt, at han tre
gange i Thisted havde VCEret mulkteret
for overtrCEdelse af bevCErterloven.
Det er en dame, som er leder af af
holdsforen. i Vesthimmerland, og hun
bor i Logstor. "Hvis hun havde haft
forretning, sa ville hun have mCErket
virkningen af sin agitation", sagde re
daktor H. Jorgensen, "sa voldsom var
forbitrelsen mod afholdsfolkenes an 
greb".
Logstor Avis skrev 30. april: Pavil
lonbyggerne i Logstor kan glCEde sig
ved en stigende publikumsinteresse,
efterhanden som arbejdet skrider
frem og etablissementet fa r form og
farve. Det svirrer om arbejdernes oren
med sporgsmal om mangt og meget
vedrorende bygningen samt dens ind
retning, og med b eundringsvCErdigt
t almod besvarer handvCErkerne aile
foresporgsler.
Alene na r talen er om tidspunktet
for bygningens fuldforelse, far man
svar tilgode. De nogenlunde velunder
rettede vii dog vide, at bygningen sk al

Cyklek0rsel pa Fattighusbakken
Efter at fattighuset var revet ned, ville
byen forbedre adgangsvejen til pavil
lonen op ad Fattighusbakken, men
sa opstod et nyt "problem" for CEldre
mennesker:
"Den logstorianske ungdom har
faet et nyt felt for udlosning af sin
sportstrang . Det nye er opstaet efter
"Fattighusbakken"s asfaltering og
bestar i cyklekorsel ned ad den stejle
skraning. Selv sma purke forsoger sig i
"den CEdle sport" der i sondags under
trafiken pa bakken fik mere end een
CEldre dame til at ryste af skrCEk - ikke
alene af frygt for de dumdristiges liv,
men ogsa for sine egne lemmer - og
ikke uden grund.
Er drengene derfor frygten for de
res eget liv overhorig, bor de som sma
gentlemen tage fornodent hensyn til
de CEldre og skrobelige og afholde sig
fra videre korsel, at I ved det. Spekta
tor"
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Logstor Avis 22.5.1930 : "Vi henvi
ser til en omstaende bekendtgorelse
fra Udvalget for lystanlCEgene om an
bringelse af en chokolade- og isbod
"Christiansminde" ved pavillonen".
HandvCErkerne afleverede i dag arbej
det.
Pavillonen "Christiansminde" i Log
stor star nu efter forholdsvis kort
byggetid fCErdig til indvielse, og i gar
havde vi lejlighed til at tage lokalerne
i ojesyn . Det der prCEger pavillonens
ydre : en fornem stilfuldhed gar igen
i det indre, der imponerer savel hvad
rumforhold som udseende angar.
Et aflangt rum, der vender ud mod
\ Hi!.! '31! ·1t,.' , .,
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fjorden, er indrettet som restaurat ions
lo kale m ed nydelige borde o g behage
lige stole . ViEggenes farver er holdt i
grat og gmnt, der frembyder en smuk
vir kning, og savel i dette lokale so m et
t il st0dende, lige led es indrettet t i l ser
vering, er det el ektris ke Iys an bragt pa
en dekorativ made og i et raffineret
udstyr. I pav illone ns 0stli ge de l ligger
spisestuen, der save l i farve som ind
retn ing adskiller sig fra restaurations
lo kalerne. St0dende op til denne lig
ger buffet'en med elevatorforbindelse
mell em k0k ken og resta u ration.
I nog en afsta nd herfra f0rer en d0r
ned ti l toilettet, ligesom to andre d0re
f0rer henholdsvis ind t il den store sal
og ud i fri luft . Salen er den st0rste i sin
art i L0gst0r. Farverne er her brune og
r0dlige, lig esom loftet i modseEtning
t il de andre loka ler er "spidsbuet".
En overd adighed af elektriske peErer

t j ener t il sale ns oplysnin g . Her som
overalt er store lyse vi ndu er med nyde
lige gardi ner, og i det hele taget synes
handviErkerne at have haft en hel dig
hand ved bygn inge ns in d ret n ing, sale
des ogsa hvad k0k kenet angar.
Fra " de h0jere reg ion er" nar man ad
en trappe ba g buffet ' en ned i keEl d e
ren, hvor k0kk enet har sin plads. Dette
10

r

er indrettet efter nutidens krav, savel
hvad det prakt iske som hygiejniske
angar, hvad et gaskomfur samt " Fri 
gidaire" k01eanliEg biErer vidnesbyrd
o m.
Om pavillonens udseende giver
ovenstaende billede et godt indtryk;
men o m de smukke omgivelser, hvori
den ligger, fortiElier det intet - des
ViErre - for er pavillonen end en sk0n
hedsabenbaring i sig selv, sa virker den
dog dobbelt flatterende pa baggrund
af "Christiansminde"s h0je graner og
set fra bakkens fod mod den lyse som
merhimmel. Nar Iysene som i aftes
tiEndes bag de store vinduer, og hele
raden af kul0rte lamper triEkker byg
ningens konturer op, hviler et eventyr
agtigt skiE r over etablissementet; men
k0nnest er det dog fra bygningen selv
at lade 0jet 10be horisonten rundt, sa
langt det kan na, og se solen synke i
vest "bag rosenskyer
nes volde".
HandviErkerne afleve
rer bygningen til kom
munen
Ved en lille festlighed,
som i formiddags hold
tes i pavillonen, afle
verede handveErkerne
bygningen,
hvorefter
grosserer Mikkelsen pa
byradets vegne takkede
savel arkitekt Zacharias
sen som handveErkerne
for veludf0rt arbejde.
De samlede udgifter ved pavillonens
opf0relse har ViEret li dt over 30.000
kr. En mindre del af arbejdet er udf0rt
som n0dhjeElp, saledes m uren ud til
bakkestien, der har kostet ca . 700 kr.,
so m lkke er inkluderet i de 30.000.
Pa indvielsesdagen kl .9 afleverede
grosserer Mikkelsen bygningen til by
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radet. Han sagde bl. a.: "En pavilion
sa kont beliggende som intet andet
sted i landet. Han habede, at den tu
riststrom, som Logstor tidligere havde
manglet, men som man havde krav pa,
herefter ville soge hertil til gavn for by
og egn.
Borgmester Wermuth betegnede

neEr og fjern. Udsigten bl ev almindelig
beundret, der var koncert bade efter
middag og aften, og da morket faldt
pa, oplystes facaden af ca. 120 kulorte
lamper.
Det oplystes, at pavillonen, trods
usikkerhed om abningen, havde VeEret
besogt af godt 3000 mennesker, heraf
en meEngde landboere .

