


N.H. Lindhard

FORLAGET KREJL 1996

Historien 
om 

Løgstør



ISBN nr. 87-981575-82

Omslagsbillede: Bent Mikkelsen

1. oplag: 2000 eksemplarer.

Løgstør Rør A/S
Løgstør Kommune
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Sparekassen Midtfjord
Nordjyllands Amt.

Tryk:
Løgstør Bogtryk & Offset ApS

I forbindelse med udgivelsen 
takker forlaget:

»Historien om Løgstør« 
er udgivet af 
Forlaget Krejl 1996.



FORORD

Jeg håber, at læseren vil tage godt imod bogen.

Løgstør, sept. 1996

N.H.Lindhard

»Historien om Løgstør« er den første samlede Løgstør-historie, der er kommet 
på tryk. Ganske vist skrev red. S.E. Jensen et jubilæumsskrift til Handels-
standsforeningen i 1958, men det var en bunden opgave på få sider.

Allerede i 1980 var det tanken at udgive denne bog for at udnytte Lokalhisto-
risk Arkivs samlinger, men dengang var der ikke tid nok, så det blev i stedet 
tidsskriftet »Krejl«, som også har givet navn til forlaget. »Krejl« er i gang med 
16. årgang, og vil være et værdifuldt supplement til bogen, hvor der også fin-
des genbrug af visse artikler.

Selv om bogen begynder for 8000 år siden, er hovedvægten lagt på de seneste 
århundreder med brande, oversvømmelser og styrelsesproblemer, men også 
på fredelig udvikling, for en stor del med Limfjorden som partner på godt og 
ondt.

Bogens formål er at vise, hvilken indflydelse omgivelserne, herunder fjorden, 
har haft på, at der blev anbragt en by her, og hvordan den udviklede sig gen-
nem årene. Der har boet mennesker her i området gennem 8000 år, og det har 
fra begyndelsen været Limfjorden og fiskeriet, der trak.

I kommunen ligger f. eks. Aggersborg, Vitskøl Kloster og Ranum Seminarium, 
der har haft en stor indflydelse på udviklingen, men de er grundigt beskrevet 
andre steder, så af hensyn til bogens omfang er de kun kort omtalt her. Bag i 
bogen findes en liste over trykt litteratur, der kan føre den interesserede vide-
re.
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TIDEN FØR LØGSTØR
Da isen trak sig tilbage efter den sidste istid, var det meste af landet med und-
tagelse af Syd- og Vestjylland trykket ned, og befriet fra isens tryk begyndte 
landet at hæve sig nordøst for en linie fra omkring Nissum Bredning skråt ned 
over landet til Nordfalster, mens den sydvestlige del sank. Isen efterlod Nord-
jylland som en række øer i det såkaldte »Stenaldersænkningens hav«, eller Lit- 
torinahavet, opkaldt efter den meget talrige snegl, Littorina. Kysten ved Løg-
stør var den nuværende skrænt, mens det område, som den gamle del af byen 
ligger på, var under vand.

Der var ikke tale om en fjord, som vi kender den. Hanherrederne var en ræk-
ke større og mindre øer, og der var fri udsejling til havet. Himmerlandskysten 
var også forsynet med en mængde indskæringer, f. eks. de nuværende Nørkær

Bjørnsholm Fjord som arkæologerne mener, den har set ud. (se note 2). 1. er 
Bjørnsholm køkkenmøddingen. 2. er Aale-dyngen. De andre er mindre fund 
langs fjorden.



YNGRE STENALDER

GRUBEKERAMIKERE
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I den sidste periode af yngre stenalder, ca. 2000 f.v.t. dukkede et folkeslag op 
østfra, nemlig »Grubekeramikerne«, opkaldt efter de gruber, der var trykket 
ind i lerkarrene. De bosatte sig på Livø, men forsvandt forholdsvis hurtigt igen, 
eller de blev opsuget i den befolkning, der var der i forvejen? Et af de vigtig-

I den næste periode, yngre stenalder, blev indbyggerne mere fastboende, da 
de begyndte at dyrke landet. Her findes spor af mennesker over det meste af 
kommunens område. Et meget fint fund fra Tragtbægerkulturen er det såkald-
te »Skarpsallingkar«, som af mange anses for det fineste stenalderkar i Nord-
europa. Det blev fundet ved anlæggelsen af Himmerlandsbanen, og en af 
entreprenørerne solgte det på Hobro station til en opkøber for 18 kr. Det nåe-
de efter en del omskiftelser til Nationalmuseet. Det er et mirakel, at det kom 
helskindet frem. Der blev fundet et andet kar i udgravningen, men det var 
knust. Trods karrets navn blev det ikke fundet i Skarpsalling, men i Oudrup!4

ERTEBØLLETIDEN
Det er dog kun enkeltfund, men i den periode, der er opkaldt efter køkken-
møddingen i Ertebølle, ca.5200-4200 f.v.t. er der tegn på mere varig beboelse 
af en del mennesker. I Bjørnsholm fjord lå den store Bjørnsholm-køkkenmød- 
ding sammen med Åle-skaldyngen, og de er tilsammen Danmarks største. 
Målinger af de mange millioner skaller kan fortælle, at pladsen antagelig har 
været beboet igennem ca.1000 år.

Indad i fjorden og rundt om det, der senere blev til Vilsted- og Søndersø, lå 
en række mindre bopladser, som kun havde været beboet i kortere tid? Knog-
lefund kan fortælle, at jægerne har jaget efter specielle fiske- og dyrearter. En 
Ertebølleplads, som blev fundet lidt nord for det nuværende Aggersund, var 
fyldt med knogler af svaner, som åbenbart havde været talrige på stedet.3

Enge og den store bugt, som gik ind fra Vitskøl-området og helt ind forbi Vil-
sted. Den har fået navnet Bjørnsholm fjord efter opdagelsen af en meget stor 
kokkenmødding ved Bjørnsholm å.

Der har været spor efter mennesker her på egnen meget langt tilbage til ca. 
6000 f.v.t.' Det ældste er i Norkær Enge.

8
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Stenen fra Vadgaard er udstyret med en fisk, der bar en krog i ryggen og et spyd 
eller harpun nedefra. Den så ud til at bave været centrum i et kultisk anlæg - 
længde ca. 70 cm. (Aftegning af Bo Madsen.)

stc fangstdyr var sælen. Temperaturen var sunket, så grubekeramikerne havde 
god brug for sælens spæk. Folkenes udbredelse var omkring Limfjorden og 
Kattegat.

1
i

BRONZEALDER
I 1970 blev der fundet en større landsby fra ældre bronzealder ved Vadgaard 
tæt ost for Aggersund på sydsiden. På grund af det varmere klima var husene 
lettere bygget, og efterlod sig ikke så mange spor, så der havde ikke tidligere 
været kendskab til huse af nogen betydning fra den periode. De fleste havde 
vægge af græstørv. Det mest interessante var et kultisk anlæg med en stor sten 
i centrum. På stenen er der indridset en fisk med en harpun i ryggen. Det 
viser, hvor stor betydning fiskeriet har haft.6

Allerede i 1950-erne var der fundet en værkstedsplads for en bronzestøber 
i Vindblæs med adskillige rester fra produktionen.7

JERNALDER
Igennem jernalderen har der været beboet overalt i kommunens område, men 
vi har ikke kendskab til alle steder. Kun for Malle sogn er der påbegyndt en 
egentlig bebyggelsesgeografi.8 Den tidligere lokalhistoriker J.Thulstrup Chri-
stensen lavede en oversigt over egnens oldtidsminder,9 og arkæologen Gud-
mund Hatt kortlagde oldtidsagrene i bl.a. Vesthimmerland.10

Når det har været muligt at finde oldtidsagre, der stammer fra keltisk jern-
alder, hænger det sammen med to ting. Agrene blev omgivet med volde, fordi 
alle sten og andre urenheder blev kastet ud til siderne og blev til volde, så agre-

■i
____ _______



Oldtidsagre og udbredelsen af Vosk.
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ne minder om langstrakte bassiner. Der var ingen plov, der kunne vende jor-
den, kun en ard, der ridsede ageren på kryds og tværs. Den anden ting er, at 
agrene blev forladt, fordi jorden var for dårlig og ikke senere dyrket. I tidlige-
re perioder flyttede man bare til et andet stykke jord i nærheden, men nu var 
der blevet så befolket, at det var umuligt. Det blev altså nødvendigt at flytte 
langt væk.

Gudmund Hatt viste på et kort, hvilke områder der havde mange oldtidsag-
re. Det var de magre jorder i Nord- og Vestjylland, der ikke kunne ernære 
kvæget. Under 2. verdenskrig opstod en mangelsygdom hos kvæget. Den blev 
kaldt Vosk eller Voskhed, og udbredelsen af den viste en påfaldende overens-
stemmelse med kortet over oldtidsagre. Sygdommen skyldtes mangel på 
kobolt, som fandtes i importerede foderkager, der ikke kunne fås under kri-
gen, og der, hvor sygdommen var udbredt, manglede kobolt i jorden."

Denne flytning af temmelig mange mennesker kunne ende i en folkevan-
dring som Cimbrernes Tog. Tiden passer, men ellers er det naturligvis et gæt. 
Hvis de overhovedet kom fra Danmark, kunne de lige så godt være startet i 
Vindblæs, som andre steder!



AGGERSBORG

Rids af Aggersborg sammenlignet med Fyrkat og Trelleborg.

12

-

Fra 700-årene er der spor efter en større landsby ved Aggersund, men med fle-
re funktioner end normalt. Den kom til at ligge i vejen, da vikingerne skulle 
bygge deres store ringborg omkring 980, og er sandsynligvis revet ned for at 
skaffe vikingerne frit udsyn.

Aggersborg er af samme type som de tre andre kendte ringborge, Trelle-

-i;

’j
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borg, Fyrkat og Nonnebakken, men lige så stor som de tre andre tilsammen. 
Den type borge kendes ikke andre steder fra, »og de er bundet sammen af en 
fælles strengt geometrisk indretning: en cirkulær vold med porte i verdens-
hjørnerne, som er forbundet med rette gader, der opdeler borgpladsen i fire 
ens dele, hvor store krumvæggede huse er ordnede som firelængede gårde«.’2

Volden havde en diameter på 286 meter og rummede 48 huse på hver 32 
meter. Det hele er forlængst sunket sammen, så der ikke har været noget at se 
i terrænet, men i 1994 er volden blevet genskabt i en meters højde, så det 
giver en lille forestilling om størrelsen. Og den pragtfulde udsigt over fjord og 
landskab viser, hvor strategisk velbeliggende borgen var som hersker over hele 
fjorden og samtidigt over landtrafikken over det smalle sund. Fjorden havde 
stort set det udseende, den har i dag, men der er stadig diskussion om, hvor-
vidt det var muligt at sejle nordud til havet.

Vikingeborgen fik kun en kort levetid ligesom de andre tre. Det er endda 
muligt, at de blev forladt efter oprøret mod Harald Blåtand i 986. Ihvertfald 
viser ingen af dem tegn på reparationer.

Aggersborg var den eneste, der fik en ubrudt efterhistorie som borg, kongs-
gård og herregård lige til vore dages Aggersborggård. Dens historie blev også 
dramatisk. Allerede 100 år efter oprøret mod Harald Blåtand var der et nyt 
oprør. Det var denne gang rettet mod kong Knud med tilnavnet »Den hellige«. 
Han forsøgte at samle en vikingeflåde for at generobre England. På den tid 
kunne man endnu sejle vesterud af Limfjorden, så det var naturligt at samle flå-
den her i fjorden.

Han var åbenbart for hård over for sine undersåtter, som vendte sig mod 
ham, så han måtte flygte, især fra »de grumme Vendelboer«. Kongen var taget 
ind på gården Biskopstorp (idag Bejstrup), mens de fleste af hans mænd var 
taget ind på Aggersborg, som tilsyneladende var en ubeskyttet kongsgård. 
Knud blev sat over fjorden, og flygtede sydpå skarpt forfulgt. Han endte i 
Odense, hvor han blev dræbt. Kirkens folk øjnede en chance for at få den hår-
de hersker ophøjet til helgen, så de kunne få nogle indtægter fra pilgrimme 
m.fl., og der blev skrevet ikke mindre end to helgenbiografier. Ingen af forfat-
terne har kendt kongen, så indholdet kan ikke betragtes som historieskriv-
ning, hvad heller ikke var meningen. I den ene, skrevet af Ælnoth, kan forfat-
teren ikke helt skjule kongens hårdhed, og der er en dramatisk beskrivelse af 
begivenhederne i Aggersborg.’5 Kongsgården kan ikke være den samme som 
vikingeborgen, der kun har haft en kort levetid.

Kongsgårdens senere skæbne var også dramatisk. Oplysninger om gården i 
de næste ca. 600 år stammer fra skriftlige kilder, for der er ikke fundet spor
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ØRBÆK
Under Knud den Store (1018-35) begyndte man at slå danske mønter. Hidtil 
havde landet klaret sig med udenlandske mønter eller sølv efter vægt. En øre 
hed det også dengang, men den var meget værd. Det svarede til 24,5 g. guld 
(aurea). Der blev slået mønt flere steder i landet, Lund, Roskilde, Slagelse, 
Odense og Ørbæk.

I midten af 1600-årene, mens Erik Kaas var ejer, brændte gården to gange, 
men efter den tid levede herregården videre med et større antal skiftende eje-
re indtil i dag, hvor den forlængst er ophørt at kaldes herregård.

