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Igennem århundreder havde der været større eller mindre håndværksvirksom-
heder, af og til med en del medarbejdere, men der var ikke tale om egentlig 
industri.

LØGSTØR ØLBRYGGERI
Bryggeriet blev startet af skipper Jens Theilmann. Han var født 1795 og sejle-
de endnu, hovedsageligt til København, først i 1830-erne iflg. skibslisterne.

Skolegade, den senere Købmagergade, i 1882. Forrest t.v. står manufaktur-
handler N.C. Jepsen, der havde overtaget den gamle skole i 1870. Han og hans 
søn af samme navn drev handel her, indtil sønnen i 1947flyttede forretningen 
til den nybyggede ejendom i Østerbrogade 24.1 baggrunden ses Løgstør Ølbryg-
geris store bygning. Den lå her i ca. 100 år, fra omkring 1840 til 1940, hvor 
den blev revet ned.
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Men han pådrog sig efter sigende en øresygdom, som fik ham til at gå i land. 
Her byggede han o. 1840 et bryggeri. Det var en stor, tung bygning i Lars’s 
Gyde (nu Strandstræde). Virksomheden fik et stort omfang, bl.a. på grund af 
de store arbejder med kanalbyggeri og inddæmning af Vejlerne. I 1860 blev 
bryggeriet overtaget af sønnen, Hans Theilmann, som drev det til 1890. Den 
nye ejer blev Chr. Bonde til 1920, og den sidste brygger blev Jens Peter Holm 
Pedersen til 1934, da virksomheden ophørte. De sidste 10 år havde ikke været 
indbringende. Bygningen blev revet ned 1940. Der har været et par andre 
bryggerier, men de har ikke efterladt mange spor.
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LØGSTØR BRYGHUS
I 1892 begyndte Edvard 
Petersen og hans broder en 
produktion af mineralvand. 
Det er usikkert, hvor fabrik-
ken lå. I 1897 købte de Bred-
gade 8, hvor de også havde 
aftapningsanstalt for Tuborg. 
I 1913 blev fabrikken solgt 
og fik en række skiftende eje-
re. I 1940 begyndte en pro-
duktion af hvidtøl.

I 1946 købte Knud Birk 
Nielsen virksomheden, der 
var kørt helt ned, men han 
fik hurtigt skik på fabrikatio-
nen. Birk moderniserede og 
arbejdede hårdt, så han i 
1975 var oppe på en produk-
tion af 400.000 flasker årligt. 
Fabrikken blev overtaget af 
Jørn Simonsen, som byggede 
nyt, men måtte konstatere først i 1990-erne, at markedet ikke mere var renta-
belt for så små fabrikker. Lokalerne blev solgt, da de lå i vejen for fjernvarme-
udvidelse, og blev erstattet med et depot. Fabrikken nåede lige akkurat at bli-
ve 100 år.
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Personalet ued Løgstør Klædefabrik efter at de tre brødre, Vilbeltn, Jørgen og 
Joban i 1901 havde overtaget ledelsen. Joban og Jørgen står som nr 1 og 5 fra 
højre.

LØGSTØR KLÆDEFABRIK
I 1865 begyndte Andreas Mathiasen med et farveri i Rådhusgade 33- Han køb-
te grundstykker til rundt om, og begyndte så i 1876 med uldspinderi. Senere 
blev det udvidet med væveri, og blev til »Løgstør Klædefabrik«. Fra 1901 blev 
den drevet af tre sønner. De havde specialiseret sig i uldne stoffer. Fabrikken 
fortsatte med tredie generation til ca. 1970, hvor den lukkede. Igennem hele 
fabrikkens levetid blev de samme maskiner brugt. De blev trukket via en 
hovedaksel og en mængde drivremme. Alle maskiner blev leveret til National-
museet, som ville stille dem op i Brede. Det blev dog aldrig til noget.

LØGSTØR JERNSTØBERI
En anden virksomhed, som nærmede sig industri, var Løgstør Jernstøberi. På 
hjørnet af Rådhusgade og den senere Jernbanegade begyndte smed og jern-
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Der laves stativer i Løgstør Jernstøberis gård i 1915. Personen længst t.h. er den 
senere maskinmester ved VBV, Søren Køster Elming

støber Chr. Christensen i februar 1858. Dets ældste specialitet var kakkelovne, 
herunder bilæggere og komfurer. Desuden landbrugsmaskiner. Firmaet frem-
stillede selv støbeformene. Der kunne til tider være op mod 20 mand i arbej-
de. Støberiet blev overtaget af tømmerhandler Søren Mosbech i okt. 1872. 
1896 blev det til et aktieselskab. Det fik en del arbejde i 1897-98 og i årene 
derefter med at lægge vand ind i husene til etableringen af vandværket. Fir-
maet havde også en anden specialitet, en petroleumsmotor, der blev kaldt 
»Støren«. Der eksisterer stadig et eksemplar, som i 1898 blev stillet op i det nye 
vandværk. Det blev ellers drevet af en vindmotor, og »Støren« skulle træde til 
i vindstille. Ifølge det første årsregnskab havde motoren været i gang i 8 dage. 
Hvor mange motorer, der blev fremstillet, er ikke klart. Den eksisterende har 
byggenummer 8. I 1908 blev støberiet solgt til jernstøber H.C. Hansen.

I 1917 opførte H.C. Hansen en pompøs hovedbygning, der er bygget i en 
del stilarter. Det var muligvis for stor en mundfuld, for i 1928 blev jernstøbe-
riet nedlagt. Nu rummer bygningen en bank, men den har stadig et relief med 
håndværkersymboler på facaden.

Disse fire var de eneste industrivirksomheder, som Løgstør kunne opvise i 
1800-tallet.
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Bykort fra ca. 1870. Østerbrogade er ved at blive udbygget, men det meste af 
bebyggelsen er stadig langs fjorden. Oven for skrænten er der kun Logstor Mol-
le og den nyanlagte kirkegård.

Det var stadig muligt at følge handlendes og håndværkeres ansøgninger om 
borgerbrev. Sidst i 1850-erne blev der givet meget færre tilladelser med den 
begrundelse, at der var nok i forvejen, især da man ventede en nedgang i ind-
byggertallet, når kanalen var færdig. Det skete også. Efter 1860 faldt indbyg-
gertallet fra ca. 1300 til ca. 1000, fordi de fleste fremmedarbejdere rejste hjem 
igen. Efter 30 års forløb var befolkningen igen oppe på 1300 indbyggere, så 
selv om man tidligere har hævdet, at byen stod stille i den periode, kan man 
konstatere en fremgang på 30%.

Byen begyndte at brolægge gaderne, f. eks. Fjordgade med tilstødende side-
gader i 1863- De fleste gader nåede dog aldrig at blive brolagt, men blev belagt 
med »Løgstør Tjære« under 1. verdenskrig.
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Da borgerskolen flyttede til Østergade i 1914, blev det muligt at indrette et 
alderdomshjem på torvet i 1915. Her ses samtlige beboere og personalet i 
haven bag hjemmet. Der findes navn på de fleste, men nogle er kun overleve-
ret som øgenavne, som »Kusk-konen« og »Per Kik«. Alderdomshjemmet var her 
indtil 1952.

Den skole, der blev indrettet i Skolegade 1823 var forlængst blevet for lille. 
Den var nu forbeholdt pigerne, mens drengene holdt til i Østerbrogade 17. 
Der var direkte forbindelse fra den ene til den anden gennem haverne. Den 
26. juni 1856 bad de to lærere Sommer og Ingerslev om at få løn efter købstad-
reglerne. Det blev nægtet med den begrundelse, at Løgstør ikke var nogen 
købstad og at skolen var en friskole. Sommer fik 410 rdl. og Ingerslev fik 200 
rdl. og de havde begge fri bolig og brændsel. Der var 90 børn, hvoraf 31 i 
første klasse.
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Løgstør Realskole flyttede i 1902 til Østergade med overlærer J.S. Lavendt som 
leder. Her ses den samlede skole fotograferet bag skolen med Lavendt på fløjen. 
Realskolen blev slået sammen med borgerskolen i 1907 med Lavendt som leder.

Kommunen købte derefter bødker Piselhøjs ejendom på torvet. Den var 
bygget 1857, og rummede bl.a. posthus, købmand og privat realskole. Prisen 
var 5.500 rdl. Den 5. dec. 1869 vedtog kommunalbestyrelsen at indrette byg-
ningen til skole med bolig for 3 lærere. Den gamle skole i Skolegade blev solgt 
for 1220 rdl. til skipper N.C. Jepsen, der begyndte en manufakturhandel, som 
han og hans søn af samme navn drev til 1947. Østerbrogade-afdelingen gik for 
1020 rdl. til sadelmager Christensen. I 1872 ville den nye skole gerne have et 
lukket gymnastikhus, men det anså kommunalbestyrelsen ikke for nødven-
digt. Skolen var i brug på torvet til 1914.

Der var sket det, at den private realskole havde bygget i Fischersgade i 1889 
i tre bygninger uden for »Chr. Fischers Minde«. Samtidigt fik skolen eksamens-
ret. Omkring århundredskiftet blev lokalerne for små, og det blev besluttet at 
bygge i nærheden af kirken i Østergade. Skolen var færdig i 1902. Da havde 
J.S. Lavendt været leder fra 1898. Skolen havde 3 underklasser, 4 realklasser og 
et gymnastikhus. 1. aug. 1907 overgik skolen til kommunen med J.S. Lavendt 
som leder. Skolen på torvet trængte også til udvidelse, så det blev besluttet at 
bygge ved siden af realskolen, og den nye skole var færdig 1914. De blev så 
kaldt fløj A og fløj B.
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SKOLEKLOKKEN
I skoleordningen for 1777 står der, at skoleholderen skal ringe med klokken, 
som hænger i skolens tårn, morgen, middag og aften, samt til »Choerhold«. 
Klokken har fulgt med de forskellige skoler, indtil 1914 ved torvet, og fra 1915 
hang den på gymnastikhusets ostgavl og blev brugt som timeklokke, indtil den 
fik en revne i 1938. Den er så havnet på Limfjordsmuseet, for den bærer føl-
gende indskrift: »Fregat Skeppet Prints Carl ifrån Calmar 1762. G. Meier fec. 
Holmiae«. Traditionen siger, at den blev købt på en strandingsauktion ved 
Vesterhavet.

RANUM SEMINARIUM
Det seminarium, som boghandler Spliid havde forudset, var etableret i Sned- 
sted i Thy, og det blev flyttet til Ranum 1848. Der havde dog været seminarium 
før i Ranum. Den 22. nov. 1815 fik præsten Ignatius Becher bevilling til at 
oprette seminarium. Han havde tilbudt et lokale i præstegården til brug for 6 
elever. Han ville stille den fornødne jord til rådighed »til seminaristernes 
beskæftigelse med havedyrkning«. Endelig ville han skænke seminariet »et godt 
og fuldtlydende Contra F Claver«.98 Den 5. juni 1816 mødte de første 6 elever.