Fest for de gamle
Aile gamle i Logstor over
60 ar er indbudt til at se
den nye pavilion i "Chri
stiansminde"
forstkom
mende fredag aften kl.7.
Der serveres gratis kaffe.
Desuden er der lejlighed
for dem, der har Iyst, til at
rare benene i en gammel
dags dans.
De, der ikke kan ga der
op, bedes meddele det til
skreEdermester Kjergaard.
De vii da blive afhentet i
bil. (notits 11 .6.1930) .
Udflugt for byens eEldre ca. 1933. Mange af byens
Der modte godt 100
borgere kan kendes.
eEldre til festen med "de
Det kan VeEre sPeEndende for de eEldre at se efter.
bugnende
kaffeborde"
pavillonen som en vinding for byen
og til tonerne fra KjeEldgaards orke
og udtalte sin gleEde over, at arbejdet
ster hengav de gamle "sig til dans med
var udfort saledes, at det tjente savel
ungdommelig energi". De dansede til
udvalg, arkitekt som handveErkerne
kl. 12, sa det var en rigtig fest .
til eEre. Borgmesteren afleverede her
Det var ikke altid, man kunne fa
efter pavillonen til den antagne veErt,
KjeEldgaards orkester, sa 26. juli med
hotelejer Hautop, og udtalte onsket
delte Logstor avis : "I pavillonen "Chri
om, at den matte blive drevet saledes,
stiansminde" i Logstor har installator
at aile kunne VeEre glade for at komme
Rasmussen opstillet et hojttaleranleEg
der.
af uSeEdvanlig styrke og klangskon
hed. AnleEget har gjort opholdet i det
Der udbragtes derefter et Leve for
pavillonen.
smukke etablissement endnu mere til
Arkitekt Zachariassen, sagforer Abel
lokkende end for, og det siger efter
og skreEdermester Kjergaard takkede
manges mening ikke sa lidt".
ogsa . Herefter var den alvorlige del
Den 11. September ojner avisen ef
af festen sluttet, og hele dagen var et
terarets komme.
ustandseligt rykind af geEster bade fra

"Christ ian smi nde"s f0 rste SeEson
Som m eren lak ker m od heEld, og rundt
om er man sa smat begyndt at indrette
sig med efteraret for 0je. - Da vor vej
i gar faldt forbi pavillonen pa L0gst0r
bakkekam, begav vi os indenfor og
spurgte etablissementets veErt, hvorle
des SeEsonen var forl0bet.
Upaklageligt, Iyder svaret. -Upaklage
ligt? Ja, tlifredsstillende om De vii, men
det svar vii De sikkert fa fra en hvilken
som heist pavillonveErt i Danmark.
De skriver maske det tilfredsstillende
resultat pa det gode vejrs konto?
Ja det tror jeg nok man har lov til.
Har pavillonen haft stort fremmed
bes0g?
Nej, det kan man vist egentlig ikke
sige; men det skal nok komme, nar den
f0rst bliver kendt i videre kredse. For
leden kom et selskab fra nordenfjords
hertil uden at vide, L0gst0r havde en
pavilion. En sadan uvidenhed skal der
nok blive rettet pa.
Er det sandt, hvad der siges, at pavil
lonen lukker den 15. ds.?
Nej. hvor vii De hen. Vi har tilladelse
t il at holde aben til november; men
denne ret kan det selvsagt ikke beta
Ie si g at g 0re brug af, - dog f0r sidst i
denne ma ned, eller f0rst i o ktober luk
ker vi ikke, slutter VeErte n.

U1)gst0 r pavilion - En meddelelse, som
e r sivet ud fra et lukket byradsm0de
I et lu kket m0de vedtog L0gst0r by
rad forle d en at overdrage hotelejer
Ha utop d rif ten af pavill onen "Christi
ansm inde " for et tid sru m af 4 ar, for
ud sat Hautop kan fa tilleEgsbeviliings
sp0 rg sm alet i orden.
Bevi ll ing en var anbefalet af byradet,
som vedto g at bevare streng tavshed
o m sa g en, til den var g aet i orden . Ikke
dest o mi n dre er sagen si vet ud og i 10r
da gs pu b liceret i et Aalborgblad, der
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abenbart ma have gode forbindelser
inden for radet.
Hr. Hautop, der er forbavset over
meddelelsens fremkomst pa neErVeE
rende tidspunkt, bekreEfter dens rig
tighed, men neEgter at udtale sig om,
hvor meget byradet forlanger i leje.
Sa meget forstar vi dog af hr. Hautops
udtalelser, at der forlanges adskilligt
mere end de 1200 kr., der skulle erleEg
ges for afvigte SeEson.
Afg0relsen ligger i ministeriet .

Den nye SeEson
Aret efter begyndte SeEson 1931 1.
maj, og sa ud til at ligne den forega
ende hvad angik arrangementer som
pinse-, St. Hans- sommer- og Grund
lovsfest, men "Den store husmandsfest
i L0gst0r" havde faet udenrigsminister
P. Munch til at holde foredrag om fol
keforbundets arbejde, og h0jskolefor
stander Rasmussen, BeElum var den
anden taler. Det ventede arrang0rerne
sig meget af Der var selvf01gelig ogsa
boder og dans pa festpladsen.
Sidst i juni var der et st0rre indleEg
i avisen med forslag om at eEndre
grundlovsfesterne. Talerne for konge,
feEdreland og grundlov kunne nemt
undveEres, de siger det samme hver
gang, men resten af festen kunne for
bedres, sa det blev lidt morsommere.
IndleEgget var underskrevet: "En L0g
st0rianer" .
Indledningen til neEste SeEson var
mere dramatisk. Pavillonen har flere
gange i vinterens 10b VeEret udsat for
rudeknuserier. Da det ser ud til at fort
seEtte, har Udvalget for LystanleEgene
tabt talmodigheden. Der vii blive skre
det ind over for rudeknuserne, "og
politiindblanding vii ikke kunne und
gas".
SeEsonen abnede med koncert og
bal om aftenen . "I betragtning af for
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holdene, som de er i by og pa land, var
bes0get udmCErket. Om aftenen var
det vCEsentlig landboere, der svang sig
i dansen ."
Ellers var SCEsonens store nummer
if01ge avisen politibetjent Jensen og
hustrus s0lvbryllup. Det varede hele
dagen, og aftenen blev tilbragt i pavil
lonen, og "solen naede at stige op for
anden gang, inden "dagen" sluttede".
Det var ogsa omtrent arets korteste
nat !

gen. Projektet gar ud p a, at en del af
salen indlemmes i restaurationen, at
der tilvejebringes bedre garderobefor
hold, og at salen forlCEnges mod syd .
Udgifterne anslas till 0-1 1.000 kr".
Det var hensigten, men der "viste sig
visse formelle vanskeligheder af 0ko
nomisk Art". Det er m Uligt, at det skal
udsCEttes til nCEste ar. Pla n en m0dte
ogsa stor modsta nd h os b orgerne . I
de anspCEndte tider er det " en overor
dentlig flothed" at ville udvide, hvor

Interi0r fra restauranten i 1938. M0bleringen er beskrevet i teksten. I baggrunden
et billede fra havnefronten med fyret i baggrunden.

Byradet vii udvide pavillonen
Den 8. ap ril 193 3 m eddeler L0gst0r
Avis, at lystanlCEgsudvalget har planer
o m en udvidelse af pavillonen . "Der
afholdtes i aftes udvalgsm0de om sa
IV h!'!':
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det har vist sig - et par festaftener
undtaget - at VCEre endog meget rige
lig plads.
Byen fik bes0g af Nibe Sangforening,
der drak kaffe pa hotel " Unio nen", og
med eget orkester i spi d sen begav sig
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til pavillonen, hvor de gav koncert kl. 5
og 8. KI. 9 tog dansen sin begyndelse.
Inden scesonen 1934 skal der efter for
Iydende vcere planer om, at afhjcelpe
de mest generende mangler ved "Chri
stiansminde. . Skillevceggen mellem
restauration og sal tcenkes sl0jfet, og
garderobeforholdene forbedret. Sa
gen er dog ikke sat pa dagsordenen
for f0rstkommende byradsm0de; men
maske er udgifterne sa sma, at Lystud
valget t0r skride til arbejdet uden f0rst
at indhente radets tilladelse .
(21.3. 1934) . Arbejdet med omfor
andringen af pavillonen i "Christians
minde" er allerede i fuld gang, og
indvielsen b liver 1. maj, hvor den bli 
ver centrum for socialisternes majfest.
" Social-dem okraten" meddeler, at fe
sten indledes med demonstration fra
torvet.
Midt i juni begyndte man med
" Liegstow", hvor folk "dansede gamle
danse og m orede sig over den flinke
stepdanser Harris". Dansen skulle vise
sig at blive en regelmcessig begiven 
hed.
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Annonce fra 7934.