*

I

I

I
*

»De rede frem ad Aggersborg 
og frem ad Aggersborg by 
De satte ild på kongens gård 
det stod så højt i sky«.16

efter kongsgården, som antagelig ligger under den nuværende Aggersborg-
gård, eller under den tætte bevoksning. Den var i kongens eje indtil 1579, hvor 
Frederik II afhændede den til adelsdamen Vibeke Podebusk.1 ‘

Men inden da havde gården, eller borgen, oplevet en del. Den 9. marts 1373 
forpligtede Niels Eriksen Gyldenstjerne sig over for Valdemar Atterdag til at 
genopføre borgen Aggersborg som den var førhen. I lan... havde ødelagt den 
under uroligheder, vendt mod kongen. Dokumentet er bevaret, og giver en 
ganske god beskrivelse af Aggersborg, som altså på den tid var en borg. Der 
står bl.a.: »...Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg og mine arvinger 
lover og med dette brev har lovet den såre berømmelige herr Valdemar, de 
Danskes, Venders og Goters konge, vor meget kære herre, inden et år fra dato 
uden forhaling at opføre og bygge borgen Aggersborg tillige med forborgen 
kaldet »forborg« på alle måder, nemlig med bygninger, huse, fæstningsværker 
kaldet »barfred«, med palisade kaldet »planker«, med broer, grave, volde kaldet 
»wææle« og kort sagt på alle måder, således som samme borg med forborg tid-
ligere var bygget før samme borgs brand. Ligeledes lover vi...at genopbygge 
gården foran borgen Aggersborg således som samme gård kaldet »Ladegård« på 
alle måder var bygget...«,$ Brevet er på latin, men ordene i anførselstegn er 
skrevet på dansk.

I 1441 blev Aggersborg brændt af i forbindelse med oprøret mod Christof-
fer af Bayern, og her kaldes den kongens gård. I en folkevise står der:



Ørbæk - mønter fra Knud den Store og Hardeknuds tid.
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Der er almindelig enighed om, at det er Ørbæk ved Løgstør, men trods man-
ge anstrengelser er det ikke lykkedes at finde rester af møntværkstedet. Selve 
værkstedet har nok været uanseligt, men normalt var man nødt til at beskytte 
det mod overfald med et eller andet fæstningsværk.17
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VITSKØL KLOSTER
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$

I 1100-tallet opstod ct nyt kraftcentrum syd for fjorden. Det skete efter, at kon-
gen, Erik Lam, var gået i kloster, og tre fra hver sin kongeslægt, Svend, Knud 
og Valdemar, ville være konge efter ham. Det blev en borgerkrig, som varede 
fra 1146-1157, hvor Valdemar sejrede over Svend på Grathe Hede. Svend hav-
de forinden myrdet Knud i Roskilde. Som tak for sejren skænkede Valdemar 
landsbyen Vitskøl til en gruppe cisterciensermunke, anført af abbed Henrik, 
til et kloster, der blev påbegyndt 1158. »Kongen ... sendte mænd til Jylland 
med befaling om at vise abbeden alle de bedste ejendomme i hans fædrenearv, 
for at abbeden kunde vælge en af ejendommene, der var bedst egnet for cister- 
cienserordenen, som grundlag for et abbedi« og han »besluttede sig efter 
moden overvejelse til at vælge ejendommen Vitskøl«.1” Det antages, at med til 
beslutningen var også den fiskerige Vilsted sø.

Det blev et stort, rigt kloster, og munkene gik i gang med at bygge en kirke, 
som ville have hørt til de største, hvis den havde fået tid til at blive færdig.

På grund af Limfjordens fiskerigdom var der blevet anbragt 11 klostre 
omkring fjorden, og flere forsøgte at få jordegods her. Klostrene bredte sig, så 
de efterhånden ejede det meste af jorden i området. Vitskøl Kloster havde en 
overgang bredt sig helt over på Læsø, hvor en stor del af saltet til salterierne 
blev fremstillet. Her kom de i konflikt med kannikerne i Viborg om en fjerde-
del af øen, og i 1219 måtte Valdemar Sejr træffe en afgørelse, hvor der blev 
omtrent halvdelen af det omstridte areal til hver.19

»Munkene hørte med i Middelalderens Limfjordsbillede, enkeltvis eller faa i 
Følge, som de rejste fra Gaard til Gaard, fra Kloster til Kloster, Kirke til Kirke, 
med Brev og Bud - eller dragende i Flok til Fiskerlejerne, hvor travle Menne-
sker rev til sig af Fjordens Overflod. Overalt hvor Penge og Varer strømmede 
sammen, fandt Kirken ind; skærmede af Klostres og Kapellers Fredhellighed 
udfoldede de store Markeder sig; ...«Klostermarked« lokkede store Skarer til de 
lynggroede Strandvolde foran Vitskøls Porte..«20

Alt dette fik en brat ende efter Christian Ils fordrivelse og den deraf følgen-
de borgerkrig, og ikke mindst reformationstankerne. Grevens Fejde, hvor skip-
per Clement ville have Christian II tilbage, lagde egnen øde. Kirkens magt for-
svandt, og blev erstattet af kongens og adelens herredømme. Vitskøl Kloster 
blev overtaget af kongen, mens munkene måtte blive boende, til de døde. I 
1573 mageskiftede Frederik II godset i Vesthimmerland med rigsråden Bjørn 
Andersen, og Vitskøl Kloster blev til herregården Bjørnsholm.21

tgs

■
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Dette stik af E Richardt viser »Bjomsholm fordum Vitskol Kloster i Jylland«. Det 
er tegnet ca. 1840, set fra nordvest, med kirken på nordsiden og avlsbygninger 
til højre. Forrest til venstre den ene af de to vandmøller ved Bjørnsholm å.

i

BJØRNSHOLM KIRKE
Ved overdragelsen bestod kirkens tag dels af tegl, dels af strå. Det menes, at 
kirken havde haft kobbertag, som skulle være brugt til kanoner under syvårs-
krigen, men det er ikke bevist.

Der opstod snart kvaler med vedligeholdelsen, især af kirken. Den 15. juni 
1589 har Trud Bjørnsen til Bjørnsholm meddelt, at »Bjørnsholm Kirke, som 
tidligere kaldtes Vidskølle, er meget brøstfældig paa Tag og i andre Maader og 
umuligt kan holdes i Stand ved sin egen Indkomst, da den er mærkelig stor 
(særlig stor), til Kirkens Istandsættelse maa (lian) oppebære Afgiften af Kro-
nens Tiende af Bjørnsholm, Malle og Strandby Sogne, dog skal den saavidt den 
kan strække, udelukkende anvendes til Kirkens Istandsættelse«.22 Trud 
Bjørnsen døde straks efter, for 10. august 1590 gik bevillingen over til hans 
enke, Fru Ermegaard Gyldenstjerne. Selv om bevillingen blev fornyet, også til 
efterfølgerne, hjalp det ikke nok, for 18. juni 1632 står der, at Bjørnsholms sog- 
nemænd har berettet, »at deres Kirke, som Kongen selv har jus til, er meget 
brøstfældig, saa at de i nogle Aar har maattet høre Prædiken og holde Guds-
tjeneste i Bjørnsholms Fruerstue, hvorfor de har andraget om nogen Hjælp til
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Ruinerne af Vitskøl Klosterkirke blev gravet ud i slutningen af 1800-tallet. Det-
te postkort er fra omkring århundredskiftet.

Kirkens Reparation«. Kongen befalede, at de kirker i stiftet, der havde »nogen 
Formue« skulle bidrage med 300 speciedaler.25

Der sporges også om, hvorfor kirken har så ringe indkomst i modsætning til 
præsten. Det skal undersøges. Endnu i 1638 er de 300 rdl. ikke kommet, så nu 
er den virkelig gal for Bjørnsholms sognemænd. »Endvidere har de berettet, at 
den gamle Kirkebygning er saa meget stor, at den ikke kan istandsættes uden 
meget stor Bekostning, og de har derfor begæret at faa Tilladelse til at sælge de 
Mursten, som er faldet ned fra Kirken og som er i Behold, og en meget stor 
Klokke, som ikke er tjenlig til Kirken, men mere til en Kirke i en Købstad, og 
at anvende Pengene til Kirkens nødvendige reparation og til Køb af en anden 
lille Klokke«.2’ Den 29. maj 1640 blev det pålagt Slet Herreds bønder at køre 
hver 2 læs kalk og tommer fra Løgstør til Bjørnsholm kirke. Den nye kirke til 
erstatning for den gamle klosterkirke stod færdig 1643. Kongen sendte et brev 
til Viborgbispen Frants Rosenberg: »Da Kongen erfarer, at Kirken ved Bjørns- 
holmb, som nyligen er opbygget, endnu ikke er funderet, skal han med det for- 
derligste begive sig dertil, indvie Kirken og tilholde Menigheden at søge den 
som deres rette Sognekirke i Stedet for den, der er faldet ned«.25

Hvor lå den nye kirke? Der ses ikke spor i jorden efter den, og det har ikke 
været muligt at finde den omtalt. Det mest sandsynlige er, at den har været 
bygget op ad klosterkirkens sydmur. Der er spor i muren efter bjælker, som 
ikke stammer fra klosterkirken. Det må heller ikke have været noget holdbart



DRONNING MARGRETHE

19

Allerede under Valdemar Atterdag var kronen begyndt at vise sin magt over for 
adelen. Det var som altid et spørgsmål om penge. Hvis rigets finanser var gode, 
var kongedømmet stærkt. Valdemars datter, Margrethe, fortsatte linien, selv 
om hun hele tiden styrede for mindreårige konger. 1397 havde hun fået den 
nordiske union i stand i Kalmar, og nu kunne hun tænke på indenrigske for-
hold.

Rundt om i landet sad en mængde herremænd som små konger på deres 
borge og slotte, og det var Margrethe ked af. I stedet for at føre krig forsøgte 
hun at købe borgherrerne ud.

Ved Vilsted sø lå dengang en borg, ihvertfald kendes den fra 1332. Den til-
hørte Jens Lauridsen af slægten Panter og broderen Peder Lauridsen. Muligvis 
har den allerede tilhørt faderen Laurids Jonsen (eller Jensen). Det var en bety-
dende slægt, og mange af familien fik plads i rigets råd. Borgen gik i arv til Jens 
og Peders børn, som 1406 og 1407 solgte deres parter til dronning Margrethe, 
der lod borgen rive ned. Godset bestod, og det blev overdraget til Poul Stigsen 
(Hvide), og var et særligt len og Birk til Christian IVs tid.26 Både hos Frederik I 
og Christian III stadfæstes »at forskr. Niels Jul maa og skal nyde samme Vilsted 
Gaard, Gods og Fang uafløst i sin Livstid..«27

Om borgen skrev lokalhistorikeren Chr. Kollerup fra Vilsted: »Hele borgen, 
om hvis alder der intet vides, har sikkert lignet de andre middelalderborge, af 
hvilke der findes en del her i landet. Dens bygninger har været opført i kanten 
af søen med tørvejord som undergrund. På kryds og tværs har der været 
nedrammet lange rækker af svære egepæle, hvoraf der dog kun er enkelte til-
bage, der rager op over jordsmonnet.

Opbygningen vides der intet om, men som andre borge fra den tid har den 
vel hovedsagelig været bygget af træ med enkelte stensætninger hist og her, 
idet der fra stedet i tidens løb er fjernet mange sten, som nu sidder i de gam-
le Vilstedgårde. Endnu findes der dog stadigvæk store sten, der er kommet

byggeri, siden den kun holdt i 25 år. Den nuværende klosterkirke, der blev ind-
viet i 1668, blev til ved at man byggede en ny mur syd for i borggården, og 
gjorde den gamle sydmur til nordmur, så Bjørnsholm fik en nordfløj.

Kirken fungerede som sognekirke for Bjørnsholm sogn, indtil sognet blev 
delt 1917 i Ranum og Overlade sogne. Ranum havde fået kirke i 1909 og Over-
lade i 1917, så inventaret fra Bjørnsholm kirke, bl.a. et sjældent fransk dob- 
beltkrucifiks, endte i Overlade.
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Tegning af Vilsted Sø i sin største udstrækning med en indsat plan over rui-
nerne af borgen ved Vilsted.

frem ved pløjning af tomten. Mod landsiden ser det ud til, at der har været en 
bred voldgrav, som endnu ses som en sænkning i jorden i borggrundens nord-
side«.28

Der findes en tegning af resterne af borgen fra 1930-erne.29



I

SILDEFISKERI

21

s

Rids af et pulsvåds funktion. De to af mandene støder en stage med et klok-
keformet boved, en pulskølle, ned i vandet, og danner en luftblære, der fortsæt-
ter til bunden, hvor den eksploderer med et knald og jager fiskene ind i nettet. 
Hvis nettet var for fintmasket, blev også yngelen fanget.

.1

»I Jylland ligger den såkaldte Limfjord, der er så rig på fisk, at den sikkert yder 
indbyggerne lige så megen føde som hele agerlandet tilsammen«.30

Saxo’s udtalelse viser, hvor stor betydning i datiden Limfjordens fiskeri har 
haft. Et andet vidnesbyrd er de jyske klostres beliggenhed med tilknytning til 
Limfjorden. Alle forsøgte at opnå den bedst mulige besiddelse af kyster og 
mindre øer.

