Drengeminder fra Løgstør
Med denne &tel opfriskede godsejer og grosserer L Westerby, Lundbæk sine
minder om ﬁre års ophold i Løgstør i &den omkring 1890. Bragt i Aalborg
S&Gs&dende 15/1 1942. Redigeret af Finn Jensen.

Det var i de store gule postvognes 1d. Hver nat var der postvogn fra
Aalborg over Nibe 1l Løgstør. Om dagen var der postvogn fra Hobro
med ankomst 1l Løgstør ved 4-1den. Ved a@ens1d gik en postvogn
fra Løgstør 1l Færgelejet ved Aggersund. Der var daglige

Postvognen ved postkontoret i 1895

dampskibsforbindelser op og ned ad Dorden og en livlig
sejlskibstraﬁk af store tremastede skonnerter med kul fra England
eller med træ fra Østersøhavnene.
Da jeg var elleve år, kom jeg 1l Løgstør for at gå i den derværende
realskole og ﬁk ophold hos min mormor. Det var med tungt hjerte,
jeg tog afsked med mit hjem på Randersegnen, borte fra forældre,
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en dejlig have, skov, marker og engene med det opstemmede
sluseanlæg, der var midtpunkt i en lykkelig drenge1lværelse.
OOe 1mers ophold i den overfyldte postvogn en hed sommerdag fra
Hobro 1l Løgstør saOe ikke humøret op, da jeg vidste, at jeg kun
kunne gense barndomshjemmet i sommerferierne. Da postvognen
rullede ind i Løgstør, blæste pos1llonen i sit horn og der blev liv ved
gadespejlene, hvoraf der var et par stykker i hvert hus.
Årene forløb bedre og fornøjeligere end ventet. Min elskede 90årige mormor og hendes aldrende husjomfru førte ingen synderlig
kontrol med min fri1d og trods min beskedne ﬂid, gav karakterbogen
ikke anledning 1l skæbnesvangre formaninger.
Skoleforstanderen var streng men reVærdig. Han var meget
tuberkuløs, kom for sent i seng og yndede kortspil og stærke
toddyer. På skolen røg han al1d pibe og benyOede o@e spidsen 1l
straﬀeredskab med rappe slag oven i hovedet, når vi arme syndere
ikke mestrede lek1erne. Men han forstod at lære fra sig i fagene tysk
og historie. Matema1klæreren var høj og ranglet og stærkt plaget af
mavekatar og der1l meget opfarende og nervøs. Men hans fag blev
mine bedste. En ældre forsumpet cand. mag. var lærer i engelsk og
fransk. Han var fortræﬀelig og havde i ungdommen opholdt sig nogle
år i England. Læreren i naturhistorie og botanik var meget vidende
men trist og kedelig, skønt han var forelsket i vores allesammens
Babs, et frisk og fornøjeligt pigebarn med rødgyldne lokker, store
smilehuller og opstoppernæse. De blev senere gi@ og i årene
omkring verdenskrigen blev han vistnok en særdeles habil
ﬁlmcensor.
De øvrige lærere var ski@ende og ubetydelige. Eng ung cand.phil.,
der anstrengte sig for at være laps og charmør, var desværre min
lærer i dansk. For mig blev det ikke 1l mere end g ved
afgangseksamen – både skri@ligt og mundtligt. Disse karakterer
regnedes dobbelt, men jeg havde held 1l at sluOe med ca. 100 point.
Når der ikke var anledning 1l leg på tømmerpladsen eller senere hen
kricket, 1lbragte jeg fri1den på havnen eller på Dorden. Jeg blev ven
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med sømændene og hørte gerne på deres mere eller mindre
sandfærdige historier fra de varme lande.
Byens gadeliv blev oplivet af den gamle poli1betjent, der også
fungerede som trommeslager og udråber for auk1oner, ﬁsk på
havnen og gøgleres ankomst 1l byen. Han strøg ustandseligt sit
mæg1ge overskæg 1l side, som om han vi@ede ølskum fra skægget.