Seminariet var også tænkt som et løft til befolkningen. »Søndag aftener om 
vinteren skulle nogle af seminaristerne gå omkring til visse steder i sognets 
forskellige byer og for dem, som efter foregående indbydelse møder, forelæse 
et eller andet stykke af en nyttig bog efter forstanderens anvisning«.99

Men Becher var en svækket mand. Seminariet kom ikke op på den rigtige 
størrelse. Der blev ikke bygget nyt, og Becher måtte tage sin afsked og flytte. 
Seminariet standsede sin virksomhed med udgangen af 1820.

Omtrent samtidigt var der oprettet seminarium i Snedsted i Thy, nemlig 5. 
oktober 1812. Det udviklede sig udmærket igennem 35 år, men blev så flyttet

Samtidigt med realskolen, blev Teknisk Skole bygget på hjørnet skråt over-
for. Der blev også handelsskole, og de fungerede til slutningen af 1950-erne, 
da de blev flyttet til Aars.

Efterhånden som befolkningstal og elevtal steg, blev også disse lokaler for 
små, og der blev bygget en fløj C i 1944. Byen havde den ide, at een skole var 
nok, så fra 1968-77 blev der bygget en helt ny skole på bakken syd for byen. 
Den gamle skole rummer nu mange ting, f.eks. Midtfjord radio, børnehave, 
daghøjskole og forskellige medicinske klinikker.
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Ranum seminarium efter den første udvidelse i 1886. Til venstre gymnastik-
huset. Over døren står: »Kongeligt Skolelærer Seminarium«. Den blev stående 
efter næste udvidelse, og også da det blev øvelsesskole. Det var den overskrift, 
der snød Scbalburgkorpset, da det bombede under anden verdenskrig.

til Ranum under ledelse af Ludvig Chr. Muller. Der havde været diskussion om 
beliggenheden, bl.a. havde Løgstør også været inde i billedet, men indstillin-
gen var den, at seminariet skulle ligge på landet. Her indledte Ranum Statsse-
minarium sin virksomhed 1. sept. 1848. Det begyndte med en mindre bygning 
med fire rum, men den måtte snart udvides. Der kom nybygning i 1886, og 
den måtte fordobles i 1914. I 1933 blev der bygget en helt ny bygning, og der-
efter blev den gamle brugt til øvelsesskole.

Indtil omkring år 1900 var statsseminarierne forbeholdt mandlige studeren-
de, og det første sted, hvor mandsmonopolet blev brudt, var i Ranum. To piger 
ønskede uddannelse i Ranum, Ingeborg Bæk fra Højslev ved Skive og Julie Bro, 
datter af førstelærer Bro, Ranum. Den 20. marts 1903 fik de højtideligt dispen-
sation fra Kirke- og Undervisningsvæsenet, underskrevet af I.C. Christensen. 
De måtte tillades »lige med de mandlige Elever at følge Undervisningen ved 
Ranum Statsseminarium, medens de selv maa bekoste deres Uddannelse i 
kvindelig Haandgerning og i praktisk Gymnastik«. De skal også erlægge under-
visningsgebyr, da reglementet ikke havde forudset kvindelige elever, så der 
stod, at lærersønner slipper for betaling. De blev blandt de bedste i en årgang
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AVISER OG INFORMATION
Indtil midten af 1800-tallet fik borgerne de fleste oplysninger fra prædikesto-
len eller ved trommeslagning i gaderne. Hvis nogen ville avertere eller have et 
indlæg bragt, skete det i »Aalborg Stiftstidende«. Herredskontoret annoncere-
de skiftevis i Aalborg- eller Viborgbladene.

I 1869 vedtog kommunalbestyrelsen at ophænge nogle vægskabe med stål-
tråd foran til offentlige bekendtgørelser flere steder i byen, men allerede i 
1866 kom det første forsøg på en lokal avis, den første »Løgstør Avis«. Den 
udkom fra februar til november. Endnu hurtigere gik det med nr. 2, der kun 
kom i få numre i 1870. Det tredie forsøg på en »Løgstør Avis«, som også hav-
de Hanherrederne hægtet på titlen, holdt fra 1871-74.

I 1882 kom så den »rigtige« »Løgstør Avis«, da Edv. Jørgensen vovede at gå i

(1906), der ofte betegnes som seminariets bedste. Den rummede bl.a. forfat-
teren Richardt Gandrup, (gift med Julie Bro), forfatteren K.K. Nicolaisen, den 
senere undervisningsminister M.K. Hartling, forfatteren Hans Kyrre og senere 
overbibliotekar Niels Grønkjær. Seminariet fortsatte med kvindelige elever, 
mens vi skal helt hen til 1934, før den første kvindelige lærer blev ansat.100

Natten til den 8. okt. 1944 blev øvelseskolen sprængt i luften. At det ikke 
blev den nye hovedbygning skyldes antagelig, at der stadig på den gamle byg-
ning stod »Kongeligt Skolelærer Seminarium«, og så har det »danske« hjælpe-
korps troet, at her var stedet. Hele midterpartiet var væk, så det ville blive nød-
vendigt med en helt ny øvelsesskole.

På den tid var man begyndt at mene, at seminariet burde ligge i en bymæs-
sig bebyggelse. Den gamle almue- og enelærer var ved at forsvinde, så der var 
spænding på, om man ville benytte lejligheden til at flytte hele seminariet. Det 
tog fire år at beslutte sig til at bygge skolen i Ranum, så Ranum Statsseminari-
um kunne fejre 100 år i bevidstheden om at blive på stedet.

Selv om seminariet fik endnu flere udvidelser, sidst en svømmehal omkring 
kommunesammenlægningstidspunktet i 1970, så blev røsterne om nedlæggel-
se stadig stærkere. Institutionen stod ellers som den nye storkommunes 
største virksomhed og havde en betydelig indflydelse på det kulturelle miljø i 
området. I 1984 var løbet kørt. Afviklingen af lærerseminariet begyndte og var 
afsluttet i 1987. Samtidigt blev oprettet et socialpædagogisk seminarium og 
HF-linien blev bevaret.

Trods ihærdige anstrengelser fra visse politikere lykkedes det ikke at gen-
skabe lærerseminariet.
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Der var tre forsøg på en »Løgstør Avis« før den nuværende fra 1882. Det forste 
kom i 1866, og var redigeret af Gustav Eye. Avisen udkom fra februar til 
november Det andet forsøg gik endnu burtigere. Avisen kom kun i få numre i 
1870, og var redigeret af Ludvig Eye. Den tredie »Løgstør Avis« havde ligesom 
den første hægtet »Hanherredernes Tidende« på titlen. Den var redigeret af T. 
Stenersen, og udkom fra 1871 til 74. Her gengives begyndelsen af nr. 12 fra 23. 
januar 1974.

gang med det fjerde forsøg. Denne gang gik det, og det hang måske sammen 
med den almindelige opgang i området. Avisen var et venstreblad og udkom 
ufortrødent til 1976, hvor redaktøren, fru E. Jørgensen, måtte beslutte sig til, 
om hun ville forny den nedslidte maskinpark eller slå sig sammen med »Fjer- 
ritslev Avis«, der havde et moderne trykkeri. Det sidste blev valgt, og avisen 
gik ned i det lille »frokostformat« fra og med 1. juli 1976. »Logstor Avis« havde 
et flot 100-års jubilæum i 1982 og fortsætter stadig i bedste velgående.

Både Viborg og Aalborg forsøgte sig med lokaludgaver i de forskellige parti-
farver. Både Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet havde lokal-
redaktioner. De fleste forsvandt lidt efter lidt, og i 1970 slog Venstre og Soci-
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Her er en lygte, der er fremstillet af 
blikkenslager C. Larsen. Det er dog 
ikke en gadelygte, men en lygte til 
tællelys, der kunne medbringes på 
gaden. Lygten findes på museet i 
Nykøbing Mors.

1 gamle dage indtil 1875 fandtes der 
ingen belysning på gaderne. Da der 
heller ikke var butikker med store 
ruder, der kunne sende lys ud over for-
tovene, var Løgstørs indbyggere hen-
vist til selv at medbringe lys, hvis de vil-
le færdes efter mørkets frembrud.

Men i 1875 vedtog kommunalbesty-
relsen, at nu skulle det forbedres. Der 
skulle opsættes gadebelysning. Den 
bestod fra begyndelsen af 4 petrole-
umslygter. Ifølge regnskabet for 1875 
havde blikkenslager Carl Larsen frem-
stillet 3 lygter for 72 kr. Arbejdet med 
at passe lygterne og tænde og slukke 
blev udbudt i licitation, og den 4. 
november kunne kommunen antage et 
tilbud fra skomager Chr. Kjær. Det lød 
på 3 kr. om måneden pr. lygte. For den 
betaling skulle han dog selv levere lam-
peolien!

Det blev en succes, og i 1877 kunne

aldemokratiet deres aviser sammen til »Nordjyske Morgenblade«. Det endte 
10. december 1971, og nu er der kun »Aalborg Stiftstidende« tilbage med lokal-
redaktion.

»Løgstør Avis« udvides en gang om ugen til annonceblad, og har her kon-
kurrence af »Vesthimmerlands Folkeblad«, så de handlende kan reklamere flit-
tigt i et område, der er tre gange så stort som den daglige avis.

De sidste skud på oplysnings- og underholdningsfeltet er lokalradioer. »Midt-
fjord Radio« begyndte efter prøveudsendelser den 1. november 1986. De sen-
der også til nabokommunerne, og Nibe bruger udstyret om aftenen. I radioens 
pause om eftermiddagen bruges udstyret af en anden uafhængig radio, kaldet 
»Frederik den Spændes kanal«. På den måde kan de lokale lyttere faktisk lytte 
fra 7 morgen til 22 aften. Det er mest musik, men også opbyggelige udsendel-
ser, foruden lokale nyheder. De er meget aflyttede.
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Østerbrogades nordlige ende mod Skolegade. Her ligger den nybyggede bag-
bygning til Simonsens købmandsgård. Igennem porten ses det, at forhuset mod 
fjorden stadig er i een etage. T.h. hænger en af de første gadelygter på muren 
til porten indtil hotel »Limfjorden«s gård. Det ser ud til, at hotellet en kort over-
gang har heddet »Hanherred«, men vi har det kun herfra. Bygningen t.v. blev i 
1891 erstattet af »Løgstør Sparekasse«. Billedet er fra ca. 1880.

blikkenslageren levere 5 lamper til. De første lamper var anbragt ved bomhu-
set og i Skolegade for enden af Østerbrogade, og en tredie sad på torvet. De 
andres placering er usikker. Regnskabet viser, at Chr. Kjær ikke fik udbetalt 
penge fra maj til september, så lyset var altså slukket i sommermånederne.

Pudsigt nok forsøgte kommunen det samme godt 100 år senere, nemlig i 
1981, med at slukke gadebelysningen i sommermånederne. Det var for at spa-
re, men tiderne var blevet sådan, at der skete for meget ubehageligt i ly af mør-
ket, så det blev nødvendigt at tænde igen.