Hautop takker at
2 1. september b lev der sat punktum
f or scesonen 1934. Pavillonen var fest
ligt oplyst, men pub liku m svigtede i
no gen grad, vcese ntligt som f01ge af
d et d arlige vej r.
Dagen efter trceffer avisen s m edar
14
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bejder vcerten, hr. Hautop og persona
let i gang med oprydningen .
Hvorledes er scesonen forI0bet?,
sp01:;Jer vi.
F0r jeg far regnskabet gjort op, kan
jeg intet bestemt sige herom, men i
den senere tid har det vceret skralt med
bes0get. Man kan faktisk kun regne
m ed manederne juni, juli og august
som sceson, og i disse m fmeder har der
vceret dage med stort bes0g , men ogsa
stille dage.
Folk kommer ikke i pavillonen, med
mindre der bydes pa noget scerligt, og
at scette st0rre arrangementer i scene,
krcever et publikumsbes0g, som pavil
lonen faktisk ikke er baseret pa .
Kniber det stadig med pladsen?
Ja, men ikke i restaurationslokaler
ne. Pladsmangelen g0r sig gceldende
i k0 kkenet . Dettes kapacitet er alt for
ringe pa pavillonens store dage, og
pladsmangelen er scerlig f01elig ved
spisninger. I sadanne tilfcelde har vi
mattet tage hotel " Unionen"s k0kken
til hjcelp.
Agter De at forny Deres lejemal, nar
dette udl0ber til oktober?
Ikke pa samme betingelser som nu.
Lejen er for h0j . Det kan ogsa vcere,
det var bedre, en yngre kom til. Man
begynder alligevel at blive gammel.

\iii!!.! 1.: 116." 'Y "I !.! it' j 0) hiO·!, C=[jtlt,,1 , f4"ii

Overfaldet ved pavillonen
Ved L0gstor Ret blev en himdvcerker
i gar (2 .1. 1935) afhort i anledning af
ove rfaldet pa do mm erfuldmcegtig
La u ritzen, der fandt sted i so mm er
uden for pavillonen "Christiansmin
de" , L0gst0r. Mehlsen, (der star ikke
hvilken Mehlsen) og handvcerkeren er
begge sat under tiltale for overtrcedel
se af politiloven .
Mehlsen var ikke modt, og hand
vcerkeren hcevdede, at han ikke var
klar over, at det var politiet, der den
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pagCEldende aften henstillede til ham
at forlade pladsen . Domm en falder om
8 da ge.
Meh lsen fik en b0de pa 60 kr., og skal
til landsretssagforer Abel betale 40 k r.
Den anden im plicerede fik en b0de pa
30 kr. De ska l dele sagens omkostni n
ger.

Saren Pedersen ny VCE rt
I 0 vrigt startede pavillonen med ny
VCE rt. Hautop vill e ikke mere og i ste
det kom vCErten f ra Land mand shotel
let 50ren Pedersen . Allerede inden
abningen kunne han meddele, at mu
sikdirekt0r Ejnar Jensen fra Aars var
engageret til at spille to gange om
ug en sommeren igenne m. VCErt en 10
vede desud en. at h0jttaieraniCEget vil-

Ie bl ive t ip-t op moderne, og at der var
anskaffet et SCEt he lt nye plad er til den
ele ktriske grammofon .
Allerede pa nuvCErende t idspu nkt
har fo rs kell ige selskaber anm eldt be
s0g de f0 rste ti s0ndage. VCErten be
ro liger dog med, at der o gsa vi i blive
pl ads t il byens fo lk.
Pa byradsm0 det i maj ans0gte 50
re n Pedersen om tilladelse til at hol de
i I'ili!.! C.:J ' .. )If i
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abent hver torsdag og so ndag t il k l. 12,
(altsa kI.24) . Efter en st0rre d isk ussio n
m ed afholdsfolk som m odstand ere,
gav byradet till adelse .
Der er kaproning pa f jorden 23. j u ni,
og pavi ll onen rekl amerer med udsigt
o ver fj orden, ko nce rt og dansant.
Byradet havde en ICEngere debat om
et modern e kasseapparat til pavi ll onen
uden at na t il enighed. Saren Pedersen
af gjorde sa gen ved privat at k0be ap
p aratet sel v.
I sept ember fejrede L0gst0r Frime
nighed si n 50-a rsdag med at sam le 300
mennesker, sa mange som man havde
kunn et rumm e. Festen var ledet af for
manden, (hr. Ko ller up.
I slutni ng en af sept ember sl uttede
SCEsonen . S0ren Pedersen har VCEret
go dt tilfred s med
mange t ilrejsende
udefra, men avi
sen mene r, at det
f0rst og f re m mest
har VCEret m usik
direkt0r Ejnar Jen
sens f ortjeneste,
at Liegsto uw -aft
nerne har VCEret
star succes.
Det
f ortsCEt
ter aret efter, og i
jul i skriver avisen,
at pa vi llo nen d0 
jer med at skaffe
p lads t il de mange
inden- og udenbys gCEst er, sa vCErten
arrange rer en ekstra kon cert. Hvis det
gar g odt er det menin ge n at have tre
ko ncerter hver uge.
5amariterforen ing en havde arra n
ge ret en "ty kkema nds-fodboldk am p " .
Deref te r var de r f est i pav illone n, hvor
de 23 "tykkemCEnd" blev hyld et med
medal jer, ford i de havde skaffet penge
til sa mariterne. Der me ldes ikke noget

'a' 02 \iii_!,! i~: ·it,,' 1, .j. i!.ij.J if' ! fOP ""n,! ' ..: ,g-?"

i

(1 " i. 'ciP

15

om, at samariterne havde va:>ret i ak
tion under kampen.
"Folkets sanger", Saxtorph-Mikkel
sen, som er velkendt fra tidligere be
s0g, giver koncert. Den er gratis, men
bladet anbefaler, at publikum k0ber
hans sangbog, sa han kan fa sine ud
gifter da:>kket. Stor succes.
S0ren Pedersen havde til en aften en
gageret det "eminente dansepar Estell
og Carlsen". De optradte med step og
akrobatdans, og vakte sa vild jubel, at
de matte optra:>de endnu tre aftener,

fra Aalborg, med ga:>ster 100 personer.
Middag og dans.
Med sin isolerede beliggenhed var
pavillonen flere gange udsat for ind
brud, men udbyttet var som regel be
skedent.
Sa:>sonen sluttede med en stor kolo
nihaveudstilling.
H0ffner som ny vCErt