»Oplysende er således Vitskøls jordpolitik. Klosteret selv lå fremragende pla-
ceret tæt ud til Livø bredning fra Løgstedøre til Risgård bredning, ialtfald efter 
den store godsoverdragelse i 1477, hvor så godt som hele Strandby sn. fra 
Trend å til Stistrup å kom i dets besiddelse.31 I selve bredningen ejede det fra 
gammel tid Livø. I fiskerimæssig betydning kunne dette område imidlertid 
ikke måle sig med de besiddelser, klosteret havde øst for Aggersund, hvor det 
sad inde med de to store gårde, Krastrup og Vår, og dermed beherskede kyst-
strækningen ved Haverslev bredning og Hagedybet og de fiskegrunde, der her 
helt fra gammel tid var betydningsfulde, mens østsiden af Livø bredning altid 
synes at have været relativ fisketom«.32 Klosteret havde også besiddelser på 
Lundbæksgrund og på selve Nørlå i Nibe bredning, og længere østover helt til 
Læsø, hvor saltet til sildesalterierne blev udvundet.
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Det kan ikke forbavse, at kongemagten meget hurtigt greb regulerende ind 
i fiskeriet, der jo vest for Logstedore også omfattede ål og f.eks. Helt. I 1515 
opholdt Christian II sig i Aalborg og udsendte en forordning. Her blev en ræk-
ke fiskeredskaber, bl.a. silderuser og pulsvåd forbudt på Aggersborg grunde i 
Aggersund og andre sunde, maskestørrelser på nettene blev fastsat. Især var 
kongen ude efter brugen al' pulsvåd i Limfjorden.

Der var flere sild, end der var brug for lokalt og til kronens behov, og der-
for søgte mange byer, også hansestæderne, til fjorden for at få del i eksporten. 
Det var alles kamp mod alle, og derfor blev det bestemt i Christian Ils forord-
ning af 10. februar 1516,*-* at der kun måtte saltes sild to steder ved fjorden, 
nemlig Aalborg og Lysterod (d.v.s. Løgstedøre), og alle andre steder, også 
hovedstedet Nibe, var det forbudt. På den måde var det meget nemmere at 
indkræve afgifterne til kronen.

Nibe fik dog et par år senere lov til at salte igen mod en afgift til Lensman-
den, men forordningen gav startskuddet til dannelsen af byen Løgstør, som på 
det tidspunkt kun var et par huse på stranden ved Løgstedøre. Stranden var 
dukket op af fjorden lidt efter lidt og blev brugt af fiskerne.

RIMMERNE DUKKER OP
Efterhånden som landet hævede sig, trak vandet sig tilbage, og det første tørre 
land var nogle revler eller »rimmer« uden for skrænten. Den første ser ud til at 
have været »Løgstør Rimme«, som begyndte ved skrænten omtrent ud for 
Grønnegade og drejede østover. Den ligger stadig under Fjordgade/Vægterga- 
de.

En anden rimme ligger under Bredgade, og har dannet den ældste udfalds-
vej mod øst. Endelig har den fortsat mod Aggersund, og på den anden side af 
fjorden ligger Aggersborgvej også på en rimme.
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Når Løgstedøre blev valgt som det andet silde-saltested sammen med Aalborg, 
skyldes det nok, at Aalborg ikke ville have konkurrence for tæt på fra hoved-
stedet for sildefiskeriet i Nibe, og Løgstedøre var det fjerneste sted for fiskeri-
et. Her stoppede nemlig det store fiskeri ved Løgstør Grunde, der lå som en 
prop i fjorden og standsede de fleste sild i deres vandring. En beskrivelse af 
forholdene findes bl.a. i en rapport afleveret af Nibefiskerne til Limfjords-
kommissionen i 1736:

»Løgstørs grunde gør ligesom skel imellem 2 fjorde, thi derpå falder et 
meget grundt vand, og derfor ikke kan flyde uden små fartøjer med nogen lad-
ning over dem og til Tisted og de andre købstæder der oven for beliggende. 
Vel kaldes det tilsammen Limfjorden fra Hals tønder og langs op igennem lan-
det forbi Lemvig til Harboøre, men fjorden vest for Løgstørs grunde er snart 
som et hav at regne imod fjorden øst for grunden og ud til Hals, formedelst 
det hule og dybe vand overalt, så der ikke nogetsteds i særdeleshed er at kal-
de Kongens sejldyb således som østen og neden for grunden til Hals, hvor fjor-
den ikkun falder ganske smal. Og deres fiskeri både af ål og sild vesten for Løg-
størs grunde er snart ikke lig det fiskeri, der falder her neden og østen for, thi 
der fiskes aldrig een ål i Nørlå eller såkaldte Nibe fjord af den art og natur som 
vesten for Løgstør i bredningen. Vores almindelige og meste sildefiskeri, som 
kaldes fuld sild, er ikke heller af den art og natur, de sild er af, som fiskes der 
oppe i fornævnte bredning med deres sildevodder, ikke heller gives på de 
tider, her fiskes sild«.34

Løgstør grunde har ligget og generet trafikken så langt tilbage, vi kender. En 
rejsefører fra 1671 nævner, hvad en hel række byer er kendt for. Udfor Løgstør 
står det ene ord: »Grunde«.35

Løgstør grunde er en sandbarre, der består af meget finkornet sand, og den 
er derfor let at flytte med i stormvejr. De søfarende vidste aldrig, hvordan 
grunden så ud, når de kom til den. Normalt var der for lidt vand til at skibene 
kunne gå over med last. Det mest almindelige var, at skibet skulle losses på 
den ene side af grunden, sejle eller blive slæbt over, og lastes igen på den 
anden side.



På P. Scboustrupbs kort fra 1741 er grundene meget tydeligt afmærkede.
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CHRISTIAN IV VIL HAVE EN RENDE
Det var meget besværligt og kunne tage flere dage eller uger, hvis det blæste, 
og skibene skulle vente. Dyrt var det også, for Løgstør havde et lægteselskab, 
som havde eneret på at slæbe skibene over grunden, i hvert fald fra 1690, men 
sikkert før. I Hald Lens regnskaber figurerer afgifter for kongens skattekorn fra 
1610, og det har nok irriteret monarken, for 2. november 1636 befalede kon-
gen Hr. Jørgen Urne at sammenkalde »menige Stænder paa Limfjorden boen-
des, baade Adel, Gejstlighed, Borgere og Bønder« og høre deres betænkning 
om, hvorledes de formener, at den skadelige grund ved Løgstør kan afskaffes 
og et sejldyb skaffes derigennem ind i Limfjorden, »og hvad enhver dertil vil 
kontribuere«. (bidrage med penge).

Mødet blev holdt i Viborg 24. januar 1637. De fremmødte erklærede, at hvis 
man kunne finde en kvalificeret person, evt. fra udlandet, som kunne besigti-
ge grundene og opregne omkostningerne, og det ikke blev for dyrt, »og han 
derhos kan forskaffe os nøjagtig Assekuration (sikkerhed), at Værket i Læng-
den kan blive bestandigt«, så ville mødedeltagerne godt være med.36

Mere kom der ikke ud af det, og et lignende møde i 1647 endte også uden 
resultat. Bestræbelserne blev hele tiden mødt med hårdnakket modstand fra 
Aalborg, som ikke ville risikere, at de vestlige Limfjordsbyer fik for let adgang 
til havet på Aalborgs bekostning.

Byen havde jo et stort forspring, for i 1760 regnede man med, at et fartøj, 
der lastede omkring 400 tønder (18-20 læster eller knap 40 registertons), måt-
te af med 30 rdl. for at slippe forbi, og det blev oplyst, at »det er en fast Sand-
hed, at der passerer over denne Løgstøer-Grunde med Kongens Skatte-Korn, 
Landets Korn, Smør, Flesk og Oste, saltet Aal, ferske Helt, Sild og andre Ting, 
aarligen over 100 Fartøyer, som fra sværeste til ringeste, efter nøye gjorte 
Udreigning, fører langt over 6000 Læster Vahrer frem og tilbage«,37 så det har 
ikke været småpenge, som de vestlige købstæder mistede. For Løgstør var det 
derimod en god forretning.

NYKØBINGS KLAGE
Det var ikke uden grund, at de vestlige købstæder klagede sig. Det ses f. eks. 
fra Nykøbing, hvor der bl.a. står: »I stærk Blæst turde man slet ikke nærme sig 
Grunden af Frygt for Stranding, og mange Dage blev spildte med at vente paa 
stille Ve jr.... I de saa jævnlige Klager over Byens Tilbagegang og Armod danner 
da ogsaa Løgstør Grunde et stadigt tilbagevendende Omkvæd«.38
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Søkortdirektør Jens Sørensen opmålte i 1694-95 Limfjorden ved hjælp af pejle- 
apparat og knudetov. Sammenlignet med andre kort fra tiden var det forbavs-
ende nøjagtigt. Da det var bestilt af flåden, fik offentligheden først kendskab til 
kortet omkring 1. verdenskrig!

JENS SØRENSENS OPMALING
Landets første søkortdirektør, Jens Sørensen, rejste på fjorden i 1694 og 1695 
for at foretage opmålinger til brug for korttegningen. I hans dagbog for slut-
ningen af maj 1694 finder vi antagelig den første nøjagtige beskrivelse af grun-
dens tilstand: »Foer med en Lods fra Lykstør ud paa Bredingen. Renden did ud 
strækker sig V5S, ’/< M(il) til Prikkerne (små sømærker), som staar paa det 
grundeste. Iml. Lykstør og Grunden er dybt 5 a 4 Fv. (favne) i Renden, og bred 
over 100 Fv. gaar alt smal til udad, 6 a 5 Fv.; paa Grunden er ikkun 6-7-8 Fod 
og 7-6-5-4x/i-4~y/i-y/i-4-4x/2-5 Fod...« Det vil altså sige, at i 1694 var der ikke 
mere end 37» fod eller ca. 1 m. vand over grunden.
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Få år efter bevilgede regeringen en muddermaskine til at gøre forsøg på at 
grave en rende. Efter nogle års arbejde kunne »Jydske Efterretninger« for 12. 
august 1768 meddele: »Fra Løgstør meldes til Publici Fornøyelse, at det nu teg-
ner sig til, at man der ey allene kan love sig, men nu ogsaa med første vist ven-
te at nyde en betydelig Nytte og Gavn af Hans Kongl. Mayestæts hoypriselige 
Foranstaltning med Mudder-Machinen ved Løgstøers Grunde, da baade Arbey-

MANGE FORSØG PÅ AT GRAVE EN RENDE
Det fine sand spottede alle anstrengelser med datidens materiel, og der blev 
foretaget mange undersøgelser og prøver. Kort efter 1700 havde Thisted-borg- 
mesteren Ene vold Bjerregaard fået undersøgt, om sandet kom fra Bygholm Vej-
le nord for grundene. Undersøgelsen blev offentliggjort i 1760 og forfatteren, 
overskipper Stavanger fra Holmen, havde beregnet, at en gravet rende, sikret 
med pæle og sten, kunne klares for den beskedne sum af 10.748 rdL Vi kan 
godt have mistanke til undersøgelsen, for den var ledsaget af en kortskitse, der

Overskipper Stavanger tegnede dette misvisende kort som illustration til en 
rapport om, hvad man kunne gøre ved Løgstør Grunde. Man kan godt få mis-
tanke til undersøgelsens pålideligbed!
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NATUREN GRAVER SELV EN RENDE
Imidlertid blev problemet løst af sig selv. Hvad muddermaskinen ikke havde 
kunnet magte i 10 år, ordnede naturen på een nat, nemlig natten mellem 28. 
og 29. marts 1775, da en storm flyttede hele barren østpå, og pløjede en ren-
de, så der overalt var mindst 6 fods dybde. Regeringens kommentar var: »Det 
er vel en Jydeløgn«! Renden kunne dog kun besejles med lodsvejledning, og 
den første blev offentliggjort i »Jydske Efterretninger«, 22. september 1775. 
Der var lagt en søtønde ud, og på Tolstrups marker syd for Aggersund var der 
anbragt to landmærker, der skulle holdes over-eet.

det gaaer vel for sig, og det synes tillige at blive bestandigere der, end paa det 
Sted, hvor der i forrige Aaringer var blevet muddret. Enhver maa glæde sig 
over dette nyttige Verkes Anleggelse, og ønske dets Istandbringelse, da der er 
ingen Tvivl om, at det jo baade er mueligt og giørligt at bemeldte Grund kan 
igjen bringes udi god seylbar Stand«.

Desværre var avisen for optimistisk, og da muddermaskinen oven i købet 
blev gjort ansvarlig for, at sildefiskeriet svigtede, standsede arbejdet uden 
resultat i 1771.

DER SKAL GRAVES I DET FASTE LAND
Den 1. december 1771 bestemte kongen, at en marineofficer skulle undersøge 
de Logstørske grunde og muligheden for deres opmudring, og 7. januar 1772, 
at kollegiet skal levere kommandørkaptajn Lous de nødvendige materialer til 
undersøgelsen.’0 Lous fandt ud af, at det ikke kunne lade sig gøre at opmudre 
en rende, og foreslog derfor at grave den i det faste land langs stranden til 
Lendrup. Efter hans beregninger ville det koste 185.857 rdl. og den vældige 
sum ville regeringen ikke ofre.

I stedet foreslog regeringen at stationere flere lossepramme og ansætte en 
inspektør ved lægtningen, og stiftamtmand v. Osten, der havde fået til opgave 
at undersøge Limfjordsbyernes stilling til projekterne, tilføjede for egen reg-
ning et forslag om at indføre de såkaldte »Russiske Kameler«, en slags flyde- 
dokke, som han mente ville egne sig fortræffeligt.11
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De første lods-takster fra 20. aug. 1777. De bar nok været beregnet for lavt, for 
allerede i 1779 blev de forhøjet med 50%.