Antallet af lygter steg med tiden, og efter gasværkets start blev de skiftet ud 
med gaslygter. Byen nåede op på ca. 50 gaslygter, som så lidt efter lidt blev 
skiftet ud med elektriske lamper. De gaslygter, der holdt længst ud, var på hav-
nen. Den 1. november 1956 gik byen over til vekselstrøm, og så kom der en 
moderne gadebelysning.
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Da Logstørs vesterhavn skulle finansieres i 1852 havde byen ikke noget pen-
geinstitut, og i 1864 var der i hele landet kun 75, men nederlaget i krigen sat-
te åbenbart skub i viljen til at udnytte ressourcerne bedre i småbyerne og på 
landet.

Den første direktion i »Løgstør Sparekasse« i 1865. Fra venstre: H.R. Andersen, 
Michael Simonsen, Jens Chr. Jensen, N. Sørensen, JEG. Andersen, JC. Tvergaard 
og Wilhelm Muller.

LØGSTØR BYES OG OMEGNS SPAREKASSE
At stifterne af »Løgstør Bys og Omegns Sparekasse« den 25. maj 1865 mente 
det samme, fremgår af vedtægtens formålsparagraf: »Instituttets Hensigt er at 
lette Beboerne i Aars-Slet Herreder og Løgstør By Adgang til mod antagelig Sik-
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kerhed ved Kaution og Depositum af Værdipapirer at erholde mindre Laan, og 
at samle og gjøre frugtbringende de mindre Summer, der nu ofte ligge hen 
uden at bringe Renter«.

En konstituerende forsamling havde tilsammen indbetalt 5000 rdl., og der-
med var vesthimmerlands første pengeinstitut en kendsgerning. De ledende i 
arbejdet var købmand Michael Simonsen, bagerm. L.P. Petersen, herredsfuld-
mægtig H.R. Andersen, Løgstør, samt proprietær J.C. Tvergaard, gdr. Jens Chr. 
Jensen og sognefoged N. Sørensen som repræsentanter for oplandet. Disse 
seks dannede sparekassens direktion, men inden åbningen døde bagerm. 
Petersen, og så blev garvermester Wilhelm Muller valgt i stedet.

Som bogholder blev J.F.G. Andersen valgt. Han var bror til H.R. Andersen og 
havde etableret sig med store annoncer som købmand, men ville åbenbart hel-
lere være bogholder, selv om lønnen først skulle fastsættes, når det første år 
var gået. Sparekassen havde lejet sig ind hos H.R. Andersen i Fjordgade, tæt på 
Rådhusgade for 30 rdl. årligt plus 10 rdl. til brændsel. Det eneste vi ved om 
indretningen er, at man anskaffede et jernpengeskab, som var fremstillet af 
smed Støckel i Skolegade.101 Skabet findes stadig i sparekassens boksrum.

Ifølge »Aalborg Stiftstidende« var den indskudte kapital efter det første år 
nået op på 25.000 rdl, hvilket var meget fint i betragtning af den tyndtbefol-
kede egn og det sidste års dårlige høst. Nu kunne så bogholderens løn fast-
sættes til 3/8 % af indskudskapitalen pr. 30.6. og 30.12., dog højst 300 rdl. 
årligt. Direktørerne mødte på skift hver lørdag, når kassen var åben. De første 
år uden vederlag, men fra 1869 bevilgede de sig selv 2 rdl. pr. mødedag.

I 1869 ønskede H.R. Andersen at flytte fra byen, da han var blevet godsejer, 
men han fortsatte som direktør. Direktionen måtte så se sig om efter nye loka-
ler, og vedtog derfor at flytte ind hos bogholderen, J.F.G. Andersen, lidt læn-
gere øst på i Fjordgade. De seks direktører havde fra starten været sideordne-
de, men den toneangivende, Michael Simonsen, blev i 1877 administrerende 
direktør. Han skulle møde hver onsdag og lørdag, mens de andre kom på skift, 
så der altid var to direktører til stede.

Sidst i 1870-erne blev der fra mange sider rejst stærk kritik af sparekasser-
nes virksomhed. Der blev i aviserne klaget over, at familie- og personlige hen-
syn spillede for stor rolle ved udlånene og ved antagelse af garanter. Kritikken 
var stærkt medvirkende til, at Rigsdagen gennemførte »Lov om Spare- og Laa- 
nekasser« af 28. maj 1880. Michael Simonsen og H.R.Andersen bragte de loka-
le vedtægter i overensstemmelse med loven. De trådte i kraft 1881. Samtidigt 
havde indenrigsministeriet indført en sparekasseinspektion.

Lokalerne havde længe været for små, så i 1890 mødtes direktionen for at
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tage stilling til opførelsen af en selvstændig ejendom. Det blev vedtaget at 
købe købmand Jens Simonsens have lige ved hjørnet af Østerbrogade/Skole- 
gade. (Jens var søn af Michael Simonsen). Senere købte man enkemadam Fut-
trups hus, der lå på hjørnet. Direktionen havde været i Hobro for at se spare-
kassen der. Bygningen, der havde Ludvig Andersen som arkitekt, blev bygget 
i den kendte florentinske stil. Sparekassen stillede 20.000 kr. til rådighed, og 
den 19. september 1891 kunde sparekassen flytte ind. Huset står der endnu, 
men har fået en tilbygning bagud i en ganske anden stil, da pladsen blev for 
trang.

Nu er den overtaget af BGbank.

BANKEN FOR LØGSTØR OG OMEGN
Sparekassen var ene på pladsen til 1891, (Landbosparekassen kom dog ca. 1885 
som filial af Aalborg), men nu var der så meget gang i byen, at det ikke var nok. 
I april indbod 26 fremtrædende borgere i by og på land til tegning af aktier i et 
selskab. Betingelserne var, at der skulle begyndes inden udgangen af 1891, og 
af den påtænkte aktiekapital på 50.000 kr. skulle de 35.000 være tegnet inden 
starten. Det gik ikke så stærkt, men den første måned gav 22.000 kr. så den 25. 
maj kunne man nedsætte et arbejdsudvalg, som bestod af velmeriterede borge-
re fra Løgstør, Ranum, Salling, Vognsild og Aggersund. Selvom aktietegningen 
gik stadig langsommere, nåede man i oktober det fastsatte beløb, og det første 
bankråd blev valgt. Det var købmand Aksel Larsen, Ranum, dampskibsekspedi-
tør A. Lindstrøm, Aggersund, købmand A. L. Schiønning, herredsfuldmægtig C. 
Ewald og købmand P. Kold, alle Løgstør, købmand J.K. Andersen, V. Hornum og 
lærer N.J. Jensen, Salling. Banken blev indrettet i et beskedent lokale hos skræ- 
der Christensen, Skolegade 16, og den ofrede 120 kr. på et pengeskab. Der 
skulle være åbent dagligt fra 11-13. Herredsfuldmægtig Ewald blev formand, 
men trådte ud i 1894. I 1898 kom han imidlertid igen, og var formand til sin 
død i 1924. Det generede åbenbart ikke, at han de sidste mange år boede i 
København, og at man holdt møder i juleferien, når han alligevel var i byen.

Det var fra begyndelsen en god forretning. Det første år var der 5% til akti-
onærerne. Det blev til 7% i 1893 og året efter fast til 8%. I 1895 blev det beslut-
tet at flytte til købmand C. Nielsens hus ved dampskibspladsen. (Det var det 
hus, som senere kom til at rumme bl.a. grosserer Reiersen og fra 1919 Th. Mik-
kelsen & Søn. Huset er i 1995 solgt til nedrivning til ære for andelslejligheder.) 
Det gik stadig godt, og aktiekapitalen blev udvidet to gange, så den nåede op 
på 150.000, og der blev udbetalt store udbytter.
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I april 1929 blev den gamle bygning i Østerbrogade revet ned for at give plads 
til Bankens imponerende bygning. Her havde bl.a. været skole, sadelmager, 
skrceder, grønthandel og meget andet.

Der kom flere banker. Andelsbanken var i byen i en kort periode omkring 1. 
verdenskrig, men brød sammen i nov. 1925. Afløseren blev Diskontobanken. 
En ny Andelsbank kom igen 1944 og byggede sydligst i Østerbrogade. Land-
bosparekassen blev 1. okt. 1967 til sparekassen Nordjylland, og Diskontoban-
ken blev i 1968 til Provinsbanken og fusionerede 1990 med Den danske Bank. 
Løgstør Bank blev overtaget af Privatbanken og slået sammen med Andels-
banken til Unibank. Det skete 1. jan. 1990. Løgstør Sparekasse blev overtaget 
af Bikuben i 1969, og blev fornylig til BG-bank. Det eneste lokale pengeinsti-
tut er Ranum Sparekasse, som lavede en afdeling i Løgstør og blev døbt om til 
Sparekassen Midtfjord.

Men i 1908 ramlede det hele. I Nibe blev afsløret en storbedrager. Banken 
havde 549.147 kr. til gode. Med hjælp af Landmandsbanken lykkedes det at red-
de banken, men de gyldne tider var forbi i en årrække. Aktiekapitalen blev skre-
vet ned til 100.000, og man måtte påtage sig at afvikle en gæld på en kvart mil-
lion. Krisen var først overvundet i 1924, og så gik det fremad igen. I 1926 
begyndte planerne om en ny bygning, som stod færdig på Østerbrogade i 1929.
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Hvert år siden 1866 havde sømandsunderstøttelsesforeningen samlet ind til 
trængende medlemmer. Et af de festlige indslag var fastelavnsbåden med roere 
og officerer med admiralen i spidsen. Turene ophørte 1911, og billedet viser en 
af de sidste ture, måske den sidste. De hvide pletter på billedet er snefnug

LØGSTØR SØMANDSUNDERSTØTTELSESFORENING
Løgstør Sømandsunderstøttelsesforening blev oprettet på initiativ af Jens 
Mørch Theilmann d. 17. januar 1861. Ved starten gav han en pengegave og 
senere to tredieparter i jagten »Svanen«. I de første mange år blev indtægterne 
brugt på at hjælpe dårligt stillede sømænd og enker. Berømte var foreningens 
fastelavnsbåde omkring århundredskiftet. De begyndte at køre i 1866. Opto-
get i Løgstør bestod af en fint pyntet båd med omhængt lærred, der havde 
påmalede bølger. Båden var anbragt på en hestetrukket vogn, og bemandingen 
var 4-6 roere i festdragt, officerer, styrmand, kaptajn og admiral, og som regel 
også lodhiver og kok.

Endelig fulgte også selveste Neptun og hans trefork med båden. Når opto-
get passerede nogle lavthængende telefontråde, løftede han dem over båden 
med sin trefork, ligesom Neptun gør, når han løfter »linien« over skibet, når det 
passerer Ækvator. Officererne var som regel havnefogderne og lodserne, og i
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mange år fungerede lods Østergaard som en pragtfuld admiral. Det allervig-
tigste var dog indsamlingsbøsserne på siden af båden foruden sømændenes 
raslebøsser. Optoget gik med musik byen tre gange rundt. 1. tur for at gøre 
opmærksom på fastelavnsbåden. 2. tur selve indsamlingen. 3. tur var takketu- 
ren, som ikke alle kunne gennemføre, fordi de blev beværtet undervejs.