1938 kunne pra:>sentere en ny va:>rt Ma
rius H0ffner, der ikke havde et hotel i
baghanden. Han blev senere va:>rt pa
Hotel Himmerland.
Han startede med
stor succes pa sam
me made som for
ga:>ngeren, og fandt
pa et sakaldt 4-da
ges 10b, der varede
4 aftener fra tors
dag til s0ndag, sa
publikum fik rigtig
r0rt benene. Musik
ken var stadig Ejnar
Jensen, som i mel
lemtiden var flyttet
til L0gst0r.
I september var
der
8-dages ga:>ste
Pavillonen set fangs bakkestien med skoven bagved.
optra:>den af et "f0
rende" orkester. Kapelmester M. Br0n
bl. a. den sid ste aften, hvor bade Einar
du
m . Kom, h0r, se!
Jensens o rkester og danseparret over
Der blev ogsa arrangeret en refra:>n
gik sig selv. Det inspirerede k0bmand
Jacob M011er til "med sydlandsk var
sanger-konkurrence, udskrevet af "His
me" at takke va:>rt og persona Ie, orke
Masters Voice". L0gst0rianeren frk.
ster og dansere.
N0hrs h0je, lyse stemme sejrede.
Trods darligt vejr har det va:>ret en stor
Sa:>so nen 1937 skulle abne 1. Maj .
"der venter ikke ga:>sterne overraskel
sa:>son .
ser i retning af udvidede lokaliteter el
I 1939 er man gaet i gang med at ud
ler forbedringer". Ugen efter vii man
skifte Christiansmindes naletra:>er med
b0getra:>er. Der er a lIerede skovet 8000
alligevel forbedre salen, som t rods ind
dragelsen til restau ration har manglet
graner og plantet lige sa mange b0ge.
loft og va:>gbekla:>dning. Det bliver nu
De 35 ar, der er gaet, har ikke pyntet
pa de gamle hvidgraner.
ordnet inden abningen. Pris 1800 kr.
Byradet holdt m0de, og matte ud
Der kom bes0g fra tobaksh an dlerne

r

siEtte bl.a. udvidelsen af pavillonen pa
ubestemt tid .
Forsinket start pa grund af bescettel
sen
1940 begyndte med det store sp0rgs
mal : Bliver sommerpavillonen gen
abnet i ar7 Det afhiEnger bl.a. af om
H0ffner far tilladelse til at afholde of
fentlig dans. Det afhiEnger af byradet,
som ikke kan anbefale abning forel0
big (30 . april).
SiEsonen startede f0rst grundlovs
dag, 5. juni. Med koncert -dansant kl.
16. Der var s0rget for m0rkliEgning, sa
den fyldte pavilion kunne holde aben
til midnat. Torsdag den 15. oph0rte
sommertiden . Da uret skal stilles en
time tilbage "vii vi arrangere en mun
ter aften, bade med moderne og gam
meldags" musi k.
Sidst i august melder ViErten om en
glimrende sceson rned en undtagelse.
Der har ingen st0rre selskaber vceret,
men dette er en f01ge af den standse
de biltrafik .
Husk br0dmcerker til pinse-morgen
kaffen
For at b0de pa den forkortede sceson
aret f0r, vi ll e H0ffner begynde 1941
allerede den 6. april, og give koncert
dansant hver s0ndag i april, og der er
ogsa en anden iEndring "Pinsemorgen
abnes kl. 7. Husk at tage br0dmiErker
med, hvis De skal have mo rgenkaffe".
I pinsen var der overfyldt aile steder.
2. Pinsedag matte 300 giEster afvises,
fordi der ikke var plads. Det samme
skete for 0vrigt pa hotellerne, hvor
det faste persona Ie matte afgive deres
senge t il gcesterne.
ViErten var ik ke betiEnkelig ved at
udncevne 1941 til den hidtil bedste SiE
son . Folk havde fundet cyklerne frem,
i '(Iii ... !
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og i h0jSiESOnen var pavillonen alt for
I ille.
1942-siEsonen abnede paskedag
med en stor fest, men den 19. April
fik man en lille forskriEkkelse, da der
gik ild i bakkeskraningen foran pavil
lonen. Den blev hurtigt slukket, og var
formentlig en tankel0st henkastet ci
garet.
Midt i maj kan avisen meddele, at
pavillonen i niEr fremtid vii blive ma
let udvendig. Samtidig foretages op
hiEngning af nye m0rkliEgningsgar
diner "til afl0sning af de nuviErende
lidet kliEdelige papplader".
Senere pa siEsonen matte viErten
sende en advarsel til swingpjatterne,
hvis dans var til gene for de andre dan
sende . "For tiden er dansegulvet for
Iille og triEngselen for stor til at give
plads til udfoldelserne". Alligevel en
tilfredsstillende SiEson.
Til pinse i 1943 skal pavillonen fik
ses op med blomsterkasser og facaden
males . Der skal ogsa pyntes pa parke
ringspladsen, sa bagsiden kan priEsen
tere sig lige sa godt.
Attentat mod "Christiansminde"
En pakke med gl0dende triEkul var
anbragt pa en smal skovsti . Det var
abenbart meningen, at hele anliEgget
skulle briEndes af. Iiden blev hurtigt
slukket. Det formodede attentat fandt
sted umiddelbart f0r fem berusede
personers brandattentat pa anliEgget .
24. 5. 1944. L0gst0r forenede sports
klubber havde pinsebal. (Billetter skal
bestilles senest 3 dage f0r!). Det blev
det sidste arrangement inden luknin
gen.
Tysker ne beslaglcegger pavillonen
27 . 5.1944. "Pavillonen er lukket indtil
videre grundet pa optagelse til andet
i,1 Ih'"
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formal". Med andre ord: beslaglagt af
tyskerne .
bekendtg0res
15. 9. 1944.
" Det
herved, at den tyske vCErnemagt har
foretaget afspCErring ved "Christians
minde". Vagtposternes t ilrab skal re
spekteres ved at g0re holdt, da man
i modsat fald kan risikere at blive be
skudt . Politimesteren i L0gsteJr m .v. d.
15. september 1944. S. Fog-Petersen".
BeslaglCEggelsen varede til udgan
gen af 1945. Den 30.1 0. 1945 skrev
L0gst0r avis: "Pavillonen i L0gstor er
ikke pa samme made som til fCEldet er

Den ga mle bag indgang f0r ombygnin
gen . I d0ren Henry Knudsen . Foran sid
der t o af damerne.

med borgerskolen, fri g ivet af St atens
civile LuftvCErn . Her henstih sta d ig lev
ningerne fra flygtningetiden, senge,
bo rde og stole, og om nogen o p ryd
ni ng kan der forel 0big ik k e bl ive tal e.
M en d er er jo ogS.3 ICEnge til somm er,
og for den t id bliver der n<Eppe brug
for lo kalerne".

Pavillonen i gang igen
Det blev der sa i 1946. Det var jo ikke
gaet sporl0st hen over pavi ll o nen, at
tyskerne havde VCEret der, men allere
de i marts kunne H0ffner meddele, at
ethvert spor af dem var borte indven
dig . Den udvendige reparation matte
vente, til vejret blev bedre.
Abningen sku ll e ske 14. april med
musik og dansant. Det udvendige ha
bede han var klar til pinse. Ellers sa det
ud til, at aret ville ga som for.
En begivenhed var en koncert til fordel
for museumsforeningen. Den gamle
musikdirekt0r S0rensen KjCEldgaards
kone havde faet fire d0tre hjem pa fe
rie. De stillede beredv ill igt op og spil
lede.
Der blev ingen h0stfest pa grund af
varemangel, men ellers var SCEsonen
gaet fortrCEffeligt . Det kunne mCErkes,
at bilerne var kommet i gang igen, og
Aggersundbroen havde skaffet mange
gCEster fra Hanherred.
Aret 1947 begyndte med et forslag
om at flytte byfesten og dyrskuet op
til pavillonen . Det ville give en meget
finere ramme, "og man kunne blive fri
for de stovskyer, der hvirvles op pa den
nuvCErende plads".
SommerSCEsonen lignede de forega
ende, ogsa med Liegstouw-aftner, som
man ville bibeholde "savidt 01rati on en
strCEk ke r". Man ventede en mCEngde
gCEster udefra.
Den 8.9. holdt marineforeningen ef
terarsfest, hvor man benyttede anled
ningen til at tage afsked med den fler
ar ige formand, restaurat0r Hoffner,
"der som meddelt forlader L0gst0r ! ".
"Pavillonen "Christiansminde" i Log
stor kan som averteret i en omsta
ende annonce faes i forpagtning fra
begyndelsen af nCEste SCEson. Tilbud
skal VCEre indsendt senest den 20. ds ."
(13 .9.)