EN TURIST UDTALER SIG
Der har nok ikke været mange turister i byen, men i 1795 kom der een sej-
lende vestpå fra Aalborg. Han fortæller: »Med en sagte Bør gik vi fremad. Vi 
kom til Løgstør. Vinden begyndte at blæse fra en anden Kant. Der rejste sig en 
Storm. Farten i Liimfjorden har for de Søefarende og Handlende den Ubeqvem-

LODSERIET OPRETTES
Hidtil havde det været lægteselskabets folk, der havde optrådt som lodser eller 
kendtmænd, da de havde interesse i at kende de bedste steder at komme over 
grunden, men nu fandt regeringen anledning til at oprette et egentligt lodseri. 
Den 14. marts 1776 kunne stiftamtmand v. Osten i Aalborg konstituere den 
første lods, Anders Fuur, og den 20. august 1777 blev de godkendte takster 
offentliggjort. Lodserne må have haft stigende vanskeligheder, eftersom ren-
den langsomt, men sikkert sandede til igen.

T A X T
hvorefter
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melighed, at de ikke uden med fuldkommen god Bør og roligt Vejr kan kom-
me Logstør forbi. Fjorden kniber sig her ind til et smalt Sund, og et Sandrev, 
som aarligen strækker sig videre og videre, og omsider vil endog tilstoppe den 
nu værende meget trange Rende gjør Løbet saare vanskeligt«.

Han fortsætter med en beskrivelse af omladninger og økonomiske tab, men 
så kommer turisten op i ham: »Herligt er det at see en Storm fare over dette 
Sandrev. Her brydes Bølgerne i deres Fart, og under fraadende Skum staaer 
hele Grunden. Med Stormen fulgte en øsende Regn. Mig anviste man Huus- 
rum hos en Kjøbmand i Løgstør; hvor min Skipper selv blev af, fik jeg ikke at 
vide; Glad over selv at have fundet Lye i dette Uvejr, spurgte jeg ikke videre 
derom; men endelig fortalte man mig, at jeg nok ikke slap herfra i 2 å 3 Dage, 
thi Skipperen skulde - holde Bryllup! - Gode Gud derom havde ingen før sagt 
mig et Ord. Jeg blev gandske fortvivlet. I en Bye, hvor jeg ikke kjendte et Men-
neske, hvor enhver Gjenstand kunde med eet Øjekast oversees, hvor jeg ikke 
turde formode andet end Fiskere og Kræmmere ... Min Vert og Vertinde gjor-
de alt for at fornøje mig. Da Uvejret var forbi førte Manden mig rundt i Byen. 
Den ligger i en eneste Linie langs henad Fjorden, og er temmelig lang. Huse-
ne ere smaae, og til Luxus er ingen Spor at finde. Indbyggerne ere tilhobe, paa 
faa Familier nær, hvoriblandt Stedets Kontrollør og Læge, enten Fiskere og 
Fiskehandlere, eller Skippere«.

Han skriver om fiskeri og at byen er jævn og ligetil, og så opdager han at 
provst Engelstoft bor i Næsborg, og han bliver besøgt. Da vinden stadig er vest-
lig, beslutter han at vende tilbage til Aalborg, »jeg forlangte min Regning. 
»Deres Regning - sagde Vertinden ganske naiv - er ikke stor« - »Hvor stor da?« - 
»En Rixdaler!« Det er en inderlig sød Følelse at træffe ægte Natur, og Sæder, 
som endnu ikke ere besmittede af det gjengse Graadigheds-System. Jeg trykte 
fire blanke Rixorter i Haanden; takkede hende og den godmodige Vert for 
deres Artighed; pakkede ind og gik ombord. Sønderholm hedte denne ærlige 
Mand. Han havde engang, fortalte han mig, faret som Skipper paa Norge«.42

Omkring år 1800 var renden igen forsvundet. Et nyt forslag om en kanal i 
det faste land faldt, fordi summen nu var steget til 300.000 rdl.

Lægtningen fortsatte, og d. 17. december 1825 blev et reglement for virk-
somheden godkendt.
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I 1514 fik Graners Haning »vederkindels breff« (skøde) på »nogen Huss...på 
Løgstedør«.13 Vi ved ikke, om det var alle husene, der var nok ikke mange, men 
efter Christian Ils forordning fra 1516 steg antallet hurtigt, og der opstod en 
by. For at kontrollere sildeafgifterne oprettede kongen toldsted i Løgstedøre i 
1523, og det blev tilsyneladende eftertragtet at bygge sildesalterier. I 1527 fik 
kongens sekretær eller minister, Morten Krabbe, skøde på en »Jord paa Løg-
stedør, 100 Alen i Længde og Bredde« (ca. 4000 kvm.), og i 1530 fik kansler 
Claus Gørtz en grund af samme størrelse østfor.1’ Byen fik også hurtigt et bir-
keting. F.eks. nævnes i 1550 et tingsvidne, at der ikke har været fisket med 
pulsvåd på Aggersborg grund.

Det gik fremad for byen, og selv om fiskeriet var det vigtigste, så handlede 
man ivrigt på trods af, at al handel var forbeholdt købstæderne. Det gik så rask, 
at Aalborg blev nervøs, og lod et lille ord falde til kongen om konkurrencen, 
og Christian IV var ikke sen til at rykke ud med et forbud i 1598. Brevet siger 
en del om forholdene, og lyder sådan:

»Vi komme i Forfaring, hvorledes Vore Undersaatter, som bo paa det Fisker-
leje udi Limfjorden, som kaldes Løgstøer, skulle bruge adskillig Kjøbmands- 
handel med Kornkjøb, Kramvarer, Kjøbmandsgods og udi andre Maader, hvor-
med Vore Undersaatter som bo i Kjøbstæderne deromkring skal ske Forkort, 
idet fornævnte Vore Undersaatter udi Løgstøer skulle opkjobe og dem tilfor-
handle hvis (hvilket) Korn og Varer til aabne Kramboder og udi dem adskilli-
ge Kramvarer holde til Kjøbs og samme deres Gods paa ulovlige Havne ind-
skibe, da paa det at slig ulovlig Handel maa blive afskaffet ville vi hermed stren-
gelig og alvorlig have forbudt alle Vore Undersaatter, som bo paa fornævnte 
Løgstøer, at de herefter ikke skulle bruge nogen Kjøbmandshandel, enten med 
Kornkjøb, Kramvarer eller udi andre Maader, som borgerlig Handel og 
Kjøbmandsskab vedkommer«.15

Løgstør drev handel på Norge, Sverige og Tyskland, og der har været en del 
mennesker på egnen, for 24. marts 1568 fik Erik Podebusk ordre til at udtage 
150 bådmænd til flåden i Løgstør og omliggende fiskerlejer og sende dem til 
København inden påske. Han har højst haft en måned til opgaven, så det har 
skullet gå stærkt.

I slutningen af 1500-tallet ser det ud til, at silden svigtede i omkring 40 år. 
Så var der kun handelen tilbage, og kongens forbud havde ikke den ønskede 
virkning, hvad vi kan se af, at forbudet måtte gentages med mellemrum.
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Det kan måske forbavse, at en så stor by som Aalborg kunne være nervøs 
for konkurrence fra en lille opkomling med måske 300 indbyggere, men Aal-
borg var dengang ikke på mere end ca. 4000 indbyggere. Aalborg betragtede 
hele Limfjorden som sit handelsområde, og ønskede, at alle skibe ind og ud af 
Limfjorden skulle fortolde i byen.



LØGSTØR I 1600-TALLET
Der findes en fortegnelse over skatteydere i Logstør til Lens- og Jordskyldsskat 
år 1600. Kun navnene er nævnt, og der er en del gentagelser, da nogle åben-
bart ejer flere grundstykker, så det er svært at få et nøjagtigt tal. Der er et sted 
omkring 65 skatteydere.16 Trods Christian IVs forsøg på at stoppe handelen, 
må de have tjent godt, for i 1608 kunne »Løgstøer Mænd« skænke en prædi-
kestol til Løgsted kirke. Løgstør var stadig en del af Løgsted sogn og havde ikke 
egen kirke. Forneden står der med forgyldte bogstaver: »Anno 1608 gaf Løg- 
støers Mend den Predich Stol til Løgsted Kjerke. Gud til Lof og Ere. Amen«.

Prædikestolen i Løgsted kirke. Den blev skænket af Løgs tø r-b orgere i 1608, for-
di det stadig også var Løgstørs kirke. Først 285 år senere fik Løgstor sin egen 
kirke. (Bent Mikkelsen fot.)
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Det var sager som denne, der fik regeringen til at beslutte en omlægning af rets-
kredsene. Der var alt for mange små områder, hvor det kneb med at få kvalifi-
cerede herredsfogeder. Vesthimmerland var ingen undtagelse. Før omlægnin-
gen blev landsdommerne spurgt, hvad de mente om herredsfogeder og skrive-
re. Det var en bedrøvelig opremsning. Om herredsfoged Jakob Christensen i 
Slet herred stod der, at han var »ikke alene uvederhæftig og ganske udygtig, 
men også fordrukken, at det ikke synes, han har sin fulde fornuft, og af des 
årsag gør, hvad ham selv lyster, såsom den forurettede dog ingen restitution hos 
ham kan erholde«. Retfærdigvis må det tilføjes, at ordet »uvederhæftig« ikke 
betød det samme som idag. Dengang betød vederhæftig, at man skulle være 
økonomisk uafhængig, så man ikke lod sig friste så let til bestikkelse.

Det var ikke bedre med skriverne. Om Christen Sørensen i Slet herred og 
Løgstør Birk stod der: »en gammel mand på 60 år, havde ladet rene sider stå 
åben i sin tingbog; desuden skriver han ilde og ulæselig«.

Hensigten var at slå to eller flere retskredse sammen, så der blev grundlag 
for at udnævne mere kvalificerede personer til herredsfoged. I Nordvesthim-
merland blev den 15. november 1687 Aars, Slet herreder slået sammen med 
Logstør birk til een retskreds. Tinget skulle afholdes »om Onsdagen ved Horn- 
bech udi Oudrup Sogn, og af Christian Jensen Solberg, som Herretsfoget, hvor-
til hånd herved allernaadigst beskickes, forsvarligen betjenis«.

Den 13. marts 1688 kom der et brev til landsdommerne om »at lade dette

At ikke alle Løgstørs borgere var lige gudfrygtige, ser vi af et brev fra kon-
gen, der befandt sig på Koldinghus, til lensmændene 1. februar 1614: »Da en 
Del Baadsmænd og Skibsfolk, der i de forledne Aaringer have været udskrevne 
fra deres Len, uden Forlov og Pas ere bortrømte af Kongens Tjeneste, skulle 
de med Flid straks lade disse Personer, hvis Navne herhos ere undertegnede, 
opsøge saavel paa Landsbyerne som i Kjøbstæderne og straks til Foraaret sen-
de dem til København«.17 For Løgstørs vedkommende var det: Jens Pedersen, 
Bernd Berndtsen, Clemind Pedersen og Staffen Hansen. Vi ved ikke om kon-
gen fik fat i dem.

Endnu værre blev det i 1627, hvor Otto Marsvin (Aalborghus Len) modtog et 
brev om, at tre »Sandemænd i Løgstørs Birk«, (en slags lægdommere), nemlig 
Jens Skrædder, Peder Sørensen og Jens Lauritsen havde forset sig i deres embe-
de, »idet de har svoret Jesper Hansen, som har dræbt Niels Bødker, til sin 
Fred«.18
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Bref til Landstinget strax forkynde, saa og forstændige de gamle Betjente, som 
nu ere bievne casserede, at, saasnart Tinghusene ere paa de anordnede Steder 
bievne indrettede, de sig da fra Rettens videre Administration sammesteds 
aldeeles entholde«.19 Samme dag kom en anordning »at enhver Herredsfoged 
og Herredsskriver derefter for sin Tjeneste en fri Bondegaard efter Loven uden 
videre Ophold nyder og bekommer«.

Det skulle undersøges, om de nye fogder var kvalificerede. Da Solbergs 
efterfølger skulle udnævnes, tilbød ansøgeren, Jens Tofteberg, den 15. dec. 
1715 at erlægge 200 sietdaler og tilføjede frejdigt: »Skulde Eders kgl. Mait. 
allernaadigst forlange Attest om min Capacitet til denne Tienestes Forestaael- 
se, saa er ieg allerunderdanigst overbødig at udstaa Examen af hvem Eders 
kongl. Mait. allernaadigst behager dertil at ordinere«. Han fik lov at betale 200 
rdl., og blev udnævnt 2. marts 1717.50

1782 blev det bevilget, at tinget skulle flyttes til Løgstør, men da havde det 
allerede i mange år været holdt i byen. Af den første bevarede retsprotokol fra 
1747 kan vi se, at retshandlingerne fra da af foregår i Løgstør.

INDBYGGERE OG EJERFORHOLD
På tidspunktet for Løgstørs opkomst var der meget få selvejere på landet. De 
fleste på landet og i landsbyerne var fæstere i den første tid under klostrene 
og adelen. Den mere øde jord tilhørte kronen. Der foregik en ustandselig han-
del frem og tilbage, så det er umuligt at gå i enkeltheder. Efter reformationen 
havde kronen overtaget klostergodserne, og den kunne nu bruge dem til at 
handle med. I 1573 byttede kongen godser med rigsråd Bjørn Andersen til 
Stenalt, som overtog en mængde af Vitskøl-klostergodset i Vesthimmerland, 
deriblandt også Livø.