Løgstør en vinterdag i 1891

Han var en hyppig og velset gæst på beværtningerne og hen ad
a@enen var hans knortekæp ham en god og 1ltrængt støOe.
Byens gamle toldforvalter var en herlig
type med blink i øjet og gemytlige
bemærkninger 1l skoledrengene, især når
han kom fra besøg hos skipperne; han
havde ord for at være en betydelig kender
af store romtoddyer.
Byens matador og eneste R.D. var en
gammel storkøbmand, en stor, kra@ig
skikkelse, et stærkt ansigt indrammet af

Michael Simonsen
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skæg og i besiddelse af mæg1ge øjenbryn. Vi drenge haOede af med
ærefrygt, når vi mødte ham på hans daglige runde ved havnen.
En mandsling og halvtosse med øgenavnet ”Gogge” var skive for
drengenes ubarmhjer1ge drillerier, når han jokkede rundt med de
fåtallige eksemplarer af Folkebladet, der kun udkom, når redaktøren
ikke var på jagt eller sold med byens eneste barber.

Østerbrogade i 1895

Hotel ”du Nord” var i de år i fuldt sving og havde en dyg1g vært, der
var byens eneste ryOer. I de 1der havde de handelsrejsende 1d 1l at
spise godt og drikke tæt. Men hotellet havde også gode kunder
blandt borgerskabet og større landmænd. Det var et ﬂot syn, når
godsejeren 1l Krastrup næsten hver e@ermiddag susede ind i byen i
en høj jagtvogn og med forspand af fyrige raceheste. Han havde
tjent en formue i Argen1na, men på få år havde Krastrup og Hotel
”du Nord” givet alle pengene løbepas.
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Byens kirkesal var beliggende i nærheden af hotellet. Der var
dengang ingen kirke i Løgstør, man nøjedes med en kirkesal, men
præsten forstod ikke at omgås befolkningen, så han havde næsten
ingen menighed. Det havde derimod en nordenDords rødskægget
valgmenighedspræst, der jævnligt prædikede i et bedehus, hvor
konsulindens søster fungerede som degn og forsanger.
Forberedelsen 1l konﬁrma1onen skete hos byens forkætrede præst
og den 1d hører 1l mine bedste minder. Han forlangte ikke det
sædvanlige religionsremseri, men ﬁk os 1l at lyOe 1l hans billedrige
fortællinger om religionen. Han var meget liOerært interesseret og
glimrende 1l at arrangere skolekomedier. Han forekommer mig at
have været lig en lilleputudgave af Kaj Munk.
I eksamensåret måOe der hænges ekstra i og det traf sig så heldigt,
at min kammerat, som jeg repeterede med, boede hos en købmand,
der havde oplag for Tuborg. Ved af og 1l at hjælpe med a@apningen,
havde vi al1d let adgang 1l at få tørsten slukket. Desværre blev min

Havnen ved hotel Phønix
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kammerat senere hen i livet alt for tørs1g, men han blev nu også
ansat ved postvæsenet.
Lommepengene var små, men i det blå værelse på ”Phønix” var
genstandene 1l gengæld billige – suppleret med kundecigarer. Her
var søndag e@ermiddag samlingssted for byens handelslærlinge og
store skoledrenge. På lånte cykler kørte vi jævnligt 1l Aggersund
Færgekro, hvor man erhvervede ”små sorte” for 10 ører.
Byens markeder var store festdage og rigeligt forsynet med alt
muligt gøgl og som regel et cirkus, der saOe vor fantasi i det reOe
sving. Men helt inds1llet frilu@sliv og drengestreger plagedes
fantasien ikke af ero1ske besværligheder, der vistnok i vor 1d
forekommer på et alt for 1dligt 1dspunkt.
Sommeren 1892 saOe punktum for ﬁre gode år. Det fremkalder al1d
muntre barndomsminder, når jeg nærmer mig Løgstør, men ret
beset synes jeg, at det gamle idylliske Løgstør i for høj grad er aﬂøst
af en sta1onsbys rødstenede skær – men årene ændrer jo også på
synet.
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