Senere pa aret beklager man sig over
ha2rva2rk begaet af drenge, der skyder
til mals efter vinduerne. Der venter
disse en ordentli g afklapsning.
Br0ndum 5chmidts ene SCEson
I 1948 forsrogte den nye hotelejer pa
"du Nord ", B. Br0ndum Schmidt, sig.
Han havde lagt pavillonen op i et "hro
jere" plan: Abningssouper med hum
mer og asparges. Overtjener Lissau
tager imod Deres bestill ing, og i "Rio
Bar" underholder Eva Nova ved klave
ret.
Brrondum Schmidt m atte dog hurtigt
rette sig ind efter de sa2dvanlige kon
cert og dansantlin ier. Han holdt kun
den ene Sa2son .
Henry Knudsens mange SCEsoner
1949 abnede paskedag under Henry
Knudsens ledelse . Opva rmede lokaler
og Ej nar Jensens orkester. Koncert og
dansant k l. 20.
I maj var der en stor modeopvisning,
arrangeret af L0gst0r Husmoderfor
ening og dameskra2derinderne i Lrog
stror. Den g ik over to dage og pavillo
nen var fyl dt til bristepunktet begge
dage. Der var samtidigt udstilling fra
flere forretni ng er i byen .
I aug ust var der stor rosenfest med
tusin d er af roser: "Rosernes duft, De
res hu m0r samt Ejnar Jensens orkester
vii ska be d en rette feststemning, og sa
er rose rn e Deres, nar De gar hjem" .
1950 ab nede i paskedagen e, m en
ho ldt lukket mellem paske og pinse.
Sa2sonen b lev i 0vrigt udma2rket, iSa2r
besrog af m an ge tu rister og rejsesel
skaber, me ns bye ns borgere h oldt sig
mere tilb age. Et sprorgsmal ti l va2rten,
om han havd e nogle rons ker, fik til svar,
at endnu engan g ville han ronske toi
letforholdene forbedret .
Ved Sa2sonens afslutning udtalte
IV \'iIi!.: ..
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Mannequin-opvisning. Lokalerne op
varmes med ultraviolette straler af
DALS0 GAS.
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Henry Knudsen, at den havde v~ret
bade god og d arlig. Der havde v~ret
rigtig mange selskaber og udflugter,
mens den daglige forretning havde
v~ret noget ringere . "Har man ikke
m~rket tilbageholdenhed hos publi
kum overfor den dyre spiritus?" "Ikke
n~vnev~rdigt". "0nsker De ogsa at
drive pavillonen ti l n~ste ar?" "Ja, det
er ganske afgjort" .

Stad ig problemer med toiletforhol
dene
"Har De nogle klager?" En forandring
af toiletforholdene er, hvad der mest

ter!" Ellers levede man hojt pa danse
og Liegstouw-aftener.
Den 15.1.1955 meddelte Logstor
avis, at "Christiansminde" kunne fas i
forpagtning for s~sonen 1955. Tilbud
inden 1. februar. Henry Knudsen havde
abenbart tabt talmodigheden med toi
letterne. Han ma have meddelt kom
munen, at nu skulle det v~re, for der
meldte sig ikke andre interesserede,
og i april annoncerede Knudsen s~
son abning, samtidig med, at byradet
havde forbedring af toiletforholdene
pa dagsordenen. Henry Knudsen fort
satte altsa.

tiltr~nges .

Et af hojdepunkterne i 1952 var ro
senfesten, hvor 350 g~ster dansede
livligt til Ejnar Jensens orkester. Henry
Knudsen kunne ved aftenens slutning
overr~kke Handelsstandsforeni ngens
formand, Kai Simonsen 480 kr., hele
aftenens entre - indt~gt , til velgorende
form al . Ellers lignede s~sonen den
foregaende.
Det samme kan man sige
om s~so ne n 1953, bade
med mange selskaber og
turister, og He nry Knudsen
kunne endnu engang k lage
over to iletforh oldene. Ved
afslutningsfesten
deltog
250 m enn esker i lodtr~k
ning er om gavekort, ciga
rer, chokolade og nylon 
str0 mper.

En ri gtig fulderik
Den
sto re
begivenhed
i 1954 var desv~rre en

Pavl·"onen fra 'uften pa en In db y d'
e se t·'I Henry
0

K

d

nu sens

st~r kt

beruset m an d, der forulempede
Han blev sat udenfor, men
efter lukketid spr~ngte han doren og
tr~ngte ind igen . Politiet blev hentet
og satte ham i detentionen. Han fik
en bode
200 kr. "og m ere f01ger efg~sterne .

pa
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Social-filantropisk byggeri
En stor velgorenhedsfest til fordel for
social -filantropisk byggeri i Logst0r,
(andelsboliger), der var arrangeret i
samarbejde med byradet, h t:mdv~rker
foreningen, f~lIesorganisationen og
handelsstandsforeningen, blev afholdt
Valdemarsdag. Det store nummer var
opf0relsen af et modelhus.
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Efterhanden som pen gene ved ind
samlingen kom ind, kunne man pa en
tegning af huset se det vokse . Hver
mursten kostede 10 kr. der indkom i
alt 600 kr. Det var altsa begyndelsen
pa indsamlingen .
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I maj var der en stor mannequin-op
visning, og det "vii blive en oplevelse
for de mange, der forhabentlig m0der
op for at se sommerens nyeste creatio
ner pa seks henrivende reprCEsentan
ter for det sakaldte svage k0n" . Ca .
600 tilskuere ("dog mest damer") .
Rosenfesten sCEtter rekord
Ved et indbrud i august havde nogle
tyve brudt en d0r op og stjalet 11-12
pilsnere og nogle pakker cigaretter.
Det var ikke noget stort udbytte, og
det blev overskygget af, at ved den
traditionelle rosenfest var udbyttet
noget st0rre, nemlig rekord 1200 kr. til
velg0rende formal.
I en radioserie: Fra Hals til Thybor0n,
optradte pavillonen med et indslag fra
en Liegstouw med Lindstr0ms orke
ster.
I en annonce i oktober udbydes pavil
lonen i forpagtning for SCEsonen 1957 .
Det var muligvis uenighed om afgif
ten, men Henry Knudsen fortsatte .
Fjernsynet g0r sit indtog
Det lokale radiofirma "Roni radio"
havde stillet en 27-tommer skCErm op,
sa gCEsterne f.eks . kunne f01ge folke
tingsvalget 1957 og en fodboldkamp
Sovjet - Sverige, mens de n0d serverin
gen.
Det mest dramatiske i SCEsonen var
under 10rdagsfesten 9. juli, hvor der
blev affyret et skud gennem et vindue,
heldigvis uden at nogen blev ramt.
Str<'llende vejr gav byfesten 1958 stor
succes, og der var sa mange menne
sker, at pavillonen og hotel du Nord
delte balgCEsterne .
Der blev indledt et samarbejde mel
lem pavi li on en og "du Nord", da an
tallet af udflugter var steget kraftigt.
De to vCErter, Egon Pedersen og Henry
Knudsen havde i fCEliesskab trykt en
lit iiii,.! Uli;hiiff, @MI
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brochure til omdeling, og det havde
givet stralende resultater.
If01ge en annonce bliver der i foraret
1959 foretaget en st0rre reparation og
modernisering af k0kkenet . Desuden
skal dansegulvet i salen fornyes. Det
hele skal VCEre fCErdigt ti l SCEsonstart
den f0rste s0ndag i maj .
L0gst0r byrad vedtog i marts 1960, at
pavillonen skal males bade indvendig
og udvendig, sa den kan VCEre fikset
op, inden SCEsonen begynder.
Og sa begyndte kommunen at dr0fte
en L0gst0rhal, og en af ide erne var at
placere hallen i tilknytning til "Christi
ansminde". Man havde f0rst tCEnkt pa
Markedspladsen, men blev betCEnke
lige ved de sma udvidelsesmuligheder.
Sa skulle markedet og dyrskuet ogsa
efterhanden flyttes .
En syttenarig voldsmand
I sommeren 1961 kom en beruset ung
mand ind i pavillonen, men blev afvist,
da han virkede for beruset. Da kontrol
10ren, Henry Jensen ved midnatstid vil
le forlade pavillonen sammen med sin
kone, dukkede den unge mand op og
slog Jensen i jorden med to slag. Volds
manden flygtede, mens kontroll0ren
blev k0rt pa sygehuset med hjernery
stelse. Da den unge mand kun var 17
ar og ikke kunne huske noget dagen
efter, gik sagen til retten, hvor perso
nalet bedyrede, at de ikke havde ser
veret for ham, sa han fik en betinget
dom og en b0de pa 485 kr.
SCEsonen var i 0vrigt meget regn 
fuld, og det fik Henry Knudsen til at
invitere til "Regnvejrsfest". Der blev
paraplyer til aile damerne og bortlod
ning a"f regnfrakker fra A.P. Henriksen.
Musikken spillede regnvejrsmelodier.
Det blev en stor succes, men der kom
ingen regn o
NCEste SCEson begyndte som de an-
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dre, bortset fra, at Arne Christensen og
hans musikere skulle styre dansen . Byg
geriet af en L0gst0r-hal i t ilk nytning t il
pavillonen eventuelt med en mellem
bygning optradte igen pa generalfor