Området ved Løgstør hørte ikke til klostergodset, men til kronen, for i 1671 
var den i stand til at skøde til Kristoffer Lindenou, 80 gadehuse, 1 stk. jord og 
1 vejrmølle i Løgstør plus en hel mængde andet gods, for at få afviklet en gæld 
til adelsmanden. Det må have været det meste af byen på den tid.51 Der blev 
dog solgt 4 huse til Johan Ban nierman 4 år senere. Det betyder, at indbygger-
ne betalte landgilde til en ny ejer, for der kan ikke have været mange selveje-
re i byen. Med antallet af huse kan vi med en vis forsigtighed anslå indbyg-
gertallet til 300-400.

Det kan nu ikke have stået helt dårligt til med økonomien, for i 1717 betal-
te herredsfoged Jens Tofteberg og to borgere Hans Troelsen og Niels Thom- 
mesen på indbyggernes vegne 646 rdl. og 44 sk. for gammelt ryttergods, nem-
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lig Wormstrup by eller mark, ialt 18 gårde og 8 bol. Arealet ligger lige oven for 
skrænten, og på en del af det ligger i dag den nyere Løgstør by. Der kan være 
blevet flere selvejere, for kronen, som tilsyneladende havde købt Løgstør til-
bage, kunne 1723 skøde 54 gadehuse og 1 vejrmølle til Anders Kierulf på 
Bjørnsholm.

På dette kort fra ca. 1800 ses de arealer, som Løgstør købte i 1717. Det er de 
smalle strimler nord for landsbyen Vbrmstrup med matrikelnumre fra 89 til 
108. De når ben til skrænten oven for Løgstør.

PORTCONSUMPTION
Salget i 1671 til Kristoffer Lindenou skete samtidigt med, at regeringen 
udnævnte flere byer, bl.a. Løgstør og Nibe, til byer »der havde mere end bon-
denæring«. Der skulle ligesom i købstæderne indføres den såkaldte »Port-
konsumption«. Den blev indført 1. jan. 1673. Det var en slags datidens moms, 
og den blev i daglig tale kaldt bompenge, fordi der blev etableret bomhuse 
med bomme tværs over indfaldsvejene. Her skulle betales afgift af de varer, der
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blev indført i byen. I Løgstør lå bomhuset i krydset mellem Nibe Landevej 
(Bredgade) og Østerbrogade med en bom over Østerbrogade. Der var jo ingen 
by oven for bakken. De to andre indkørsler fra hhv Vesterkær og Østerkær hed 
Trangeled og Den blinde Bom. Det sidste navn, fordi bommen der var aflåst, 
så ingen skulle snyde sig ind ad den vej. Bommen var i Blindebomsgade 
omkring Fogedgade, hvor byen endte på den tid.

Byens sydlige indkørsel nedad Sønderport i ca. 1890. Nedenfor ses bomb uset 
med en af de første petroleums-gadelygter. Det blev revet ned 1891. Trafikken 
tillader voksne at kælke med lang pibe i munden!

Bomhuset mistede sin betydning omkring 1820, men lå der i privateje ind-
til 1891, hvor det blev revet ned. Det var efterhånden blevet for farligt for vog-
ne med god fart ned ad Sønderport, fordi det lå lige neden for bakken. Bagved 
dukkede Lund Salvesens købmandsgård op, og hjørnet var skråt afskåret af 
hensyn til den trekant, bomhuset lå på. Selv efter en ombygning af købmands-
gården i 1919 er det skrå hjørne bevaret indtil i dag.

Konsumtionen var en slags afløsning for det toldsted, der var indført i 1523, 
og var en stiltiende godkendelse af den ulovlige handel, der var i byen. Den 
varede ved indtil der blev oprettet en egentlig toldstation i 1843-
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Der står ikke, hvad skoleholderen hed, men i 1786 nævnes i Løgstør Brand-
protokol en skoleholder, der hed Schmidt. Det kan muligvis være ham, der var 
30 år i 1771.

DET ÆLDRE SKOLEVÆSEN
De første svage spor af et skolevæsen er fra 1600. Blandt de førnævnte jord-
skatteydere var Christen Degn, som samme år havde afløst Hans Degn. De kan 
have været skolelærere sammen med degnetjenesten. Den første, der nævnes 
som skolemester er Christen Andersøn, og det er endda kun indirekte, for 
hans hustru Karen Nielsdatter, f.1622, dør 1691. Ham står der ikke noget om. 
I 1709 dør skoleholder Christen Christensen, men præsten har glemt at skri-
ve, hvor gammel han var. Hans efterfølger Jens Christensen er også nævnt gen-
nem konen, Ellen Nielsdatter fra Mjallerup. Hun døde 1725, mens hans død 
ikke har kunnet findes. Under de store brande 1747 og 1751 nævnes skole-
holder Thurre (el. Thurri) Christensen. Hans hus brændte begge gange. Han 
var da en ældre mand. Hverken fødsels- eller dødsår har kunnet findes.

I en præsteindberetning fra 1771 står der om skoleforholdene: »Hvad Løg-
stør angår, da er den for sig selv forsynet baade med Skolehus og Skoleholder. 
Skolehuset, som for faa Aar siden er købt, holdes vedlige af Byen og andre 
aparte Gaver. Skoleholderen, som for Tiden er en læg Person, 30 Aar gi., har 
tjent her paa tredie Aar. Hans Løn bestaar i 20 Rdl., som er given fra Søedall, 
10 RdL, som Byen aarlig giver, og i en Julerente, som kan ansees for 3 RdL, 
hvorfor han er pligtig at agere Bedemand i Byen, foruden han efter Forord-
ningen nyder Tegn-Penge af Skolebørnene, 10 fattige dog undtagen, som han 
for de Søedallske Penge skal læse for intet for. 1 Læs Ildebrand bør han nyde 
for hvert Barn«.

»De Søedalske Penge« var et legat, der var stiftet af Diderik Iversen til Søe- 
dal ved Viborg. Han var født i Løgstør 1696. Efter en læretid på Bjørnsholm 
hos Anders Kjærulf, blev han ridefoged på Søedal. I 1735 var han foq^agter på 
Holmgaard, men samme år døde Anders Kjærulf, og hans enke bortforpagte- 
de Søedal til Iversen på så lempelige vilkår, at familien førte retssag mod hen-
de for at få det ændret. Sagen gik helt til Højesteret, men enken Margrethe 
Dorothea vandt. Hun døde i 1740 og godset gik tilbage til faderen Diderik v. 
Braes til Kokkedal, som havde været den ivrigste modstander af forholdet. 
Efter hans død solgte sønnen, Peter, Søedal til Diderik Iversen for den tilsyne-
ladende ringe sum 9000 rdl. Han var en dygtig landmand og solgte mange stu-
de, som han tjente penge på, og allerede i 1750 kunne han og hustruen opret-
te et legat, der bl.a. var til fordel for trængende i Løgstør.
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Denne bygning skulle være resterne af Løgstørs første skole, Den lå i Vægter-
gade ved nuværende nr 22 og blev revet ned ca.1965. Skolen havde rådighed 
over engen mod syd ned til Skoleengen.

SKOLEORDNING FOR LØGSTØR
»Den 24. juli 1777 ....vare vi underskrevne Peder Bjerring, Provst i Slet Herred 
og Sognepræst for Farstrup og Aistrup Menigheder og Mads Nørager, Her-
redsfoged over Aars og Slet Herreder forsamlede udi Skolehuset i Løgstoer den 
24 Juli Indeværende Aar, og efter Overveyelse med Sognepræsten, Velærvær-
dige Hr. Munch, og en stor Deel af Byens Beboere /: som ikke er Kjøbstadfolk, 
men betragtes som Selveyere :/ gjorde følgende Reglement og Repartition til 
Skoleholderens Aarlige Løn, Ildebrand, samt Foeder og Græs til Een Koe og 6 
Faar, alt efter Byens Beskaffenhed og, saavidt som muligt, i Conformitet med 
de udgangne Kongl. Anordninger Skolevæsenet betræffende«.

. Her følger en udførlig opremsning af, hvordan skolehuset skal indrettes og, 
hvad skoleholderen skal have i løn, mest som naturalier, men da byens borge-
re ikke kan levere foder til koen og de 6 får, skal det udbetales i rede penge. 
Til at betale var der byens grundejere, der er remset 64 op, og håndværkere
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og tjenestefolk, der boede til leje. Den samlede sum var 24 rdl., 2 mk. og 10 
skilling.

Der var mange gange tvivl om, hvilket stift, Løgstør hørte til, så for en sik-
kerheds skyld blev skoleordningen godkendt både i Aalborg og Viborg.

I 1817 blev der ansat en lærer til. I kommunalprotokollen d. 8. sept. 1817 
står der om hans ansættelse: »..mødte Skolekommissionen for Løgstøers Skole, 
paa Tinghuset sammesteds, hvoraf en Deel af Byens Indvaanere vare forsam-
lede, som efter Indkaldelse ved Trommeslag var i Dag indkaldede at møde; 
hvor da Kommissionen ifølge Amtsskoledirectionens af 24. August 1817 gjord-
te Forslag angaaende de bedste og hensigtsmæssige Midler til at lønne en nye 
Skolelærer, hvorefter de tilstedeværende eenstemmig erklærede som følger: - 
Vi vedtage og bestemme med herføiede Bestemmelser, som en bestandig Lov 
for Byen, at de skal fiske en Nat om Foraaret med enhver af de 6 Vaade, der 
her for Tiden er til Byen og om der skulde i Fremtiden bevilges flere Vaade, 
skal det ogsaa være en Lov for disse. - Alt hvad der fiskes med enhver Vaad den 
Nat skal tilhøre Skolen og anvendes til at udrede den anden Lærers Løn, Ilde-
brand og Logis, der nu for Tiden er forslaget til 400 rbd., samt til en nye Sko-
les Opbygning og Vedligeholdelse - og naar Gud velsigner Fiskeriet, forventer 
vi at disse for Byen nødvendige Udgifter deraf kunde udredes uden nogen Lig-
ning paa Byen i saa Henseende«. Protokollen var underskrevet af 29 mænd.

Der var bevilget 400 rdl. til bygning afen ny skole til erstatning for den gam-
le i Vægtergade. Den kom til at ligge i den baggade til Fjordgade, som fik nav-
net Skolegade. Det var i 1823.
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Efter købet af Wormstrup i 1716-17 havde Løgstør fået en del landbrugsjord til 
brug for borgerne, og igennem næsten 250 år havde gårde i Løgstør jord oven 
for bakken. Det kunne også se ud til at være nødvendigt, når vi læser en ind-
beretning, som regeringen i brev af 25. jun. 1735 havde beordret landets amt- 
mænd til at indsende om byers og amters tilstand. For Løgstørs vedkommen-
de var den udarbejdet af herredsfoged Jens Tofteberg. Der skulle besvares 8 
spørgsmål bl.a. om næringsliv, industri, åndelig tilstand o.s.v.

Tofteberg skriver bl.a.: »1ste Post. Løgstør By, som er et kongl. Birk, er belig-
gende i Slet Herred strax ved Limfjorden, haver i forrige Tider været et skiønt 
Fiskerleie, hvor der er tilgaaet overflødig Guds Velsignelse af Sild, baade ved 
de mange Bundgarnsstader, der haver været udi Limfjorden ovenfor Løgstør 
Grunde, saa og ved 9 store Sildevaadder, som haver været udredet af Byens 
Indvaanere og Adelen, som der haver haft Fisker- og Salterboder, deraf Byen 
har haft sin Oprindelse og ved tiltagne Mængde af Fiskeri og Salteri.

Har og der nedsat sig Håndværksfolk, Kroerholdere og smaa Kræmmere, 
som der have brugt Smaanæring og Handel, men for ungefæhr 100 Aar siden 
er Bundgarnsstaderne med Sand og Grunder efterskyllet og omsider ganske 
ødelagt. Sildevaadderne ere ogsaa Tid efter anden formedelst Fiskeriets Mis-
ligheds Skyld formindskede til for 20 Aar siden, da der var alene 4 Sildevaad-
der, saa og fra den Tid atter aftaget, saa der nu kun er en eneste Sildevaad, som 
dog knap kan indrænte saa meget, at det kan stoppe Udredernes Bekostning.

Indvaanerne derfor haver maattet søge andre Middel at ernære dem med, 
saasom Kroeri og smaa Kiøbmandsskab med Bønderne af Smaatømmer, Salt, 
Jern, Hør, Hamp, Tiære og andet deslige, og nogle lever ved Agerdyrkelse afen 
Del øde Ryttergodsets Jorder, som de paa kgl. holdende Auction 1716 haver 
tilforhandlet sig og svarer deraf som af andet Bøndergods (Det varede nog-
le år, inden de fik glæde af jorden, for en kvægpest i 1747 dræbte 70% af Him-
merlands kvæg.)

3.Post. Og som Byen ligger ved Limfjorden og er ganske bekvem til Seilatz, 
saa haver da Indvaanerne paa nogle Aar lagt sig derefter selv med Jagter og 
Baade at føre Vare fra et til andet Sted i Limfjorden og en Del, dog ganske faa, 
har haft Skuder at seile til Norge med for der at afsætte Korn, Fedevarer, Læred 
og Uldtøj og igien at hiemføre Smaatømmer, Fiel, Lægter, Jærn, Tiære og andet 
deslige. Der kommer og undertiden fra Norge Fartøier, som tilfører og frafører 
ovemneldte Varer. Fartøjernes Drægtighed, som saaledes ankommer, er ei
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Da vi af gode grunde ikke har autentiske billeder af brandene, kommer her 
kunstneren Esben Ovesens fortolkning af hvordan det kunne have taget sig ud.