Udbyttet af turen i 1866 var 199 kr., som blev fordelt i 27 portioner med 
godt 7 kr. til hver. Efter århundredskiftet svingede det mellem 307 og 1500 kr. 
Den sidste tur blev kørt 1911, da kommunen ikke ville tillade båden længere. 
Der har været et par forsøg senere uden det store held.

Velgørenheden fortsatte dog, bl.a. skænkede kaptajn Chr. Jensen og hustru 
i 1903 »Schous Stiftelse« til fribolig for enker og andre værdigt trængende, og 
i 1908 gjorde skibsfører Fr. Springborg ligesådan med et hus i Toldbodgade. 
Idag er foreningen mest selskabelig.

HANDELSSTANDSFORENINGEN
I 1875 blev der oprettet en Handelsforening. Formand blev købmand L.A. 
Schiønning. De andre bestyrelsesmedlemmer var købmændene J.C. Salvesen, 
Ad. Aistrup og P. Jensen. Det blev dog først til en rigtig forening efter at P. 
Jensen havde været med til dannelsen af den jyske centralforening i 1883. Så 
blev Løgstør Handelsstandsforening dannet d. 19. november 1883. Der var 15 
medlemmer fra begyndelsen. Formand blev P. Jensen.

HÅNDVÆRKERFORENINGEN
Den 14. dec. 1862 blev Løgstør Haandværkerforening stiftet, og allerede 5. 
januar var den første generalforsamling. Den første bestyrelse bestod af 
murerm. J.C. Møller, guldsmed C. Bonne, drejer Riis og snedker Kjeldgaard. 
Det nævnes ikke, hvor mange medlemmer der var. I 1864 oprettede forenin-
gen en sygeforening. Den lejede sig ind i et bestemt lokale, hvor nævnes ikke, 
men ejeren hed Worm.
I vedtægten står bl.a.: Foreningen søger at samle sig en kapital til billige boli-
ger for gamle haandværkere eller haandværkeres enker, eller et udsalgssted for 
Haandværkerfabrikata. Af bestyrelsens 7 medlemmer skal mindst 5 være 
haandværkere, og gaar medlemstallet under 15, opløses foreningen.

Der blev bygget en håndværkerstiftelse i Østergade omkring 1900. Den 
rummer 3 lejligheder, som netop er moderniserede. Foreningen har skiftet 
navn til Borger- og Håndværkerforeningen.
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Her står skytterne opstillet foran skyttehuset ved kanalen engang først i 1920- 
erne. Der var mange håndværkere, men skytterne talte medlemmer fra alle 
samfundslag.

Foreningens første opgave var en korrespondance med boet efter den 
københavnske brændevinsgrosserer A. Brøndum. Købmændene skyldte penge 
i boet, men ville ikke betale, før de havde fået erstatning for svind i brænde-
vinsfadene. Der manglede i gennemsnit 12 liter i hvert.

Formålet var naturligvis mest muligt at forbedre handelsstandens forhold. 
Der var diskussioner om fælles priser og fælles lukketider, (det er der stadig i 
19961). F.eks. forsøgte foreningen i 1880 at kunne lukke butikkerne allerede 
kl. 7 søndag aften i juli og august, men det blev afvist af flere købmænd. Nor-
malt var der åbent alle ugens dage fra tidlig morgen til kl. 11 aften. Man arbej-
dede også på bedre forbindelser til opland og øvrige omverden, ikke mindst 
jernbane- og færgeforbindelse, og senere bro over fjorden. Foreningen gik 
også aktivt ind i bestræbelserne på at gøre Løgstør til købstad. Handelsstands-
foreningen har i stor grad præget byens udvikling siden oprettelsen i 1883.

Nogle af håndværkerforeningens medlemmer foreslog i september 1863, at 
der blev oprettet en skytteforening. På grund af krigen 1864 blev forslaget 
udskudt. Efter krigen bredte der sig en genopretningsånd. Den landsdækken-
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de skyttebevægelse bevirkede, at sagen kom op igen i 1867. Der blev stiftet en 
forening med postmester Spøhr som formand.

I 1870 skete der en ulykke under fyldning af patroner. Krudtet eksplodere-
de, og den 28-årige isenkræmmer og købmand S. Chr. Pedersen blev såret i det 
ene ben og døde. Det satte en sådan skræk i livet på medlemmerne, at skyd-
ningen blev indstillet indtil 1897. Til gengæld begyndte foreningen med gym-
nastik fra 1887. Man havde ellers i 1869 fået tilladelse til at indrette skydeba-
ne ved kanalen vest for kanalfogedboligen. Denne bane eksisterede indtil for 
få år siden. Der var opført en skydevold og flere skyttehuse. Skylterne måtte 
naturligvis ikke genere trafikken på kanalen og til Lendrup Sandø, (Sanen).
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DET STORE ÅRTI

SYGEHUS I LØGSTØR
Som tidligere nævnt havde Løgstør et par gange haft midlertidigt sygehus. Beg-
ge gange for at løse en bestemt opgave. Det ene i forbindelse med kanalbyg-
geriet, og det andet i 1853 i anledning af koleraepidemien. Sundhedskommis-
sionen og kommunalbestyrelsen havde eenstemmigt besluttet at indrette 
kapellet til Lazaret, men her kom de i konflikt med pastor Trojel, og der blev 
en skarp meningsudveksling. Trojel vandt, for i forhandlingsprotokollen for 
10. juli 1854 står følgende: »I Overensstemmelse med Justitsministeriets Skri-
velse af 4. d. undlader vi ikke ærbødigst at indberette: at vi Dags Dato har lejet 
et Hus, Sønden og Østen for Byen, godkendt af Sundhedskommissionen til 
Lazaret for Kolerapatienter, og er det saadan beliggende, at der er ringe Fare 
for Sygdommens videre Udbredelse. Efter Lægens Ordre bliver Huset hvidtet 
og afpudset«. Huset lå i Rådhusgade, nuværende nr. 27. Der meldes ikke om 
koleratilfælde fra Løgstør.

Det gør der derimod fra Løgsted. Her døde 8 mennesker i løbet af 10 dage. 
Særlig hjemsøgt var Niels Jensens gård »Sigsgården«, hvor konen og tre døtre 
døde. Pastor Trojel fik lejlighed til en »Pastoralnotitze« i sin kirkelige dagbog 
»Liber Daticus«. Han skriver om, hvem der døde og hvem der overlevede, bl.a.: 
»Manden, der mistede hele Familien, var henved 80 Aar og retfærdig med hen-
syn til Redelighed. Som desværre ofte er Tilfældet, havde han som ung giftet 
sig til Gaarden ved at ægte en gammel Kone, havde der, skøndt ikke udlagt, 
med sin Stifdatter et uægte Barn, der nu var gift og havde flere Børn i Mjaller- 
up«. Trojel mente nærmest at koleraen var Guds straf for hans levned.

Der var indrettet lazaret i et hus for sig selv ved Mjallerupvejen. Det hed Tol- 
leruphus. Der blev antaget en sygeplejerske som hed Karen Greth, og hun fik 
udleveret medicin til patienterne. Det nævnes ikke, hvad det var for en medi-
cin, men den må have været stærk. Da Karen Greth havde givet den til to af 
de syge, og de døde, kom hun til at spilde et par dråber på sit forklæde, hvor

I perioden ca. 1890-1900 kom der ekstra gang i udviklingen. Indbyggertallet 
steg fra 1300 til 2000, og der blev opført en del større institutioner, bl.a. i 
1893. Kirken har været nævnt, men der kom også sygehus og jernbane, lige-
som apoteket blev selvstændigt. Fra 1893 blev det også lettere at finde rundt 
i byen, da der blev opsat gadenavne.
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LØGSTØR SYGEHUS OPRETTES
Men nu var tiden kommet, hvor egnen ville have et rigtigt sygehus. Den 28. 
feb. 1889 godkendte kommunalbestyrelsen en skrivelse til Aalborg amtsråd. 
Her står bl.a.: »I lang Tid har det for Løgstør og den vestlige Del af Aalborg Amt 
været et stort Savn, at der ikke findes noget Sygehus i Løgstør eller overhove-
det noget nærmere end i Aalborg, Hobro eller Viborg, der ligge henholdsvis 7, 
7’A og 8 3/i Mile fra Løgstør, en Mangel, der føles haardt ved ethvert alvorlige-
re Sygdoms- eller Ulykkestilfælde, som ikke egner sig til at behandles i Hjem-
met, og som i saadanne Tilfælde kan medføre de alvorligste og mest uoprette-
lige Følger. Heller ikke Dampskibsforbindelsen mellem Løgstør og Aalborg er 
i Stand til at raade Bod paa dette Savn, thi dels er denne Forbindelse ikke dag-
lig dels navnlig afbrydes den ofte længe om Vinteren, paa hvilken Tid den lan-
ge Kjørsel netop er mest besværlig og farefuld for de Syge..«

Skrivelsen fortsætter med mange gode argumenter for, at det netop er Løg-
stør, der skal have sygehus, og slutter: »Uagtet man saaledes tør formene, at 
den vestlige Del af Amtet har et berettiget og billigt Krav paa, at der tilveje-
bringes et Sygehus i Løgstør alene paa Amtskommunens Bekostning, er Løg-
stør Kommune dog, hvis dette maatte kunne bidrage til at fremme Sagen, paa 
Grund af dennes store Vigtighed, villig til, naar et Sygehus snarlig kan indret-
tes i Løgstør, at yde Bidrag til dette Øiemed«. Der blev sendt en kopi til samt-
lige sogneråd i Aars-Slet herreders jurisdiktion med anmodning om at støtte 
sagen.

Ansøgningen blev indsendt 6. maj 1889. Amtet svarede 16. dec. 1890 og 
foreslog, at kommunen deltog i udgifterne med en fjerdedel. Der var dog en 
del forhindringer. Den udpegede grund havde visse mangler, bl.a. vandforsy-
ningen, da Løgstør ikke havde vandværk endnu. Grunden ligger tæt ved kana-
len, og vandbygningsvæsenet måtte give tilladelse til sygehusets afløb til kana-
len, ligesom de måtte skaffe jord til opfyldning af grunden. Problemerne blev 
løst, og kommunen blev enig med amtet om at den skulle bidrage med en sjet-
tedel af udgifterne.

Den 9. juli 1892 kom tilladelsen fra Indenrigsministeriet, og byggeriet gik i 
gang. Det kostede 58.177 kr., hvoraf Logstør altså betalte 1/6 og gav grunden 
uden vederlag, og 3. nov. 1893 kunne amtet og kommunen overtage sygehu-
set. Til sygehusets læge blev valgt K.S. Boggild.

farven øjeblikkelig forsvandt. Så holdt hun op med at bruge medicinen, og de 
øvrige patienter overlevede!102
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Sygehuset åbnede til nytår 1894. Det bestod af tre adskilte bygninger med 
en medicinsk-kirurgisk afdeling (19 senge), en epidemiafdeling (18 senge) og 
endelig desinfektionsanstalt, vaskerum m.m. Personalet bestod af lægen, to 
sygeplejersker, hvoraf den ene også var økonoma, en elev, en pige og en karl.