til midnat, bl.a. med underholdning af
"0revarmerne" .
Bygning af hal og mellembygning tra k
ud, men en byradsbesl utn ing 16. okto
ber 1964 gav gr0nt Iys for, at halbesty
relsen kunne ga i gang med
mellembygningen. Den ville
forandre pavillonens udseen
de pa bagsiden.

L0gst0r-halle n indv ies
Aret efter kunne Henry Knud
sen avertere L0gst0r-Hallens
indvielse t ll10rdag 28. August
1965, hvor pavi Iionen servere
de en let sou per: sild, svineko
telet og chokoladeskal, for 12
kr. "Aile, der ved 0konomisk
st0tte, frivillig arbejdsindsats
eller pa anden vis har st0ttet
opf0relsen af L0gst0r-hallen,
indbydes herved ... "
Den nye restaurant Christiansminde (Carl Traberg).
Pa et lukket m0de ved
1969
tog byradet bl.a ., at pavillo
samling og i byrad, og man mente, at
nen skulle have nyt tag, da det gamle
selve hallen vii koste en kvart million
var ut02t. Det skal V02re et pladetag
og et ti lsvarende bel0b for mellembyg
i mods02tning til det gamle paptag .
nlng m .m .
(18 .11 .1965) . Derimod udsattes de
I midten af august fyldte Henry
tailprojektering af en ny pavilion til
Kn udsen 50 ar, han blev stce rkt hyldet
n02ste ar. Ved m0det i januar vedtog
som den, der havde skaffet pavillonen
byradet en detailprojektering af en
den h idtil st0rste oms02tning . Borgme
helars restaurant pa 590 kvm . (nuvce
ster Vagn Bra omtalte halbyggeriet og
rende 380 kvm.) Projekteringen skulle
koste 12.000 kr. og selve projektet ca.
mente, at man maske skulle bygge et
hotel ve d si den af.
750.000 kr. Vedtagelsen skete uden at
Sceso nen havde vceret den hidtil bed
man bandt sig t il at gennemf0re pro
ste, trod s det da r lige vejr, og kommu
jektet til sin tid!
nen o g Hen ry Kn udsen havde aftalt, at
lejen fo r 1963 sku ll e stige med 1500 kr.
Pavillonen bliver helarsrestaurant
Ved scesonabningen 1967, viste det
til 8000 kr.
sig, at Henry Knudsen ikke ville fort
scette efter 18 ar pa posten, og den
Bes0g fra Mo i Ra na
Sidst i j un i var der stor modtagelse
nye forpagter, Carl Traberg, fra hotel
Himmerland, havde d0bt pavillonen
af f o dbold spill erne fra L0gst0rs ven
skabsby som kvitteri ng for modtagel
om til "Restauration Christiansminde".
sen i M o i Rana aret f 0r. Den varede
Ved indvielsen var der fuldt hus og ta

AN

ler, der udtrykte de bedste ansker for
fremtiden.
Allerede 14 dage efter abningen var
bygningen malet udvendig, og man

blev der indbudt til "Indvielsesfest" 9.
december.
Udvendigt havde byradet bekostet
opscetning af en halv gul sten pa sydsi
den, sa det blev en helhed sam 
men med Lagstar-hallen. Kroen
i "den 0stlige tarm" fik navnet
"Frederik den Syvendes kro". Der
blev udskrevet en konkurrence
om navnet pa en ny kro aret ef
ter. Der vandt navnet "Kryb-i-Iy",
som blev brugt i mange ar.

Stadig gang i arrangementerne

Pavil/onen med ny trykimprcegneret
Spiseredskaber i frontespicen.
havde indrettet "Kroen i krogen",
hvor man kunne sidde nogenlunde
ugenert. Der var nu abent hver dag,
og for at markere helarsrestauranten,

I midten af december 1968 kun
ne vi sa opleve de farste annon
cer med jule- og nytarsarrange
menter, og billedet i annoncerne
facade.
viste den nye bygning. Telefon
260 var erstattet med (08)671137 .
Ellers blev der som scedvanligt rekla
meret med "Dansant hver lardag".
Forst i 1969 havde byradet en lang
diskussion om der var rad til at asfalte-
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succes, og aftenfesten for de voksne
i "Christiansminde" talte 325 voksne,
alt hvad restauranten kunne rumme.
Oa der tilsyneladende var flere, der
gerne ville med, talte man om at flytte
det hele til hallen aret efter.

Diner transportable.

re parkeringspladsen, som blev ekstra
slidt af helarsrestauranten.
"Christiansminde" havde bl .a. bes0g
af et "Guttekorps" fra Sandefjord og
et fransk drengekor "Les Rossigno
let".
Den kommende kommunesammen
ICEgning og kildeskat samlede en
rCEkke forretningsfolk til orientering i
oktober. Revisor Hugo Pedersen orien
terede.
Forsvarsbr0drenes juletrCEsfest i hal
len med 388 deltagere blev en stor
24
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Et start nyt k0kken
Der havde VCEret diskussion om k0k
kenets kapacitet, og .i marts 1972 be
sl uttede byradet at bevi Ige 5000 kr. ti I
en detailprojektering af et nyt k0kken.
BorgmesterWorm Nielsen sagde, atdet
denne gang drejede sig om en bunden
opgave nemlig at tegne et k0kken in
den for de 125.000, der var afsat.
En maned senere forela et projekt,
der var dobbelt sa dyrt, 315 .000 kr. Det
kunne maske barberes ned til 270.000
kr. og det blev sendt tilbage til udval 
get. Som en forl0ber for moderniserin
gen bevilgede byradet 6.000 kr. til en
frostboks.
Kommunen udb0d k0kkenet i licita
tion til 26. marts 1973
Man vedtog
at yde en kapitalbevilling pa 400 .000
kr. forudsat, at man fandt frem til en
aftale om en rimelig forrentning.
Rejsegildet pa det nye k0kken var 22 .
august 1973. Byggeriet var meget for
sinket, bl.a . pa grund af mangel pa
sten.
Endelig i februar 1974 var ombyg
ningen fCErdig, og restaurationsloka
let fremtrCEder "i en ualmindelig smuk
tilstand" . Det er for0get i den 0stlige
ende, hvor det tidligere buffet-afsnit
er lagt til, og det tidligere toiletafsnit
er blevet til et smukt m0de10kale til
en lille snes mennesker. Den nye toilet
bygning kostede knap 120.000 kr.
Under et st0r re indbrud blev der
stj alet 1600 kr. hovedsageligt i 25-0rer,
foruden en ikke ubetydelig mCEngde
spiritus . Det var anden gang inden for
kort tid .
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Pavillonen far ny facade