DE STORE BRANDE
Byens huse var mest lange, lave bindingsværkshuse med Stråtag, mange med 
lerklinede vægge. Det fik katastrofale følger, da der udbrød brand d. 3- okt. 
1747. Husene var ovenikøbet fyldt op med brændsel til vinteren. Ilden opstod 
i Søndergade under en hård søndenvind. Branden bredte sig ud mod fjorden, 
hvor den standsede i Christen Ravnstrups to gårde ved fjorden. Da de havde 
vand på de tre sider, kunne man ikke komme til at redde dem. Ialt brændte 14 
ejendomme, mest store gårde i Søndergade og Fjordgades vestlige ende. En af 
de brandlidte var herredsfoged Bisgaard, hvis 56 fag blev ødelagt med alt ind-
hold, og han kunne derfor ikke lede forhøret.

Beboerne gik straks igang med at genopføre gårdene og husene. Der kom 
et bidrag fra den kgl. kasse, og en hel del blev genopført, men byen var knap 
nok kommet på fode, før en ny brand opstod i 1751.

Natten mellem 2. og 3. pinsedag (31. maj - 1. juni) 1751 var der en kraftig 
vestenstorm, og pludselig opstod ild i det vestligste hus ved fjorden. Det var 
et udhus, der tilhørte Christen Ravnstrup. Der blev stor opstandelse, folk blev

mere (end) 3-4 til 600 Tønder saasom Grundene mellem Aalborg og Løgstør 
taaler ikke større Fartøier end de, der stikker udi dybeste 7-8 Fod. Fortoldelse 
sker ved Aalborg. Sammesteds køber de mest Vare, de handler med i Løgstør.«

Der nævnes 1735 ikke nogen havn i Løgstør. Derimod nævner præsten i 
Farstrup 1743, at der er en lille havn ved Staun, men en større ved Løgstør.52

Tofteberg nævner også en del af de velhavende borgere. Den rigeste på 
listen var købmand og herredsskriver Peder Christensen Thorup med 3000 
rdl. indtægt.



vækket af deres søvn og forsøgte at redde deres huse, men forgæves i den stær-
ke storm. Om morgenen var der nedbrændt 40 gårde og huse, ca. halvdelen 
af byen, og i ejendoms-værdi betydeligt mere. Der brændte for godt 8.000 rdl., 
og blev reddet for godt 3-000 rdl. Branden kom også til at koste 3 mennesker 
livet.

Den 1. juli indledtes forhøret med, at de brandlidte i en meget lang række 
kom og »gav væmodeligt tilkende«, at de havde mistet alt ved branden. Beret-
ningerne er så ensartede, at vi kan nøjes med den første: »Niels Christensen 
Qvisel gav for retten væmodelig tilkende, at sidst afvigte imellem anden og tre-
die Pintsedag om Natten Kl. 12 slet, da han og hans Hustru, som nu ved Døden 
er afgaaet, laa i deres tryggeste Søvn, paakom en særdeles overfaldende, ulyk-
kelig Ildebrand, hvorved ej alene hans iboende Gaard, bestaaende af Raalings- 
hus 11 Fag, Udhus 5 Fag foruden en stor Del af hans Ind- og Udbo tilligemed 
en Del Malt og Korn af Rug, deres Fødekorn opbrændt og formedelst Ildens 
Hastighed blev udi Aske ødelagt, saa han er geraadet i kummerlig og fattig Til-
stand, allerunderdanigst beder om allernaadigst FIjælp og Assistance i denne 
ham paakommende store Elendighed«.

Det fremgik af afhøringerne, at en stor del af de brændte gårde og huse også 
var brændt i 1747. Der var omkring 40, der blev afhørt.

Derefter gik retten over til vidneafhøring. Vidnerne blev taget i ed, og sag-
de også næsten enslydende, at de havde set ild i Chr. Ravnstrups hus og var
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løbet hen for at gøre anskrig. Et af vidnerne var Niels Knudsen Drøstrup, som 
sagde, at han havde set glimt af ild fra sit vindue, og så løb han straks ud på 
gaden og opråbte folk. Efterhånden som vidneafhøringen skred frem, fik man 
det indtryk, at ilden var påsat, og mistanken samlede sig om Drøstrup.

De skadelidte indbyggere havde 11. september fået Niels Knudsen Drøstrup 
arresteret og forfulgte sagen. Det viste sig, at han havde begået mened, og den 
5. november gik sagen til doms.

Drøstrup bekendte, at han havde gået med onde tanker og antændt ildebrand, 
hvorved 3 mennesker indebrændte og over 35 huse var nedbrændt. Hans hustru 
havde forklaret, at han engang til hende havde udtalt, at han ville give Chr. Ravn-
strup en ordentlig lussing, fordi han havde så mange penge på sine gårde. Efter 
at han var blevet arresteret havde han forsøgt selvmord ved gift.

Dommen lød, at Drøstrup skulle have to fingre hugget afog knibes med glo-
ende tænger bl.a. udenfor Chr. Ravnstrups hus og flere steder ved de afbrænd-
te huse. Dernæst to gange mellem gerningsstedet og retterstedet. Der skulle 
hans højre hånd og hoved afhugges og sættes på stage. Legemet skulle lægges 
på stejle.

Dommen skulle til overretten i Viborg og derfra videre til Aalborg.
Den blev eksekveret 2. maj 1752 på retterstedet vest for Løgstør.53
»De ligesindede til afsky og til skræk«. Retterstedet var på en lille høj, som 

fandtes på en del af den nuværende gasværksgrund.
Katastrofen gav genlyd landet over. Kongen gav en erstatning på 2000 rdl., 

som kunne tages over tre år af konsumtionen. Derudover blev der lavet en 
landsindsamling i alle landets kirker til den hårdt ramte by.

Mens nu nådens lys skinnede over byen, mente byens borgere, at de havde 
chancen for at opnå købstadrettigheder, ligesom Nibe havde fået i 1727. På 
den tid var der uenighed om, hvilken by, Viborg eller Aalborg, der havde 
bestemmelsen, så ansøgningen blev for en sikkerheds skyld sendt begge ste-
der. Viborg havde ingen indvendinger, men det havde Aalborg. Ansøgningen 
kom til udtalelse i Aalborg Handelsstandsforening, som kom med en lang rede-
gørelse til de »Velædle og velb., velædle og velvise Herrer Magistrat«, bl.a. med 
en henvisning til Christian IVs forbud 1598. Alle de varer som Løgstør hidtil 
har købt i Aalborg vil gå tabt for byen: »Skulde bemeldte Løgstør By nyde Kjøb- 
stadprivilegier, maatte Aalborg Bys Handlende derved lide overmaade stort 
Tab, og 2 å 3 Mænd, som have noget at drive Handel med i Løgstør, gjøre lige-
som de andre smaa Kjøbstæder i at overtræde vor kongl. Maj.s Forordning af 
31. Dec. 1682...«

Aalborg, d. 10. Februar 1752.51
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PEDER KRÆMMERS TESTAMENTE
En af de omtrent 40 personer, der efter branden i 1751 »gav væmodelig til- 
kjende«, at han havde mistet alt, var købmand og herredsskriver Peder Chri-
stensen Thorup. Hos ham brændte 18 fag bindingsværks beboelse, 10 fag 
pakhus, 9 fag ladehus med indhold, alle hans købmandsvarer og stempelpapir 
til en værdi af 70 rdl., 40 rdl. i kontanter og 17 får.

Enten har han ikke holdt sig helt til sandheden, eller også har han været en 
usædvanligt dygtig forretningsmand, for 15 år senere rådede han over en for-
mue på over 23-000 rdl. I 1766 fik han kongens tilladelse til at oprette et testa-
mente. Det blev et usædvanligt testamente, som afstedkom et stort røre, og fik 
stor betydning for Løgstør.

I 1766 var Peder Kræmmer, som han blev kaldt, 72 år gammel og svagelig. 
Det ser af dokumenterne ud til, at han været på en slags aftægt hos nogle slægt-
ninge, som efter hans mening har behandlet ham dårligt. Enkeltheder savnes, 
men det påvirkede ihvertfald testamentet meget stærkt. Dokumentet er på 14 
tætskrevne sider, og den første del er et opgør med familien. Hans kone var 
død 6 år før, i 1760, og deres eneste søn var død i 1766. Man kan ikke undgå 
en fornemmelse af, at han har nydt at skrive testamentet, hvor bl.a. står:

Kongen fulgte altså amtmand Holck i Aalborg, og Løgstør blev ikke købstad 
den gang. Alligevel opnåede byen at få losse- og ladepladsrettigheder, ligesom 
den blev medlem af købstædernes brandforsikring: »..endeel smukke murede 
og teglhængte Gaarde og Huse, der nu ligesom Kiøbstæderne ere assecurere- 
de i Brandkassen, men hverken er den saa stor, ei heller har den Handel eller 
Ævne til at handle som tilforn«.55

For at undgå enhver tvivl om, hvem der bestemte over Løgstør, sendte rege-
ringen en skrivelse til stiftamtmændene i Viborg og Aalborg, hvor det blev 
præciseret, at det var Aalborg, der var Løgstørs Øvrighed. I skrivelsen, der er 
meget diplomatisk affattet og meget lang, står der at Viborg ikke skal blande 
sig, men »at der imellem dem er forefalden jævnlige Disputer og Tvistigheder 
ang. Jurisdiktionen i bemeldte Løgstøer, især da Stiftsbefal, i Viborg, paa Grund 
af forrige Praxi, samt forberørte 2 Befalinger, har tilholdt sig Rettighed at føie 
adskillige Foranstaltninger til en Sags Anlægning, Paatale og Forfølgning imod 
en for Mordbrand paa Løgstøer-Bye beskyldt Delinqvent N.S. Drøstrup, ved at 
anordne Delinqventens Arrest, beskikket ham Defensor i Sagen samt constitu- 
eret Sættedommer, Skriver og videre...«56 Til gengæld beholdt Viborg Stift 
bestemmelsen over kirke- og skoleforhold.
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Udsigt over byen med fattighuset lige neden for bakken. Det lå derfra 1825 til 
1929, hvor det blev revet ned. (efter maleri i Lok.hist.arkiv).

»1ste Post. Min søstersøn Christen Jensen Søndergaard i Løgstøer arver og 
nyder ei noged efter min Død.

2den Post. Min Søsterdatter nafnlig Anne Jensdatter /: nu gift med Feldbe- 
reder i Løgstøer :/ og Barbro deres Datter i Løgstøer, og Barbro Jensdatter i 
Løgstøer, disse tvende Søstere arver og nyder ei heller noged efter min Død....«

På denne måde arbejder Peder Kræmmer sig igennem familien, post efter 
post, med eftertryk på at de, der bor i Løgstøer »arver og nyder ei noged«. Til 
gengæld får den fattige familie uden for byen mindre beløb, og Løgstørborge- 
re uden for familien: »4.Post. Caspar Severin Kaabersvend og Hustrue Bodil 
Pedersdatter i Løgstør skal have for deres Redelig og Erlig Omgang imod mig 
200 rdl.«

Executor Testamenti skal være herredsfoged Mads Nøragger. I 20. Post står 
der, at når det hele er ordnet sættes pengene »paa Rente, hvor de bliver staa- 
ende i Evighed« til fordel for Løgstørs fattige. 8.feb.l768.

Der blev 21.325 rdl. som blev sat under Viborg Stifts varetægt.
I 1770 er hans hjerte blevet blødgjort lidt. Chr. Søndergaard får 2.000 rdl. til 

at begynde en forretning for. Det forhindrer dog ikke Chr. Søndergaard i, sam-
men med Lars Søndergaard, at skrive til kongen i febr. 1771 om Peder Chri-
stensen Thorup »som nu fast i 3de Aar deels af Alder og deels af Svaghed ikke
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haver haft den nødvendige Samling og Forstand til at giøre Reede for sin egen 
og Paarørendes Vel«.

De ville have testamentet omstødt, og sagen gik hele vejen gennem instan-
serne til kongen og tilbage igen. Testamentet blev ikke omstødt.

Thorup døde den 8. maj 1771 inden sagen var afgjort, og nu blev byens fat-
tige nervøse. Sidst på året 1772 blev der afsendt 3 breve til kongen. Et af dem 
lyder: »Løgstøer i Aalborghus Amt d. 30. October 1772. Allerunderdanigst 
Ansøgning, om ifølge Herretsskriver Taarups Midler, som dennem ved Testa-
mente er tillagt, deraf at nyde Renterne, ere af Testators Arvinger modsatte, 
hvorfor Solicitanterne anholder om, at de Fattiges Directeurer maatte Paakien- 
de Testamentets Gyldighed, at de derefter kunde nyde det gode, som dennem 
derudi er tillagt.

Som concipist paa de Fattiges Vegne og Deres Forstander, der foruden de 
underskrevne ere 4 fattige Fader og Moderløse Børn, og altsaa for nærværen-
de Tiid 32 i Tallet, underskriver Christen Sahl«.