Forøvrigt blev der bygget sygehus i Farsø året efter, så nu var vesthimmer- 
land ganske godt forsynet.

Sygehuset voksede støt og roligt. Læge Bøggild flyttede i 1896, og hans 
efterfølger blev C.I. Brix Kjeldgaard. Der blev foretaget udvidelser i 1927, 
1930 og midt i 30-erne. Bygningerne blev forlænget, og der kom bl.a. ny ope-
rationsafdeling, Rontgen og laboratorium. Efter at amtet havde overtaget 
vaskeriet, blev der indrettet elevværelser o.m.a. Sygehuset var nået op på 64 
senge i to afdelinger. Brix Kjelgaard døde i 1925 efter 29 år som sygehuslæge 
og praktiserende. Han nåede lige åt få et af sine store ønsker opfyldt, da kap-
tajn Chr. Jensen og Hustru skænkede en monteret ambulance i efteråret 1924.

Kjeldgaard blev efterfulgt af Arnold Christensen, der stod i spidsen for en 
yderligere udbygning. Arbejdet blev så omfattende, at han i 1938 måtte opgi-

Sygebuset kort efter indvielsen i 1894. Der er ikke kommet gang i bevoksnin-
gen. Foran stakittet står en af de gamle petroleumslygter. Bagved t.b. i kanalen 
ses lodsbåden med den karakteristiske stribe i sejlet.



151

Et af sygehuslæge Brix Kjelgaards store ønsker uar en ambulance, og i 1924 
skænkede kaptajn Chr. Jensen og hustru en monteret ambulance til sygehuset. 
Dr. Kjelga ard står i midten. Han døde kort efter i 1925.

ve sin private praksis, og han blev udnævnt til overlæge. Ved sygehusets 5O-års 
jubilæum var der ansat 38 personer, hvoraf 2 læger. Arnold Christensen tog sin 
afsked i 1954. Så blev der ansat en specialuddannet kirurg, nemlig P.K. Sø- 
gaard, og lægestaben nåede op på 3.

I midten af 1950-erne indstillede sygehusets bestyrelse til amtet, at der blev 
bygget til, så det var muligt at følge med tiden. Forslaget blev henlagt, og amts-
rådet nedsatte et udvalg med overvægt fra amtet og kun en enkelt repræsen-
tant fra købstaden, og den 19. 4. 1961 vedtog rådet, at der kun skulle være ét 
sygehus i den vestlige del af amtet, og det burde ligge i Farsø. Mødet vakte 
opsigt, fordi det foregik under en protestdemonstration fra Løgstør og omegn 
på ca. 5.000 mennesker. Det sættes i relief af, at Løgstør kun rummede godt 
3.000 indbyggere! Men alt forgæves.

Sygehuset skulle dog fungere videre under overvågning fra Farsø. Det gik 
langsomt ned ad bakke, og en pludselig mangel på narkosesygeplejerske tvang 
den kirurgiske afdeling til at ophøre. I 1971 var det slut som akut behand-
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11832 blev der bygget apotek i Torvegade. Det var en filial af Nibe apotek. Byg-
ningen blev meget rost for sin indretning. Bagved indrettedes en have til »offi- 
cinelle urter«. Apoteket blev udvidet i 1891, men blev flyttet til Østerbrogade i 
1952. Her i bygningen var der senere bl.a. renseri

SELVSTÆNDIGT APOTEK

Løgstør havde haft apotek siden 18. april 1832, som filial af Nibe apotek. Alle-
rede i 1804 og 1816 havde der været givet bevillinger til apotek i Løgstør, men 
de blev ikke benyttet.

Der blev opført en bygning til formålet. Den lå i Torvegade, og fik ros for 
sin smukke indretning og det gode inventar. Bagved bygningen blev der ind-
rettet en have til »officinelle urter«, som blev brugt til medicinfremstillingen.

lingssygehus, og P.K. Søgaard blev forflyttet til Hobro."’3 Løgstør Sygehus blev 
efterbehandlingssygehus, især for Farsø, og på den måde fungerede det i en 
årrække, men efter 1990 var det forbi. Fra 1992-95 har der været asyl for bosni-
ske flygtninge.
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Filialforpagteren fra 1836 hed C.P. Høygaard, og han må have været dygtig, for 
i 1846 købte han begge apoteker. Ind imellem var der andre forpagtere i kor-
tere tid. Der kom en ny forpagter, Annæus Nielsen, som det også gik så godt, 
at han kunne overtage begge apoteker efter Høygaard. I 1884 fik Nielsen tilla-
delse til at bortforpagte apoteket i 8 år, og i 1893 at sælge det til forpagteren, 
C.V.O.C. Andersen 11. oktober 1893. Andersen blev altså den første selvstæn-
dige apoteker i Løgstør.

Den første kloge kone. Maren Haaning, ville åbenbart ikke fotograferes, så vi 
kender ikke nogen billeder af hende. De senere kloge koner ser sådan ud.

DE KLOGE KONER I VINDBLÆS

Det kan ikke udelukkes, at en af forklaringerne på, at det gik udmærket for 
apoteket i Løgstør, var forbindelsen med de kloge koner i Vindblæs, dynastiet
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Den gamle galanteriforretning for enden afJernbanegade, ejet af Pallesen, måt-
te vige pladsen i 1952for det nye apotek. Som man kan se på den »bølgende« 
tagryg, var grunden blød og måtte piloteres. Derfor sagde folkeviddet, at apo-
teket var bygget på piller og glas! Billedet er fra første verdenskrig.

Maren Haaning. Hvis man gik til den kloge kone for et eller andet, fik man sæd-
vanligvis udleveret et stykke papir med sære skrifttegn og »Et pulver der lug-
tede saa meget fælt«, men så skulle man også på apoteket i Løgstør og have 
noget der.

De medikamenter, som skulle hentes på apoteket, var forsynet med mange 
besynderlige, mere eller mindre hjemmelavede navne. De var beregnet på at 
imponere patienterne. Man vidste altså ikke, hvad det var, der blev udleveret, 
men det gør vi vel heller ikke idag.

På apoteket havde man en »oversættelse« til de mærkelige navne, så når der 
blev foreskrevet: »Rosgrosrævelungesaft«, så blev der udleveret lige dele bryst-
dråber og sukkersaft. St. Petersolie var det samme som petroleum. Af og til 
slap man lidt let fra det. Når opskriften nævnte, at der skulle bruges bjørnefedt 
eller hundefedt, blev der hverken skudt bjørne eller hunde af den grund. Det 
blev almindeligt svinefedt.

I 1921 udarbejdede en medarbejder på Løgstør apotek en komplet forteg-
nelse over »de medikamenter, som ordineres af »den kloge kone« fra Vindblæs 
- bor forøvrigt nu i Løgstør. Jeg har maattet love frk. Olesen (exam. pharm.), 
at denne fortegnelse ikke paa nogen maade maa offentliggøres foreløbig - i alt
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fald ikke saa længe den nuværende apotheker i Løgstør ejer apotheket, Han-
delen gaar nemlig strygende med disse medikamenter«. Den »nuværende« 
apotheker var Magnus Alexis Bjørn Jensen, der havde apoteket fra 1912 til sin 
død 1935. Han blev efterfulgt af sønnen Alexis Bjørn-Jensen, der blev ved til 
1968.

Bygningen blev forlænget i 1891, men den blev for lille, og i 1952 flyttede 
apoteket til Østerbrogade, hvor en gammel forfalden ejendom måtte vige plad-
sen for en moderne bygning, som stadig fungerer. Den nuværende apoteker, 
Gravers Graversen, har indrettet moderne medicinalfabrik i øverste etage, lige-
som nabohuset også er taget i brug.



HIMMERLANDSBANKENE

Kortet viser de fire linieføringer, der var foreslået til banen.
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Jernbanen fra Hobro til Løgstør blev indviet 14. juli 1893, men inden da hav-
de der været lange og besværlige forhandlinger. I 1871 blev der nedsat et bane-
udvalg på 11 personer, som repræsenterede strækningen fra Hobro til Løgstør, 
med den opgave at finde ud af, hvor en bane kunne gå. Udvalgets formand var 
sognerådsformand og seminarielærer Niels Petersen, Ranum. De foreslog en 
bane fra Sdr. Onsild, syd for Hobro til Aggersund.

Det skuffede Hobro, fordi en del af byens opland ville forsvinde, og Løgstør, 
fordi byen var nervøs for oversvømmelser, hvis en bane blev ført over fjorden 
øst for byen. Derimod var man positiv overfor en bro eller færge vest for byen. 
1 1874 søgte udvalget om tilskud til gennemførelse af planerne. Løgstør kom-
munalbestyrelse svarede d. 6. august, at man desværre ikke kunne støtte 
sagen, da man mente, at det ville skade byens næringsliv. En henvendelse fra 
Viborg d. 3. december om en bane fra Løgstør til Viborg fik omtrent samme 
svar.

I samlingen 1876-77 havde folketinget nedsat et udvalg, der foreslog en 
bane fra Hobro til Løgstør, men det forsvandt tilsyneladende i den såkaldte
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provisorietid og Venstres »visnepolitik«. Det dukkede op 10 år senere, hvor 
indenrigsminister Ingerslev den 12. januar 1886 fremsatte lovforslag i lands-
tinget om en jernbane fra Hobro til Løgstør. Der var også et forslag om at 
begynde i Arden. Fra begge punkter var der to linieføringer, så tinget havde 
fire forslag at tage stilling til. De skulle alle fire ende i Løgstør.

Ved 1. behandling kom de lokale rigsdagsmænd med deres interesser, der 
skulle fremmes. En ville have banen om ad Nibe, en anden ville begynde i 
Skørping. Nogle ville ende i Viborg, men med en enkelt undtagelse var alle 
enige om nødvendigheden afen bane i det jernbanetomme Himmerland. Und-
tagelsen var digteren Carl Ploug, der også var rigsdagsmand. Han anså en bane 
på Sjælland for mere nødvendig, og ville have en Næstvedbane behandlet sam-
tidigt. Det forsinkede og besværliggjorde behandlingen af Himmerlandsbanen. 
I Aars var man pludselig gået i gang med et forslag til en gaffelbane fra Løgstør 
og Viborg med centrum i Aars og et ben til længdebanen ikke sydligere end 
Arden. Det blev afvist med den begrundelse, at enhver afvigelse fra forslaget 
sandsynligvis ville vælte hele projektet. Der var stadig et spændt forhold mel-
lem Højre og Venstre.