Nyta rsdag 1975 va r der stort ba I som
en Iykonskning til kommunens 75-ars
jubileeum .
1975 var ellers aret, hvor pavillonen
fik ny facade i trykimpreegneret tree.
Kommunalbestyrelsen
godkendte
midt i maj en bevilling pa 25.000 kr.
Den gamle beklCEdning pa facaden og
den ene gavl blev taget ned og udskif
tet. Det var maske en nodvendighed,
men bygningen blev ikke konnere af
det. At man sa oven i kobet forsynede
facadetrekanten over de forsvundne
kannellerede sojler med et par keem
pemeessige spiseredskaber, gjorde ikke
sagen bedre. De var fint udfort, men
ude fra fjorden lignede det mest et par
korslagte knogler!
En rCEkke nye vCErter

1976 startede med et nyt vCErtspar,
Inger og Henning Andersen . De ville
drive stedet som spise- og dansere
staurant, men der var ogsa mulighed
for at tage moder og familiefester. Det
blev til flere store arrangementer bl.a.
"Elektronik og moder efter noder".
De blev i januar 1979 aflost af Iver
Lauridsen og Bodil Haning. De ville,
som forgeengerne, modtage savel sel
skaber som madarrangementer.
I juli havde Norgaard-Frandsen ind
budt ti I garndemonstration, og 110
damer fulgte opfordringen.
Ellers skete der ikke sa meget, og
vCErterne holdt kun til aret efter.
1980 kunne preesentere et nyt veerts
par, Lis og Carsten Petersen. De kom
fra Sol rod Strand, og var uddannet
indenfor branchen. De tiltradte 1.12.
1980, og kunne reklamere med nyt
arsbal med bl.a. Jodie Birge, en nytars
platte til49 kr., og hvis den blev bestilt,
sa sparede man 20 kr. i entre.
Aret efter begyndte restauranten

med diner transportable, gratis leveret
indenfor 25 km. Det hjalp ikke pa om
seetningen, sa i august 1981 luftede
Logstor avis sporgsmalet, om man ikke
skulle lave vandrehjem i bygningen .
Det tidligere vandrehjem pa 0steralle
var blevet utidssvarende. Sagen naede
til byradsmodet i oktober. Her blev det
ogsa foreslaet at indrette til udstil
lingslokale med restaurant, men der
var mest stemning for at sCElge, "fordi
kommunen ikke egner sig til restau
rator". Omkring nytar 1982 lukkede
restauranten, bortset fra, at den blev
udlant til Jens Christensen, restaurant
Hjelmen, som havde faet vandskade.
I stedet ville Logstor-hallen overtage
bygningen, heist vederlagsfrit, men de
ville ikke drive restaurant, og byradet
ville heist have restaurant, sa 29 ..maj
1982 forpagtede Jens Jorgen Christen
sen restauranten som sommerrestau
rant. Den genabnede 9.juni med fa,
men velvalgte retter og god gammel
daws musik fredag og lordag.
I marts 1983 skulle pavillonen udlejes
som sommerrestaurant, og den genab
nede med ny indehaver, Mie og Lunds .
De havde i forvejen Mikkelsens hotel,
sa der blev sat bestyrer pa, Erik Ander
sen. Forpagtningskontrakten lob over
fem ar.
Ikke desto mindre optradte restaura
tor Conny Pedersen midt i august med
CEndring af tiderne, sa de blev fra 1.
maj til 15. september. Det sku lie gCElde
til og med 1987. Logstor-hallen fik for
sogsvis udlant lokalerne fra nytar og til
15. april.
De sidste ar af 1980-erne stod byg
ningen tom .

Pavillonen skal sCElges

Aret 1990 startede med, at kommunal
bestyrelsen sku lie drofte salg af "Chri

mennyttige Erhvervs- og Kulturfond",
stiansminde". Der havde vCEret en be
og i bestyrelsen kom bl .a. di rekt 0r Lud
slutn ing i efteraret 1989, og der havde
allerede VCEret flere bud. Man vi lle
vig Hybschmann fra Lragst0r R0r og fra
gern e fortsCEtte med en restaurant,
ha rllerne direkt0r Jacob Jrargen Jacob
men man ville knytte visse betingel
sen . Fonden ville gerne have kommu
ser til en afstaelse. Et par dage sene
nen til at deltage med 100.000 k r. mod
at fa et m edlem i bestyrelsen. Det blev
re havde byradet besluttet, at et salg
afvist.
skulle i offentlig licitation. Det kunne
kommunen
ikke
uden videre, for
et af problemerne
var, at k0kkenet la
pa L0gst0r-ha liens
grundareal.
Hallens bestyrel
se mente, at pavil
lonen kun kan sCEI
ges til en selvejende
institution. Der var
ved at blive opret
d 28 nov., • de
tet en selvejende
I ler knmmcr man J rigtig ,I u1e;[t'JlJni ng TIl l'J
fond. I et langt
alt hl':1d hjerret be~ <l:rer p,l Jet "rote julc·[;\ ·;elv·bun.l:
ICEse rbrev ri dsede
bankdire kt 0r Jacob
J0 rgen
Jacobsen
M.. n n ll::n.:t o. l:~demld m . cu.n"'\~lnt
Stt:J;.[ ~I kl m . ."
f orskellen op mel
M Jkrd I rnmKr rn ma)t....nn::li
~!k'r tn. m .),
le m
kom mu nens
CravDJ l.i6 rn. ncvech ~t l1~
tlne h~r H'PIlt-d det m. ~In. r I~
u rn l'", 1111.t"1.'
og den selvejende
Lll n ft. h :hlct
ICfOl .llU"J,
••J hldl.«k
f onds opfattelse r.
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Ruoutb.·I....(e i pu;ldr.
Tekn isk udvalg vii
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o m k0 k ke net, men
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H I~
m . Inn<.d
byradet omst 0dte
.........
beslutningen
om
at sen de sa Iget i Ii
citat ion.
I marts var fo nds
kap ital en nCEsten
pa plads, sa fonden
Res tmmmten
ku n ne k0 be restau
med den
ra nte n 1. ap ril 1990 .
mudd(/? l,l.cisigl.
LOGST81I . 1LF. Oi fi/11 37.
Ka p it alen er pa
550.000 kr. i "L0g
Julefrokost! Annonce fra ca. 1992.
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Christiiiminde

Fonden fik restaurat0r
Nie ls Kristoffersen, Trend
kro, t il at forpagte "Chri
stiansm inde " med start i
byfesten. Lokalern e var
smu kt restaureret, og ud
ve nd igt var bygningen
f 0rt sa vi dt muli gt t il bage
t il det oprindelige udse
en de med den r0de farve.
Man kan ku n bekl ag e, at
de oprinde lige "kannelle
rede" s0jle r ikke er kom
met t ilbage.
Omgive lsern e
sku lle
kommunen pynt e op, bl.a.
med en st i fra Ch ristia ns
mindevej ned til bakkesti
en, og ved at fjerne muren
ud mod fj o rden og lave et
skrat bed langs stien .
De sidste forma liteter i
den langva ri ge sag fa ldt
pa pla ds pa byr dsm0det i
au gust 1990.