Legatet begyndte at udbetale, og det gav anledning til at tiltrække den tids 
»bistandsklienter«. Herredsfoged Nøragger måtte 4. maj 1781 offentliggøre en 
skrivelse, hvor der bl.a. stod: »Da det er spørget, som og kand være troelig, at 
een og anden tragter efter at komme til at boe i Løgstør i den Anledning de 
venter at nyde Deel i Peder Thorups Legatum«, så forbydes udlejerne at indta-
ge udenbys folk, som ikke er i stand til at klare sig selv.

I 1820 havde legatet overlevet statsbankerotten med 14.000 rigsbankdaler 
sølv, og legatbestyrelsen ansøgte om et lån af midlerne til at opføre et Fattig-
hus i Løgstør. Lånet var anslået til 1500 rdl., men murerens tilbud lød på 2.000. 
Huset blev bygget i 1825 for enden af Grønnegade, og lå der til 1929, hvor det 
blev revet ned. En tavle i gavlen blev flyttet over i muren om den nuværende 
parkeringsplads, og nedgangen til pladsen hedder stadig Fattighusbakken, 
løvrigt blev legatet dårligt bestyret og smuldrede efterhånden væk. Omkring 
1850 var der 6250 rdl. plus værdien af Hellevad sogns kongetiende, som var 
købt for de sidste penge.5'
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I 1785 brændte byen for tredie gang i 1700-tallet. Heldigvis ikke i samme 
omfang som de to andre, men det gav stødet til, at byen fik en ny forfatning 
og en brandvedtægt. Der blev anskaffet to protokoller: »Løgstøers Vide- eller 
Vedtægtsprotocol« og Brand- og Vægterprotokol. De blev autoriseret 1786, 
men der blev hidført bestemmelser fra 1785. Vide-bogen eksisterer i afskrift, 
og dens første blade har været slidte, så der er huller i indledningen. De er dog 
ikke væsentlige. Herredsfoged Glerup skriver, at det var nødvendigt at anskaf-
fe protokollen »Men da man forinden har været nød til efterfølgende prelimi- 
naire Foranstaltninger, altsaa bliver disse, saavelsom de deraf paafulgte Afhand-
linger her først at indføre saalydende:«

Den daværende vægter Michel Jørgensen kan og vil ikke fortsætte, og da 
»Brandvæsenet langt fra ikke nu (er) udi sin rette Orden, saa og andet meere 
til denne Byes Nytte og Tarv, samt god Skik og Orden i samme at vedligehol-
de, ...saa vilde den saakaldede Overrodemester i Løgstøer, John Krogh, til den 
Ende tilsige alle ..Rodemestere sammesteds, at hver af disse, saasnart mueligt 
sammenkalde alle udi sin Rode værende Huuseiere og Beboere, hvoraf da hver 
Rode udvælger en Mand, der ialt bliver 8te Mand.«

De skal udpege, hvem de vil vælge, da antallet af rodemestre skal ned på 4. 
Det har jo også været flot, at en by på knap 400 indbyggere var delt i 8 roder. 
De fire rodemestre blev: købmændene Anders Lunøe, Jens Mørk, Bertel Sand 
og farver Wibroe. Kæmner blev John Krogh, som var lods fra 1781.

Den vægter, der udgjorde byens samlede politikorps, skulle have 28 rdl. 
årligt, »samt, hver 3die Aar en Seildugs Vægterkjortel underforet, med Rep i 
Livet, og ligeledes hver 3die Aar et Par nye Støvler og en nye Kabutze; det for- 
staaer sig selv, at han og vedligeholder Morgenstjerne og Vægterpiibe.« Så 
langt så godt, men i januar 1788 finder bystyret ud af noget: »Da man er kom-
men i Erfaring, at Vægteren kan komme ud med et Par nye Støvler hvert 4de 
Aar, saa have vi Undertegnede paa Byens Vegne bestemt, som bliver til en 
Regel for nuværende og efterfølgende Kæmner, at Vægteren faar et Par nye 
Støvler til Martmi (Mortensdag) 1788 og et Par nye Soller i samme Støvler til 
Martmi 1789, samt et Par nye Fødder i bemeldte Støvler til Martin! 1790, som 
saaledes hvert 4de Aar continuerer, at han altid hvert 4de Aar til Martini 
bekommer et Par nye Støvler«.

Vedtagelsen er foruden af herredsfogden underskrevet af de 4 rodemestre, 
som nu er udnævnt til eligerede Mænd. (udvalgte borgere, eller byrådsmed-



50

BRANDVÆSENET
Den ældste bevarede brandvedtægt er fra 21. sept. 1786. Her bliver det frivil-
lige brandkorps organiseret med brandinspektør, brandmester, strålemester, 
assistenter og brandsvende, ialt 25 personer. Men vægteren spiller en stor rol-
le: »Saafremt Ildsvaade om Natten maa opkomme, skal Vægteren strax blæse i 
hans Vægter Piibe og raabe Brand! Brand!, opkalde Brandinspektøren, Assi-
stenten, Brandmesteren og Brandadjudanten, samt Straalemesteren og Rode-
mesteren i det Kvarter, hvor Ilden er udbrudt med Slag af hans Morgenstjerne 
paa Vinduens Skudder og Dørre. Naar dette er bestilt forsøger han sig i mulig-
ste Hast at røre Byens Tromme for derved at give Indvaanerne tilkende den 
overhængende Ilds Vaade«.

lemmer). Kommunens regnskab balancerede med 10 rdl. 4 mk. og 10 sk.!
For at styrke købstadpræget fik Løgstør bevilget 3 årlige markeder, hvad 

ellers var forbeholdt købstæderne. Bevillingen, der var underskrevet af Chri-
stian VII, var dateret 7. april 1786, og den blev oplæst og indført i justitspro-
tokollen 24. maj 1786 af L. Risom, constitueret Herredsfoged og Skriver i 
Vacancen. Forklaringen er den, at herredsfoged Glerup i mellemtiden var 
druknet i fjorden. Han blev efterfulgt af Johs. Scharling.

Byen måtte indlede sin nye tilværelse med at låne penge. I protokollen står: 
»Foranførte allernaadigste Bevilling har kostet ialt med at indløse og andre paa- 
gaaende Omkostninger, den Summa 20 rdl, 4 skilling, og da Kæmnerkassen ej 
endnu er i den Forfatning, at den kunde udrede benævnte Udgift, saa har en 
Deel af Byen udlagt samme, indtil Byens 4 Rodemestre paa Byens Vegne har 
resolveret at laane 20 rdl. af Byens Fattiges Kasse..« 23 af borgerne udlånte 
hver ’/z-l rdl. De er nævnt ved navn, »og da disse anførte bør have deres udlag-
te Penge igjen«, så må Peder Kræmmers legat holde for.

Det første regnskab går fra primo oktober 1785 til ultimo januar 1787. Det 
balancerer med 25 rdl. 2 mk. 10 sk. Her er også de 20 lånte rdl. med, så det er 
beskedent, hvad der ellers var. Den første indtægt var bøder til 3 navngivne 
personer for ulovlig tørvegravning på byens fælled. Den ene af dem var den 
afgåede vægter, Mikkel Jørgensen!

Ellers var resten stadepenge fra markederne.
Udgifterne var, bortset fra de 20 rdl., penge til en bom med spiger ved bom-

huset, »til denne Protocol«, til annoncer og plakater og til vagt på markeder-
ne. Når beløbet var så yderst beskedent, skyldes det bl.a., at udgifter til skole 
og fattige ikke belastede dette budget.
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Løgstørs første brandbil, slige- og sprøjte vogn, ca. 1920. Brandværnet var fri-
villigt, og bestod mest af håndværkere. Brandmajoren i midten var snedker-
mester Philipsen.

»løvrigt bør alle Byens Indvaanere vise sig villige i at sætte en Tønde eller 
Kar uden for deres Dørre, som altid maa være forsynet med Vand, at ingen 
Mangel i denne Henseende maa finde Sted«.

Af regnskabet 1785 ses, at sprøjten er lejet ind hos købmd. Severin Morch 
for 3 rdl. Der var anskaffet to nye brandstiger og to brandhager. Den 16. febru-
ar 1831 forhandlede man om brandvæsenet. Sprøjten havde vist sig brugbar, 
dog med visse mangler, men byen trængte til et sprøjtehus. Det blev vedtaget 
at foranstalte en indsamling til en ny sprøjte og et sprøjtehus i slutningen af 
april, hvor fiskeriet plejede at være bedst.

Det foreslåede sprøjtehus blev opført i 1832. Året efter stod det anført som 
et nyt hus til 140 rdl. 6 alen i kvadrat. Det lå i Østerbrogade (nuværende nr. 
9). Der blev også anskaffet to nye sprøjtesæt til 300 rdl. De holdt til 1854. Det 
er ikke let at vide, hvor effektivt brandvæsenet var. /Valborg Stiftstidende kun-
ne 6. nov. 1857 meddele: »Natten til i Mandags kl. 1 opkom hos den driftige
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Vognfabrikant Lykke en heftig Ildløs, der i et Nu greb saa voldsomt om sig, at 
alle Slukningsforsøg vare forgjæves. Ilden rasede i 6 Timer, i hvilken Tid hele 
Husets Længe nedbrændte.« Og året efter var den gal igen i Lykkes genopfør-
te hus: »Løgstør, den 12. Dec. Natten til i Onsdags Kl.l opstod Ildløs i vogn- 
fabr. Lykkes grundmurede Baghuus, som indeholdt Værksteder og Oplag og 
som, i et Nu omspændt af Luerne, i kort Tid aldeles nedbrændte..« Lykkes gård 
lå skråt overfor sprøjtehuset, så lidt burde sprøjterne kunne klare på 6 timer. 
At avisen påstod, at ilden var påsat, og senere ynkeligt måtte dementere, er en 
anden historie.

1 1900 blev sprøjtehuset revet ned til fordel for en forretningsbygning. Et 
nyt sprøjtehus blev opført samme år i Fredensgade. Det lå der indtil 1976, men 
da var brandslukningen forlængst gået over til Falck.

Igennem årene havde der været talt meget om at få afskaffet stråtagene af 
hensyn til brandfaren, men den 15. april 1846 blev der indsendt meddelelse 
om, at der i Løgstør stadig var 1034 fag med stråtag, hvoraf 360 fag i løbet af 
året havde fået stentag, 91 fag var bestemt til nedrivning og for 167 fags ved-
kommende var huset ikke stærkt nok til at bære tegl. Der var mange ansøg-
ninger om fritagelse p.g.a. fattigdom, så det tog en lang årrække, inden det sid-
ste stråtag var forsvundet.



53

FISKERISTRID MED
AGGERSBORGGAARD
Fiskeriet var stadig sidst i 1700-tallet Løgstørs vigtigste næringsvej, men det var 
ikke altid lige let for fiskerne. Den 7. april 1744 havde rentekammeret skrevet 
til stiftamtmand Holch og indskærpet, at kgl. reskript af 24. maj 1737 skulle 
overholdes med hensyn til fiskeredskaber: »...anført og opgivet til Kjende: at 
udi Liimfjorden paa adskillige, bruges endeel ulovlige i Puls Vaaders Sted, 
opfundne Aalegarn, nemlig Dybvaade, Kravlvaade, Sandvaade og Strygglibe, 
hvor de melder: at Sildeyngelen formedelst slige Garns ulovlige Brug og 
Beskaffenhed tilføies en utaalelig Skade..« Skrivelsen blev sendt videre til her-
redsfoged Peder Bisgaard og læst på tinget den 22. april af herredsskriver P.C. 
Thorup.

I 1779 havde Løgstørs fiskere ansøgt om at få det våddrætsfiskeri til byen, 
som den afdøde Christen Speitzer på Aggersborggaard havde haft. Han var 
død i 1767, men hans søn Mads Speitzer overtog først gården i 1776. I den 
anledning fik amtmanden en skrivelse, hvor der bl.a. står: »Af Deres Excellen-
ces behagelige Pro Memoria af 11te Passate erfare vi, at Aggersborggaards Ejer 
skal kunde tilegne sig Grunden paa de Steder Norden for Aggersunds Løb, 
hvor Sildevaadene kand optrækkes, og at Deres Excellence derfor eragter det 
for bedst, at nuværende Ejer af bemeldte Gaard bliver tilbuden Vaarfiskeriet 
der paa samme Vilkaar, som hans Formand det ved Concession af 29. Decbr. 
1750, haver været tilstaaet. Men naar han ikke vilde indgaa saadant skulle 
Fiskeriet kunde overlades til Løgstørs Indvaanere imod at svare ham aarlig 
afgift af Grunden«. Skrivelsen var gået videre til herredsfogeden Mads Nørag- 
ger, og slutter: »Thi skulle jeg i underdanigst Følge Høibemeldte Hånds Excel-
lence Hr. Greve v.d.Ostens Ordre anmode, at Hr. Mads Speitzer, som Ejer af 
Aggersborggaard over forestaaende vilde her paategnet afgive sin Erklæring og 
mig samme derefter tilstille. 3. Decbr. 1779«.