Efter lange og trange forhandlinger vedtog landstinget den 21. marts 1887 
forslaget om en bane mellem Hobro og Løgstør, og det blev sendt over til fol-
ketinget. Landstinget havde højreflertal, hvorimod folketinget havde venstre- 
flertal. Der havde været rigtig gang i snakketøjet. Alene i landstinget fylder 
behandlingen 223 spalter i Rigsdagstidende. Folketinget gav forslaget 3 
behandlinger fra 22. til 28. marts. Her gled Hobro helt ud, mens banen skulle 
have endepunkt i Viborg med en sidebane til et punkt ikke sydligere end 
Arden. Flertallet havde tænkt på eksport af korn og kvæg over Esbjerg til Eng-
land i forventning om en midterbane sydvestpå fra Viborg.

Fra 29. marts til 1. april gik forslaget frem og tilbage mellem folketing og 
landsting uden at nogen ville ændre noget, og sagen måtte derfor udsættes til 
samlingen 1887/88. Her enedes medlemmerne forholdsvis hurtigt om en bane 
Hobro-Løgstør med en privatbane fra Aalestrup til Viborg. Så var der økono-
mien. Skinnevægten blev nedsat og maksimalstigningen på strækningen blev 
ændret fra 1:100 til 1:80. (10% til 12.5%) og kurverne blev skarpere. Forslaget 
blev endelig vedtaget i 1889, så Christian IX kunne underskrive det 12. april 
1889.

Til Hobro-Løgstørbanen måtte der bruges 290.000 kr. pr. banemil (ca. 
39 000 kr. pr. km.) og 50.000 kr. pr. banemil (ca. 6.700 kr. pr. km.) til materi-
el, inventar m.m. Banens længde var 8.82 mil eller 66.2 km., så totaludgiften 
uden ekspropriation måtte ikke overskride 3 miil. kr. minus kommunernes
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bidrag på 353.000, altså ialt 2.650.000. Staten gav et tilskud på 80.000 kr. pr. 
banemil til privatbanen.

Fra 21. maj 1891 til 18. juni blev der eksproprieret arealer til banen, men 
allerede 19. marts kunne »Løgstør Avis« meddele: »Jordarbejdet ved Anlægget 
af Logstør- Hobrobanen er i Dag paabegyndt ved udgravningen af Bakken øst 
for Byen«. I løbet af en ugestid regner bladet med, at arbejdet er i gang over 
hele linien. Man venter, at banen skal være færdig 20. okt. 1892.

For at få gang i arbejdet manglede et tipvognstog. »Løgstør Avis« skrev, at 
tipvognene ankom på dampskibet »Thy« og »Et Arbejdslokomotiv ventes en af 
de første Dage«. Det gik nu ikke så let. Først meddelte DFDS, at de ikke kun-
ne påtage sig sejladsen på grund af for lav vandstand, og så måtte lokomotivet, 
der vejede 6 tons, køres med banen til Hobro, »- og efter Sigende skal en Vogn-
mand i Aars, for en Betaling af 100 Kr., have paataget sig at føre det videre ad 
Landevejen til Løgstør«. Den 19. april 1891 kunne avisen tilføje: »Arbejdslo- 
komotivet til Hobro-Løgstørbanen ankom i Forgaars til Hobro Station. Det 
bragtes derfra videre paa Blokvogn efter Løgstør, men mellem Hørby og Sten-
ild var Vejen ophakket, da der skulle lægges Plaster (brolægning), og her kør-
te det fast og trods alle Anstrengelser med ti Heste til Forspand, er det indtil i 
Dag ikke lykkedes at faa Arbejdslokomotivet ført videre. Da Vejen saa at sige 
var spærret, maatte der ifølge »Hobro Avis« holdes Vagt hele sidste Nat«.

Efter endnu en fastkørsel nåede lokomotivet til Løgstør den 21. om aftenen, 
og den 22. kørte det hele på skinner. Det fremgår ikke, om vognmanden fra 
Aars fik overskud på fragten.

En af ingeniørerne, Aage Bentzon, skrev i forsommeren 1891 nogle betragt-
ninger over banearbejdet, bl. a.: »Banen faar samme Sporvidde som de øvrige 
Statsbaner, men bygges dog i mange Henseender betydeligt lettere. Skinnerne 
som man i denne tid kan se blive lossede ved den nye Anlægsbro i Fjordgade, 
veje 45 Pund pr. Yard, ere af Staal og fabrikerede i England. Svellerne komme 
fra Pommern, og naar man ser hen til, at den Ladning, som allerede er kom-
met og kjørt ud paa den nye Stationsplads, kun udgjør ca. 1/8 af det hele Kvan-
tum, som skal bruges paa den nordlige Halvdel af Banen, kan man danne sig 
en Forestilling om, hvilke betydelige Mængder Træ, der gaar med til saadant 
Anlæg«.

Bentzon nævner en lang række gennemgravninger og dæmninger, »og til- 
sidst den store Udgravning i Kridtbakken ved Løgstør, som er indtil 20 Fod 
dyb, og hvoraf der nu er udkjørt ca. 2500 kubikfavne Kalk, hvilket svarer til 
ca. 25.000 vognmandslæs Til Hobro bliver altsaa ca. en Mil længere ad Jern-
banen end ad Landevejen, men naar Banen først bliver aabnet, vil Løgstør alli-



BANEN INDVIES
Alle vanskeligheder blev overvundet, og de to baner kunne indvies med tre 
måneders mellemrum. Hobro-Løgstør den 14. juli 1893 og Viborg-Aalestrup 
14. september samme år.

På åbningsdagen den 14. juli, samledes de indbudte på Hobro station, hvor 
der ikke var tegn på nogen fest i dagens anledning. »Løgstør Avis«, der undta-
gelsesvis udkom om søndagen, refererede tørt, at en frokost blev indtaget i 3- 
klasses ventesal. Ingen taler blev holdt, ikke engang et velkommen lød. Så sat-
te toget sig i bevægelse, det var ikke udsmykket, men stemningen steg under-
vejs, og den helt store begejstring kom i Løgstør, hvor Statsbanerne afholdt 
middag.. Her var der en uendelig række af taler og skåler, så selv avisen måtte 
opgive at referere dem. Festen fortsatte senere på hotel »Phønix«, da de uden-
bys var kørt tilbage med toget.

gevel være rykket den øvrige civiliserede Verden adskillige Timers Vej nær-
mere«.10*
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STYKGODSUDVALGETS BETÆNKNING
Udvalget var nedsat for at finde besparelser i driften, og 1. del af betænknin-
gen kom 16. januar 1933. Her blev det foreslået at skære to af de seks forbin-
delser væk og reducere antallet af ansatte, og godsmængden skulle gerne 
forøges. Hvad værre var, at det var tvingende nødvendigt med en gennemgri-
bende fornyelse af skinnerne, som havde ligget der i 40 år! Udgiften var anslå-
et til 2 5/i million, og det forstærkede risikoen for en nedlæggelse. Udvalgets 
forslag til køreplaner viste en bane Løgstør-Viborg med en sidebane til Hobro, 
og det smittede af på senere køreplaner.

Udvalgets tanker blev gennemført, men i mellemtiden faldt indtægterne 
kraftigt, og 25. januar 1935 blev der fremsat lovforslag om at nedlægge baner-
ne. For at kunne gøre det, var det nødvendigt at købe Viborg-Aalestrupbanen, 
som stadig var i privateje. Nå, banen blev reddet i denne omgang.

Men i 1959 var det blevet for dyrt med persontrafik på Viborgbanen. Ind-
tægterne var 7> million og udgifterne var mere end fire gange så store. Da spo-
rene ville kunne holde mange år endnu, skulle godstrafikken opretholdes. Den 
sidste tur var 30. maj 1959. Her deltog uofficielt generaldirektør P.E.N. Skov.

Hobro-Løgstør var nu ene om passagerdriften. Togtiderne blev skåret ned, 
fordi ventetiden i Aalestrup var væk, og farten var efterhånden nået op på 75 
km. men det blev ikke mere behageligt. En rapport 5. sept. 1962 siger: »Flere

DRIFTEN BEGYNDER
Den almindelige toggang begyndte dagen efter med to tog i hver retning. 
Køretiden var 3'A time, og togene krydsede i Aalestrup, hvor Viborgbanen 
begyndte. Den var iøvrigt fra starten blevet forpagtet af staten. De førnævnte 
besparelser på skinner og anlæg af kurver m.m. gav snart besværligheder, og 
da det indkøbte materiel for en stor del blev spredt til andre strækninger, mens 
Løgstørbanen kørte med ældre materiel, døjede banen med at opfylde sin 
bestemmelse.

Maksimalhastigheden var helt op i 1920-erne 45 km. i timen. I 1928 kom de 
første motorvogne, uden at det satte hastigheden i vejret, for helt hen i begyn-
delsen af 30-erne lå stadig de gamle svage spor fra starten. Både passagertallet 
og godsmængden faldt. Der kom konkurrence fra rutebiler og lastbiler. DSB 
var selv med til at underminere togdriften ved at erstatte nogle af togene med 
rutebiler. Oven i købet var billetten til DSB-bussen billigere end toget, som til 
gengæld var længere om det.



Det sidste persontog forlader Løgstør ved køreplanskiftet, 21 maj 1966.
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rejsende klager over den støj, der er i MP 540 - 541, der går på Løgstørbanen. 
Vinduerne klirrer, dørene rasler. Undervognen laver også mere støj, der kan 
høres af de rejsende, end f. eks. MO-vognene«. Skinnerne var stadigvæk for rin-
ge, og det viste sig, at på strækningen Hobro-Randers var der intet besvær.

PERSONTRAFIKKEN NEDLÆGGES
1 1959 og igen 1961 gik rygterne om nedlæggelse. Den 12. jan. 1964 kom der 
nye rygter, om at banen skulle forsvinde i løbet af 2 år, hvad trafikminister Kai 
Lindberg betegnede som »grebet ud af luften«, men knap 2 år senere, 24.
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november 1965, fremsatte han lovforslag om, at persontrafikken skulle 
ophore, og Hobro-Aalestrup helt nedlægges. Forslaget gik glat igennem, fordi 
passagertallet var så langt nede, at man »hyppigst korte med under 10 passa-
gerer«. Loven blev underskrevet 14. april 1966. Sidste tur var den 21. maj 
1966. Toget ankom forsinket til Logstør, fordi der var ekstraordinært mange 
passagerer. Toget var overfyldt og personalet opgav at billettere. Toget vendte 
tilbage med 20 minutters forsinkelse til Hobro. Mange havde taget bilen til 
Flobro for at få hele turen med. Det var den største bevågenhed siden banens 
start.

GODSBANE TIL VIBORG
Sporene fra Aalestrup til Hobro forsvandt hurtigt, og godstoget var henvist til 
at humpe over rangersporene i Aalestrup for at komme videre nordpå eller 
sydpå. Der opstod hurtigt rygter om, at heller ikke den bane havde nogen lang 
levetid. De mindre stationer faldt efterhånden væk, og i 1988 fordelte gods-
mængden sig sådan: Løgstør 36%, Aars 32%, Aalestrup 11% og Logstrup 17%. 
Senere er næsten alt udover Løgstør faldet væk.