I anlednmg af mm owrtagelse elf Restaurant Christansmlnde
vii del v< re mig en forn0jeis al se v nner. fOrTetningsforbin.

delser · og anclr dror vii gloede mig med et bews - u1 reception

mandag den 19. februarkl. 14.00 - 17.00
i restauranten .

"Christiansminde"
i nyt regi
Torsdag den 15. maj 1991 fi k pa villo
nen nye fo rpagtere. Det var Jeanette
og J0rgen Kyhn, der i 11/2 ar havde for
pagtet L0gst0r Park hote l. De flyttede
ind i hallernes tidligere bestyre rbo
lig, der er nabo til "Christiansminde".
Forpagtn ingaftalen blev indgaet med
fon de ns driftsse lskab, der havde faet
Ludvig Hybschmann som for mand.
Restauranten havde nu f aet et besty
rerpar, der kunne puste nyt liv i f oreta
gendet. I 10bet af kort ti d va r der rigtig
gang i fo ren ings- og se lskabsarra nge
menter, ligesom de n gode mad, b l.a.
f o rmi dab le ju lefrok oster, " Ju l i de n
gam le pa vil io n " . Der sku lie virke lig et
godt helb red til at spise sig igennem
progra mmet for 119 kr. !

Med venlig hllsen
Jimml Petersen

Jimmi Petersen

Fremskridt spa rti et i L0gst0r priEse n
te rede ogsa en ung dame, der havde
erobret forman dsposten, Pia KjiE rs
gaa rd . Det var i 1993. L0gst0rs Y'~
Men's cl ub genoplivede det alkoholfrt
d iskot ek fo r ungdom men med gratis
bus, og L0gst0r Pensionist f orening ar
ra ngerede f astelavnsfest, hvor giEster
ne sku lle m0de med hat pa og konku r
rere om de n sj oveste hat.
J0rgen Kyhn havde arbejd et restau
rant en op til en fin standard, me n i
slutni ngen af 1995 sagde han op ti l 1.
fe bru ar 1996.
Det Iykkedes sa fon dsbestyrelsen
at f in de frem til efterf0l geren, Ji mm i
Peterse n, der si n ung e alder til tro ds
havde Met en alsid ig udda nnelse. Bl.a.
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Allerede aret efter fik han udvidet ka
paciteten ved at inddrage et 150 kvm.
stort selskabslokale, sa der nu kunne
VCEre 300 gCEster pa en gang . Der hav
de f0r kun VCEret plads til max . 220 per
soner. Oven i k0bet gav det mulighed
for at holde tre selskaber samtidigt. De
gamle toiletter var fjernet, og der var
indrettet dansegulv, nye vinduer m .m.
Alt sammen finansieret af fonden.
I 10bet af kort tid begyndte han med
at servere retter fra andre lande, f. eks.
Italiensk stemning den 26. oktober.
Det kom ogsa biografen til gode . Nar
den spillede bestemte film fra fjerne
lande, lavede Jimmi Petersen servering
i biografens foyer af retter derfra . Han
kunne (kan) nu ogsa servere "god mad
fra det gamle danske k0kken".
Str0mmen af m0der og generalfor
samlinger fortsatte, og nar byen i 2005
kunne nyde gruppen "Big fat Snake"
pa stadion, vidste de ikke, at "Christi
ansminde" havde prCEsenteret dem al
lerede i 1997, og da "Muslingebyen"
blev opfundet i 2005, var Jimmi Peter
sen hurtig med at etablere en restau
rant pa Kunstnertorvet, som efter si
gende oven i k0bet gav overskud. Han
havde jo ogsa i TV-udsendelsen om by
festen i L0gst0r optradt som muslinge
ekspert.

r

S0ndagsreklame
uddannet kok fra Hotel du Nord, ho
tellederuddannelse i Aalborg og an
sCEttelse pa parkhotellet og andre ste
der.
Efter nogle sma forbedringer, bl.a . i
k0kkenet, kunne Jimmi Petersen abne
med en reception den 19 februar 1996,
og det skulle snart vise sig, at det var
den rigtige mand til stillingen.

Ved 75-ars jubilCEet kan vi konstatere,
at den beskedne sommerpavillon er
vokset til en moderne restaurant, der
kan prale af et godt omd0mme, og
ikke n0jes med: Det er os med den
gode udsigt.

Royalt bes0g
Logstor By k unne i ar 2000 fejrede 100
ar jubila:?um og man var i den anled
ning sa privilegeret at Hendes Maje
sta:?t Dronningen og Hans Kongelige
Hojhed Prinsen valgte at afla:?gge byen
et besog med Kongeskibet Dannebrog
torsdag den 7. september 2000.
Det var i den anledning at Christi
ansminde for forste gang fik kongeligt
besog, da man valgte at afholde "af
skedsreception" pa Christiansminde.
Der var forud for besoget mange
ting der skulle gores. Fonden beslut
tede at Christiansminde skulle have en
ny flot terrasse, som blev tegnet af ar
kitekt Poul Ganges .
Desuden kom der en ny bar, som i
ovrigt oprindeligt stammer fra Hotel
Royal i Arhus.
Der blev malet, fremskaffet en rod
lober, som var udlant af forhenva:?
rende fotograf Inge Olesen. Der blev
smukt pyntet op med blomster. Kok
kenet havde travlt, da man ogsa skulle

Hendes Majesta:?t Dronningen mod
tager blomster Foran pavillonen i ar
2000.

levere forplejningen til besogene pa
Logstor Kommune samt Vest Wood.
Spa:?ndingen
blev
udlost og det blev
en flot dag, og iSa:?r
Hans Kongelige Hoj
hed Prinsen nod den
pragtfulde udsigt fra
den nye terrasse.
Sa det blev en dag
med sa:?rlige minder
for personalet, ga:?
sterne og Christians
minde.

Farvel og tak!

PAVILLONENS

V~RTER

o

CiENNEM 75 AR

1930 - 1934: A.P. Hautop
1935 - 1937 : S0ren Pedersen
1938 - 1947: Marius H0ffner
1948 - 1948: B. Br0ndum Schmidt
1949 - 1966: Henry Knudsen
1967 - 1975: Carl Traberg
1976 - 1978: Inger og Henning Andersen
1979 - 1980: Iver Laursen og Bodil Haaning
1980 - 1981: Lis og Carsten Petersen
1982: Pavillonen delvis lukket
9. juni 1982: Genabnet med Jens J0rgen Christensen
Marts 1983: Mie og Lunds med bestyrer Erik Andersen
August 1983: Conny Pedersen, skulle gCElde til 1987?
Op mod 1990 var pavillonen lukket, og blev solgt til "L0gst0r kommunes Almen
nyttige Erhvervs- og Kulturiond"

1990 - 1990: Niels Kristoffersen
1991 - 1996: Jeanette og J0rgen Kyhn
19. februar 1996: Jimmi Petersen
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Pris pro ark: 25,- kr.

Lions Club L0gst0r valgte Pavilion Christiansminde sam motiv
for arets julemcerke 2004
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