Den 14. aug. 1780 har de to udpegede synsmænd afgivet erklæring: »Det er 
bekjendt, at Løgstøers Indvaanere af Alders Tid har brugt dette Fiskerie imod 
en aarlig Afgift til Aggersborggaards Ejere for at betræde Grunden paa Nørre 
Side, hvilken Afgift er dreven saa højt i Vejret de sidste Aaringer, at det har 
været Redderne utaalelig, da Fiskeriet meget har aftaget, og der nu kuns bru-
ges 3 Vaadde til Byen i stæden for forhen der har været 6 å 7 Stk. Ejerne af 
bemeldte 3 Vaadde har sidste Foraar begjært af Hr. Mads Speitzer at de maatte
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fiske med samme som sædvanlig, men dette har han nægtet dem, og svaret, at 
han selv vilde betjene sig deraf, hvor over de ikke har noget Fiskerie dette 
Sommer, og Hr. Speitzer har heller ikke brugt samme, saa hele Byen, og mest 
Fattige, har lidt stor Nød for Fisk.« De anmoder derfor om ny koncession mod 
sædvanlig afgift: »- Grunden paa Nørre Side af Sejldybet er stedse under Vand, 
(undtagen ved indfaldende Tørre om Sommeren, at Strømmen da højest paa 
et Par Dage kan falde ud, at Grundene kand være fri for Vand), saa bemt. Grun-
de ikke har mindste Skade af, at de betrædes af Fiskerne, thi der er hverken 
Græs eller anden Grøde, som kand tage Skade af Betrædelsen«.

Mads Nøragger slutter med at konstatere, at den afgift på 2 rdl. som de sønd- 
enfjordske synsmænd har beregnet, er fuldkommen nok. At de nordenfjordske 
ikke har villet bestemme det »er ventelig ved Overtalelse forekommet«.

Rentekammeret skriver så 10. febr. 1781, at fiskeriet er et regale, som til-
hører majestæten, der har overladt koncession til Aggersborg mod behørig 
afgift, og Mads Speitzer får en frist til at svare »paa det at om hånd ey skulle 
have begyndt Sag, man da herfra kunde foretage det fornødne i Henseende til 
Concession for Løgstørs Indvaanere«.

Den 28. marts 1781 udtog Mads Speitzer stævning for at beholde sin på-
ståede ejendomsret, og for ved dom »en Gang for alle at blive Løgstørernes 
Utilbørligheder kvit«. Der blev ikke fisket fra nogen af siderne 1780, 81 og 82.
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Vådskilte med »ophøjede i mørket følelige« numre til at bære om halsen. (Lim-
fjordsmuseet).

Løgstørfiskerne vandt sagen, men den endte i Højesteret. De tre sildevådlag 
indsendte i 1791 ansøgning om forbud mod flere vådlag inden sagen var 
afgjort, men 13- dec. 1792 fik de tre både fornyet koncession, og samtididigt 
kom der et vådlag til. Det var indledningen til en årelang indbyrdes strid, hvor 
gamle og nye lag bekæmpede hinanden. Antallet steg støt, så der i 1829 var 
ialt 18 bådelag. Allerede i 1827, hvor der var 15 våd, havde det været nød-
vendigt at lave et reglement for fiskeriet. Det vigtigste var fordelingen af dræt-
steder, som kom til at ligge temmelig tæt, og da de ikke var lige gode allesam-
men, skulle våddene skifte sted hvert år.

Man ville heller ikke risikere, at våddene om natten gik ind et forkert sted, 
så: »Paa det Opsynet eller enhver anden vedkommende kan vide, hvor han har 
at holde sig til, skal enhver Skipper være forsynet med et om Halsen hængen-
de Skildt hvorpaa med ophøjede i Mørket følelige Ciffre er anført Vaadenes 
Stade og Nr., ligeledes bør hver Sildevaadbaad paa et stort paamalet hvidt 
Skildt ved hver sin Side af Forstavnen være med Sort paamalet Vaadmrk. Nr. 
saa stort at det om Natten kan kjendes, paa hver sin Laaring skal paa samme 
Maade Vaadenes Nr. være paamalet«.58
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FISKERIET AFTAGER
Da Aggertangen blev gennembrudt ved en storm i 1825 strømmede saltvandet 
ind i fjorden, og det betød næsten øjeblikkelig død for brakvandsfiskene i den 
vestlige Limfjord. Det tog lidt længere tid med sildefiskeriet, fordi sildene kun-
ne tåle saltvand, men deres ynglesteder blev ødelagt. I endnu tre år var der et 
stort fiskeri, som kulminerede i 1828, og så var det slut de fleste steder. Der 
var på det tidspunkt 15 sildesalterier i Løgstør.

Mærkværdigvis varede det længere ved Løgstør. »Vådfiskeriet ved Løgstør 
opnåede en (rigtignok kun kort) tid i dette årh. en sådan vigtighed, at jeg fin-
der det nyttigt at hidsætte nogle yderligere bemærkninger om det. Nibingerne 
søgte, da deres fiskeri aftog, at skyde skylden derfor på de løgstørske vådde. 
Dette modsagdes af den for fiskeriet så nidkære Westenholz (herredsfoged), 
som indvendte: Først, at da Nibes bundgarnsfiskeri ligger nærmere den fulde 
sild end Løgstør, kan denne sidste by ikke komme den første i forkøbet; der-
næst var Nibingernes fiskeri om efteråret, da de løgstørske vådde ikke brug-
tes, ikke heldigere end om foråret. Endelig skulle de vådde, som brugtes nær-
mest Aggersund have fisket større mængde tom sild end de, som brugtes læn-
gere mod øst, hvilke derimod havde erholdt en større mængde fuld sild. Tiden 
for våddragningen var fra solens nedgang til dens opgang; men Westenholz 
mente, (hvilket bevilgedes af Rentekammeret), at denne burde forlænges til to 
timer efter solens opgang, »thi det har vist sig, at sildestimerne ofte udeblive 
hele natten, indtil just mod solens opgang og senere. Således har jeg flere gan-
ge set en våd hele natten igennem ikke have mere end et par snese sild og der-
næst i morgenstunden at gøre dræt på henimod 2000 ol« (Westenholz skrivel-
se til Rentekammeret).

På dette fiskeri hvilede et ikke ringe antal udgifter foruden udrednings- og 
driftsomkostningerne. Der måtte nemlig årligt svares 25 rdlr. af hvert våd i 
skat; 8 rdlr. til skolen; 1 rdlr. til kæmnerkassen for den plads, hvorpå vådden 
tørredes; i havnepenge 6 rdlr., tidligere endog 8; for vådkarlenes logis 6 rdlr. 
Endnu 1827 blev Jomfru-våddens fiskeri, som i det hele udbragtes til 1908 2/3 
rdlr. delt lige mellem de 7 redere og 7 karle, så at altså hver part udgjorde 136 
1/3 rdlr., idet alle omkostninger afholdtes af rederne, uden at noget afdroges 
karlene«.59

Derefter mente rederne, at også vådkarlene skulle deltage i de almindelige 
udgifter.



Udbyttet af et sildevåd ved Løgstør i årene 1824-34.

fiskedes for rdlr.
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1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

2478 
3868 
4015 
2021
2000
3228
3225 
2208 
1513 
497
231

5-
2-
1 -

KREJLERNE
»Ved Nibe og Løgstør fanges en stor Mængde Sild, hvoraf mange Kaage fulde 
bringes her til Thye, hvor Olien koster i Foraaret 8-16 Sk. og i Efteraaret 28-32 
Sk. De Sild af Fjorden er bedre end de af Havet, og jo højere de komme op

1 mk.
3-

13 sk.
2-
13-
14-
6-
10-
13-
10-
3-
6-
14 -

»Aalborg Stiftstidende« skrev d. 11. sept. 1830: »Indtil Dato er af Foraarsfi- 
skeriet udført 29279 Tønder saltede Sild, i danske Tønder efter Reduction og 
33441 O1 ferske. I Behold findes vel i det høieste endnu kun ialt 40 Læster. 
Heraf kan godt antages at være fisket til Løgstøer 600 Læster, foruden 250 
Læster der vel ere saltede paa Øland, men afhentede fra Løgstør. Nibe, der for-
hen har været Hovedstedet, gaaer derimod desværre meget tilbage. Her har 
forhen allene været saltet 12 a 1300 Læster Sild af eet Fiskerie, og denne Gang 
kun 583 danske Læster, men hvoraf omtrent 7» er tilført Byen fersk fra Løg-
støer, Stouen og Oxholms Grunde«.

Avisen skifter frejdigt mellem tønder, læster og ol, så det er vanskeligt at 
danne sig et overblik. Som regel var en læst på 12 tønder, men tønderne var 
ikke lige store, og det var sildene heller ikke. Vårsild var mindre end høstsild, 
og antallet i en tønde svingede omkring 20 ol (på hver 80 stk.) å 20 kast. Når 
silden blev pakket, tog man altså 4 sild mellem fingrene ad gangen. Den 27. 
sept. 1816 regnede man kun 12 ol Nibesild til en tønde. Når tønden havde den 
korrekte størrelse, rummede den 112 potter (ca. 110 liter).60
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Krejlerne lagde ind i Østeraa i Aalborg med deres last. Den forreste kag er fyldt 
til dækket med jydepotter. Senere returnerede de med brogede potter, bl.a. fra 
Nr. Uttrup. (Tønnies fol. ca. 1860).

under Thye og Mors, desto federe og mere velsmagende ere de; men tillige 
desto sieldnere«61

Det var krejlerne, der sejlede omkring med sild. Med deres fladbundede 
kåge havde de ingen problemer med at passere Løgstør Grunde, og de kunne 
komme ind i bugter og vige, hvor kølbyggede skibe måtte give op. Krejlerne 
handlede med alt, som kunne omsættes i penge, og de var ildeset, fordi de 
brød købstædernes handelsmonopol.

Naturligvis klagede Købstæderne over snighandelen »dette Utøy burde for-
jages som den største Pest og Ulykke«,62 men det var umuligt at komme til livs.

Foruden Aalborg og fra 1727 Nibe var der kun 4 købstæder ved fjorden, og 
de var små og fattige. Det kan derfor ikke undre, at landmanden hellere hand-
lede med krejleren, der kom til døren, og kun nødtvungent gav sig på rejse til 
den fjerne købstad. Med tidens dårlige veje kunne det let vare flere dage, og 
han havde oven i købet ingen sikkerhed for at kunne afsætte sine varer.
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Jydepotte og »broget« barselpotte. Jydepot ten bar ræret en tur i fjorden, hvad 
der ofte skete, enten ved kæntring eller ved at lasten faldt udenbords.

Om foråret gik turen til Kvols og andre steder i Hjarbæk Fjord efter jyde-
potter, eller sorte potter, som de kaldtes. Når kågen var lastet helt op til den 
åbne luge, gik turen rundt i fjorden for afsætning, men størstedelen endte i 
Aalborg, hvor man lagde ind i Østeraa eller Vesteraa. Her blev resten af lasten 
solgt. Returfragten bestod af brogede potter fra Nr. Uttrup og røde potter fra 
Asp, Torup, Siem m.fl. syd for Aalborg.

Med sin beliggenhed midt i fjorden på et sted, som næsten alle krejlere skul-
le passere, blev Løgstør et naturligt knudepunkt for krejlerturene. Øsløs-krej- 
lerne havde ofte passagerer med til Løgstør eller huskesedler med hjemmefra 
til bestemte indkøb. Det foretrukne opholdssted var Stougaards beværtning 
lige bag fiskerhavnen, hvor kågene løb ind.

Hertil kom også Lars Hesseldahl i 1825. Han var blevet krejler, selv om det 
var meningen, at han skulle på seminariet. Han blev senere tolder, og derfra 
stammer måske hans lidt pudsige sprog. Han havde sejlet med forskellige 
varer, som han havde byttet med sild. »Høsten nærmede sig; ieg begyndte nu
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at anlægge min Handel i at seile med Haugefrugt til Liimfjordens omliggende 
Markedspladser ... og fortiente derved saa meget, at vi kunde see den kom-
mende Vinter uden Ængstelse imøde«. Han har været heldig og vil nu gøre en 
sidste tur til Løgstør, inden båden lægges op for vinteren.

»leg gav mig nu paa en Seiltour til Løgstøer for at afhente en Ladning ferske 
Sild; men den Gang var ieg uheldig; ieg kom lykkeligt til Løgstøer og fik min 
Ladning ind; men formedelst Storm og Modvind næste Dag, som var bestemt 
til at seile, maatte ieg sælge Sildene til Salteren med Tab. Saaledes gik det mig 
3 Dage paa hinanden, fjerde Dag om Eftermiddagen gik ieg til Søes, og da ieg 
var kommen over Løgstøer Grunde og naaet den saakaldte Liv-Bredning, fik 
min Glæde Ende. Det blev mørk og blæste i Førstningen en liden halv Kuling; 
men Kl. 12 om Natten blev det en rasende Storm, der snart fyldte mig Baaden 
med Vand, og ieg var alene og kunde ikke slippe Roret, medens ieg biergede 
Seilene. Saa saae ieg mig nødsaget til at holde ind under nærmeste Land og da 
det var mørk og dertil Paalandsvind, kom ieg med saadan Heftighed mod en 
Steen, at ieg løb 3 Planker ind i Baaden. leg uden videre Betænkning sprang i 
Søen, og uagtet ieg var en daarlig Svømmer, naaede ieg dog Landbredden, 
hvorfra ieg kunde see, at Baaden sank med alt, hvad ieg havde, og intet stod 
til at redde. leg havde nu 3 Miil over Land til mit Hiem, hvor ieg maatte gaae 
blottet for alt uden at nyde mindste Vederqvægelse«.63

Krejlerkågene var ikke særlig sødygtige, især ikke når de var fuldtlastede, 
men i de fleste tilfælde gik det dog bedre. Krejlerhandelen døde ud i sidste 
halvdel af 1800-tallet, antageligt på grund af bedre landeveje og frigivelsen af 
handelen med 1857-loven.