Der har været forsøg med kalktransporter og med korn og foderstoffer, samt 
rør til Løgstør Rorindustri, men de svage skinner har stillet sig i vejen. Den 19. 
august 1986 skete der et uheld lige syd for Løgstør, hvor fem godsvogne løb af 
sporet, hvoraf to med øl og træ væltede. Områdechef Chr. Andersen, Aalborg, 
sagde: »Det nærmeste jeg kan komme på at forklare årsagen til afsporingen, er 
at banelegemet er for dårligt«.

I 1996 er situationen den, at DSB forlængst har afsagt dødsdommen over 
banen. De vil ikke forstærke skinnerne uden en forøget godsmængde, og den 
kan ikke forøges uden at skinnerne forstærkes. Men stadig kæmper indbyg-
gerne og lokale folketingsmedlemmer for eksistensen af den 103-årige. Det 
nyeste forslag er en delvis privatisering af nogle godsbaner. DSB satte sidst i 
1995 taksterne op, så det meste af fragten forsvandt, og den 30. juni 1996 
standsede kørslen på banen, uden at den officielt er nedlagt.



EN CYKLENDE TURIST
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Turister var stadig ikke almindelige i 1896. Der var som nævnt een i 1795, og 
nu 100 år efter kom en englænder forbi. Der havde været en del turister for at 
se på kanalgraveriet 1856-61, men ellers var byen ikke forvænt.

I 1897 udkom en bog i London: »In Jutland with a cycle«. Den var skrevet af 
Charles Edwardes. Han havde berejst andre lande, fortrinsvis omkring Mid-
delhavet, men nu havde han fået den ide at cykle fra Esbjerg nordpå til Skagen 
og tilbage igen langs østkysten til Kolding. Han havde været i Danmark før, og 
han kunne gøre sig forståelig på dansk. Bogen er dog på engelsk. Vi kommer 
ind i historien, da han nærmer sig Bjørnsholm: »Fra Strandby kørte jeg 10 km. 
uden stop til Bjørnsholm Kloster, tværs over »floden« Trend, og så knap en 
levende sjæl. En løs drift tørstige køer blokerede vejen tæt ved det ødelagte 
kloster, og da jeg havde passeret de trætte bæster, var jeg fri til at hvile mellem 
gravene og de gamle buske i dette smukke træbevoksede hjørne med kirkens 
lange, hvide masse mellem mig og vinden. Solen brændte her. Jeg følte det, 
som om jeg havde kørt hele vejen til Rivieraen og havde ret til at se efter Aloe 
og appelsintræer i klosterhaven«.

Han beskriver gravene og murbrokkerne og fortsætter: »I sin tid må dette 
Bjørnsholm Kloster have været meget betydningsfuldt; den hæse gøg afleve-
rede nu en tone så patetisk som dets skæbne. Jeg kunne ikke komme ind i kir-
ken. Men et chokerende lighus nedenunder var åbent for alle vinde, og viste 
en deprimerende blanding af ituslåede kister, et eller tohundrede år gamle, 
med deres benede indbyggere stikkende frem, som om de var blevet levende 
begravet og var døde, mens de kæmpede for friheden.

Sammenbygget med den rødtagede kirke, (hvis farve harmonerede fint med 
den nu strålende blå himmel), var en stor kaserne af en bygning, med dynger 
af husholdningsaffald bagved, og mange vinduer, som ikke alle var forsynede 
med glas. Bygningen havde beboere, for jeg kunne høre dem skændes. Og det 
er alt, jeg ved om det. Klosteret kunne være et sindssygehospital eller et fat-
tighus. Dets fremtoning kvalificerer begge muligheder«.

Med regnen i hælene kommer Edwardes til Ranum kro, hvor han drikker 
kaffe, og fortsætter videre forbi Malle og Løgsted: »Og nu var Løgstør i sigte, 
med et fint nyt kirketårn, og masterne fra flere små skibe mellem husene. Min 
kurs var ned ad bakken til den, og jeg var der snart. En lys rød og grøn og hvid 
lille ny by er Løgstør, godt anbragt ved den vestlige adgang til Aggersund, det 
vil sige på vandvejen mellem Nordsøen og Cattegat. Løgstør Bredning er det
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mest udbredte af saltvandsbassinerne i dette forgrenede indlandshav. Lave 
småøer, omringet af sandbanker og mudder, er der mange af nord for byen, så 
de passerende dampere må føle sig omhyggeligt for på vej mod øst eller vest.

Et vist, pænt hotel, med en række af grønne skodder til værelserne, forførte 
mig næsten til et ophold i Løgstør. Men byen rummer i virkeligheden intet af 
interesse: den er for ny til det. Dens havneområde og gravemaskiner appelle-
rede ikke til mig«.105

Han fortsætter i øsende regn til Aggersund, hvor han bliver sat over, og ind-
logerer sig på Aggersund kro.

Nedkørselen til Løgstør, som Charles Edwardes må have set den. Trappen t.v., 
som cyklen læner sig til, førte op til Bakkegaarden. Billedet har været brugt 
som fødselsdagskort d. 6. oktober 1895.

HOTELLER
Det er ikke til at bedømme, hvilket hotel, Edwardes nævner, for på den tid var 
der flere at vælge imellem. Byens tidligere, fine hotel »Limfjorden«, var gået 
noget tilbage. Fra midten af 1850-erne var det blevet til hotel med restauratør 
Andreas Hansen som ejer. Han havde købt temmelig dyrt af vognfabrikant P. 
Lykke, som havde en 3- prioritet, og det var her Frederik VII fejrede kanalens 
åbning 13. juli 1861. Hvem der betalte, ved vi ikke, men en måned efter gik 
hotellet på tvangsauktion. Lykke overtog sammen med gdr. Mads Jacobsen 
igen hotellet, som de drev til 1883- Der kom en række ejere, men det gik jævnt 
ned ad bakke, og hotellet blev til »Phønix«, efter at »Hotel du Nord« i 1890- 
erne havde overtaget værdigheden som det førende hotel. »Phønix« endte som 
afholdshotel, (de sidste ejere var pudsigt nok vinhandler Braun og Aalborg 
Aktiebryggerier!), og i 1918 blev bygningen revet ned.
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Der har været mange andre hoteller. Den nye jernbane i 1893 skulle naturlig-
vis have sit jernbanehotel, som ganske vist gennem årene havde navn efter 
ejer nr. 2, Mikkelsen, altså Mikkelsens hotel. Det lå i Jernbanegade og var

Det begyndte som et mindre gæstgiveri, der blev drevet af C. Sønderholm. 
Han solgte 7. april 1853 til Søren Aasted, som udvidede huset til to etager og 
fik et godt ry. I hans regeringstid blev hotellet førende i byen. Det er ikke 
opklaret, hvornår navnet »du Nord« begyndte. Ca. 1884 solgte Aasted til en 
ung mand PC. Sejrup. I hans tid hører vi første gang, at du Nord har overtaget 
underholdning fra en scene, som ellers havde været »Limfjorden«s område. Sej-
rup blev syg og måtte sælge 13. maj 1893. Tre uger senere var han død, 42 år 
gammel. Fra 1904 hed ejeren Edv. Jensen. Han ville udvide, og købte i 1908 
naboejendommen mod øst. De er efterhånden blevet helt sammenbygget. 
Den nævnte scene, som havde været brugt til turneer og amatørforestillinger, 
brændte sammen med hotellet i 1955 og blev ikke genopbygget. Men hotellet 
ligger der stadig.

Hotel du Nord ca. 1905, mens Edv. Jensen var uært. Foran t.v. et lysthus til 
udendørs servering. I 1908 blev naboejendommen mod øst købt til udvidelse.
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meget besøgt. En del af hotelværterne drev samtidig Løgstør Bio i huset ved 
siden af. Hotellet er nedlagt først i 1990-erne og bygget om til lejligheder. Bio-
grafen overlever med hjælp af en forening af frivillige, og har altså snart eksi-
steret i 9o år.

Ved byens indfaldsvej begyndte C. Sund et gæstgiveri kort efter 1860. Det 
blev senere døbt om til Hotel »Unionen«. Der er ikke efterladt meget om drif-
ten, bortset fra et par ansøgninger om bevilling. I 1925 gik den til A.P.C.M. 
Hautop. Han var en driftig mand, og da Christiansmindepavillonen blev færdig 
i 1930, fik Hautop bevilling til at drive den ved siden af om sommeren. »Uni-
onems sidste ejer hed Egon Lassen, og hotellet nåede 100 år og blev revet ned 
1961-62.

Pavillonen var igennem årene forpagtet af forskellige hotelfolk, bl.a. i en 
længere årrække af Henry Knudsen fra »Centralcafeen«. Kommunen overtog 
restauranten og moderniserede køkkenet, og pavillonen, som nu skulle drives 
som helårsrestaurant, blev bygget sammen med Løgstør-hallen, der blev 
opført midt i 1960-erne. I øjeblikket forpagtes restauranten af Jimmi Pedersen.

Et andet sted, hvor mange foreninger holdt møder, var Landmandshotellet 
først i Østerbrogade. Det var begyndt som Julius Jensens gæstgiveri i 1896, lige

Hotel Unionen lå forrest i Bredgade. Det begyndte som C. Sunds gæstgiveri ca. 
1860. Det nåede at blive 100 år, og blev revet ned 1961/62. På pladsen blev 
bygget ny brugs, og nu er der cykelforretning og spisehus.
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da bygningen var opført. Såvidt det kan ses, lukkede den sidste vært, Laurits 
Jensen, hotellet i 1952.

Byen rummer, og har rummet, en mængde hoteller og beværtninger, men 
de fleste er igen forsvundet. Idag er der tre hoteller. Hotel du Nord ved hav-
nen, Hotel Himmerland i Jernbanegade og Løgstør Parkhotel, som har været et 
omstridt anpartsprojekt, men nu er i god gænge. Det ligger meget smukt syd 
for byen.
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Løgstør Vandværk nybygget med udsigt ned over byen, hvor kirken rager op. 
T.b. vindrosen, der skulle pumpe, når det blæste. Den var i gang det meste af 
tiden.

Spørgsmålet om et vandværk var første gang på kommunalbestyrelsens dags-
orden i 1890. Her blev det oplyst, at der fandtes 195 brønde i Løgstør, og her-
af havde de 119 brugeligt drikkevand. Sagen blev derfor henlagt. I 1895 kom 
den op igen, foranlediget af vejassistent J. Juul og dennegang kom der gang i 
forberedelserne. Der blev udarbejdet et projekt, og bl.a. Løgstør Jernstøberi 
gav tilbud på at bygge et vandværk.

Kommunens vandværksudvalg valgte dog et andet firma, Mortensen & Gal- 
ster i Nørresundby, som netop havde bygget et vandværk i hjembyen. Firma-
et anbefalede som noget ret nyt at lade en vindmølle pumpe vand op i behol-
deren: »Der er saaledes over 20 Vandværker efter vort System i Virksomhed«.
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Løgstør Jernstøberi måtte nøjes med at levere vindrosen og til vindstille en 
petroleumsmotor af eget fabrikat: »Støren«.

Der blev bygget en vandbeholder oppe på bakken. Den blev bygget af 
beton og delvis nedgravet i jorden. Da grunden består af kridt og flint, mente 
Mortensen & Galster at den omgivende jordmasse var nok til at stive behol-
deren af, så den kunne modstå vandtrykket. Det kunne den ikke. Da der blev 
fyldt vand halvt op, opstod små revner i betonen, og da de blev tættet, kom 
der nye. Vandtrykket forneden ved fuld tank blev målt til 15 kg. pr kvadrat-
centimeter!

I 1898 mente firmaet, at anlægget var klar til aflevering, da beholderen var 
lavet efter forskrifterne. Kommunen ville naturligvis ikke modtage en utæt 
tank. Der blev holdt en mængde møder og skrivelser føg frem og tilbage. Der 
blev indkaldt eksperter bl.a. fra ingeniørforeningen, og der blev forsøgt vold-
gift. Da intet hjalp kom sagen for Nørresundby Ret i år 1900. Byrådet havde 
sagfører Nissager som medlem, og der eksisterer hans indlæg bilagt ca. 40 
dokumenter. Det ser ud til, at sagen aldrig kom til doms, men blev forligt mod 
at Mortensen & Galster fik en del af deres tilgodehavende.

Da der allerede var indlagt vand mange steder, gik værket igang med at leve-
re til kunderne i 1898. Der var dog stadig kvaler med at få vandspejlet højt nok 
op til de højereliggende kunder. Det resulterede i at kommunen byggede et 
vandtårn i 1913 og senere en pumpestation ved Elektricitetsværket i 1927. I 
mellemtiden kunne vandværket fejre 25 års jubilæum.106 Den utætte beholder 
blev aldrig tæt, og for få år siden er den tømt, da værket udmærket kan klare 
sig uden.
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Løgstørs samlede skibsflåde på reden ved Løgstør år 1900. Skibene er angivet 
med navn og ejer. Maleri af Ingbert Jeppesen, Nykøbing Mors. Han hørte til 
sømands- og lodsfamilien i Løgstør. Billedet blev skænket til Limfjordsmuseet i 
1964.

Efter at byen havde fået nej i 1752 og selv sagt nej i 1842 til at blive købstad, 
så skulle det være nu! Der blev forhandlet i København og det lykkedes, så 
byen kunne gå over i købstædernes række den 1. januar 1900.

Der blev naturligvis festet . Der var købt ekstra ind af nytårsfyrværkeri, så der 
blev futtet og knaldet en del. »Løgstør Avis« skrev dog, at det kun var private, 
for det lovede festfyrværkeri og fakkeltog fra kommunens side blev ikke til 
noget. Folk travede syngende op og ned ad gaden, og det bedre borgerskab 
samledes på »Hotel du Nord«, hvor der blev talt bl.a. af borgmester Haxthau- 
sen. Han sagde, at nu var det slut med at skulle spørge amtet, men til gengæld 
fik byen selv et større ansvar.

For at gøre det mere festligt, blev der arrangeret et improviseret bal. Folk 
var ganske vist ikke balklædte, men det generede ikke, heller ikke at adskilli-
ge dansede rundt i store vandstøvler p.g.a. det sølede vejr. Købstaden blev 
også fejret af Handels- og Kontoristforeningen på »Mikkelsens Hotel«.
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KØBSTADEN SKAL HAVE ET VÅBEN
Til en købstad hørte naturligvis et byvåben. Der var flere forslag til, hvordan 
det skulle se ud. Et forslag gik ud på at anbringe et løg og en stør i våbnet! Det 
var en, der ikke anede, hvad navnet stammede fra. Byrådet var dog af en anden 
mening, og det kunne 14. dec. 1901 indsende et andragende til Indenrigsmi-
nisteriet: »Byraadet tillader sig herved ærbødigst at fremsende udkast til et vaa- 
ben eller segl for Løgstør Kjøbstad og at anmode om det høje ministeriums 
approbation herpaa.

Byens oprindelse skyldes det fordum rige sildefiskeri. For lange tider siden 
er dette imidlertid ophørt, og det synes derfor lidet rimeligt at anvende herfra 
hentede heraldiske figurer i seglet for den kun 2 år gamle kjøbstad. Sejlads og 
hvad dertil hører spiller naturligvis paa grund af den udmærkede havn en stor 
rolle for byen, men da talrige af landets søkjøbstæder have skibe eller baade i 
deres signeter, har byraadet fundet det mindre hensigtsmæssigt at variere det-
te thema for Løgstørs vedkommende.

Man har da valgt at sætte byens kirke i vaabenet, idet den er den mest monu-
mentale bygning i kjøbstaden. Den er bygget for ikke mange aar siden og syrn-
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FRA KOMMUNALBESTYRELSE TIL BYRÅD
Igennem mange år havde det været det bedre borgerskab, der valgte og blev 
valgt. Traditionelt delt op til venstre og højre, men nu var der kommet nye par-
tier frem. Socialdemokratiet, og efter 1905 Det radikale venstre. Der var ind-

boliserer i virkeligheden det første ønske for borgerne om byens oprettelse til 
kjøbstad, idet den fordums handelsplads først hermed emanciperede sig fra 
sin forbindelse med og delvise afhængighed af landsbyen Løgsted.

Det har været foreslaaet at sætte 3 løgplanter i seglet. Denne tanke har imid-
lertid ikke vundet bifald i byraadet idet man har fundet et seglaftryk med det-
te indhold vanskeligt at tyde og uskjønt i heraldisk henseende. Hertil kommer, 
at Løgsted efter sagkyndig udtalelse ikke skal have noget med løgplanter at 
gjøre, men betyder et sted, hvor det er godt at sætte fiskergarn.

Desuden vil et vaaben med det nævnte indhold indicere, at byen Løgstør 
skyldte landsbyen Løgsted sin oprindelse, hvilket vistnok er meget langt fra at 
være tilfældet. Kun pladsen, hvorpaa byen ligger, (Løgsted-Øre), har oprinde-
lig faaet navn efter den omtalte landsby.

Tegningen tænkes udført i farver saaledes: Kirken rød, tagene blaa, træerne 
grønne, jorden foran kirken brun, luften sølv med gule (ikke guld) stjerner. 
Omskriftsbaand og aarstal kunne fremstilles som bronce.

Da vaabenet i en nærmere fremtid skal anvendes sammen med de øvrige 
jydske kjøbstæder som dekoration i Hs. kgl. højhed prinds Christians som-
merbolig ved Aarhus, vil byraadet være det høje ministerium taknemligt, om 
den ansøgte approbation maatte blive meddelt snarest«.

Ansøgningen skulle hele den tjenstlige vej igennem med udtalelser af her-
redsfoged, amtmand, kirkeministeriet, (da der nu var en kirke i våbnet) og 
indenrigsministeriet. Alligevel kunne Christian 9. give sin tilladelse den 23. 
jan. 1902!

Efter kommunesammenlægningen 1970, hvor købstadbegrebet blev afskaf-
fet, skulle alle byvåben nyvurderes, og Løgstørs byvåben kunne ikke godken-
des i heraldisk henseende. Kommunen var derfor nødsaget til at få et nyt, og 
udskrev en konkurrence, der gav godt 60 forslag, (bl.a. løget igen!). Det vin-
dende projekt blev sendt ind til godkendelse i indenrigsministeriet, hvor den 
heraldiske konsulent har kontor.

Da det var kongen, der skulle godkende byvåbnet, tog det fem uger igen-
nem alle instanser, men da afgørelsen blev flyttet op til statens heraldiske kon-
sulent, tog det ca. 10 år, inden det nye våben var i hus!
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KØBSTADENS FØRSTE VIRKSOMHED ANDELSSLAGTERIET
Der havde været svineavl i umindelige tider, men det var ikke sat i system. Der 
var lige så mange svin i byerne som på landet, og svinene lignede ikke vore 
dages ret meget. Det lignede vildsvinet en del med lang spids snude, krum-
rygget og med lange ben. Som tidligere nævnt måtte Løgstør i 1812 lave en 
vedtægt for at komme uorden med omløbende svin til livs.

Efterhånden indså svineavlerne, at de måtte indrette sig efter markedsfor-
holdene og producere dyr, som kunne afsættes i udlandet. Det var naturligt i 
de år at satse på et andelsforetagende, og det første møde om et slagteri var i 
begyndelsen af 1898. Efter en lang række møder på egnen var der stiftende 
generalforsamling 4. juli 1899. Det blev enstemming vedtaget at bygge et

ført almindelig kommunal valgret i 1908, og socialisterne og de radikale hav-
de valgforbund. Men det var stadig personerne, der spillede den største rolle.

Ved valget d. 13. marts 1913, var der en kommunal, borgerlig liste, foruden 
en socialdemokratisk og en radikal. Der var en person, som folk gerne ville 
have valgt, nemlig bankdirektør T.A. Wermuth. Han var nr. 2 på den radikale 
liste, men for en sikkerheds skyld stod han også som nr. 6 på den kommunale 
liste. Der var 957 vælgere, hvoraf 785 stemte. Valgt blev to radikale, to social-
demokrater og 5 fra den kommunale liste. Den ene radikale var T.A. Wermuth.

I 1916 vedtog rigsdagen en retsreform, der betød, at herredsfogeden ikke 
mere skulle være borgmester, men kun dommer. Reformen trådte i kraft 1919, 
men i Løgstør tyvstartede man, da herredsfoged Lehmann blev sygemeldt i 
foråret 1914. Amtet konstituerede Wermuth som borgmester, og det varede 
ved til nytår, hvor borgerne skulle stemme om, hvem de ville have til borg-
mester. Valget fandt sted 12. januar 1915, og Wermuth blev valgt, tilsynela-
dende uden modkandidat, som byens første folkevalgte. Den plads beholdt 
han til 1933.

Senere overtog socialdemokraterne flertallet. Først borgmester Carl Grøn-
ning fra 1933-43 og igen 1946-50. Indimellem regerede den konservative gros-
serer Th. Mikkelsen, og fra 1950-54 venstremanden Jesper Nielsen. Fra 1954 
socialdemokraten Vagn Bro, som dengang var landets yngste borgmester. Han 
regerede til 1970. Ved kommunesammenlægningen i 1970 mistede socialde-
mokraterne posten, da landkommunerne kom til, og venstre regerede i 20 år, 
bl.a. med Chr. Mejdahl som borgmester. Nu har socialdemokraterne fået borg-
mesteren igen, men Venstre og socialdemokrater er lige store med syv til hver. 
Resten af byrådet er enmandspartier, som grupperne må bejle til.
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Personalet på Andelsslagteriet ued starten. Det skulle uære muligt at aflæse de 
forskellige arbejderes funktion ued at se, hvad de bar i hænderne. T.u. står 
direktør H. Østergaard.

andelsslagteri i Løgstør. Der blev nedsat et tremandsudvalg med bankdirektør 
C. Nielsen som formand.

Byen skænkede en gratis grund til slagteriet, og allerede 13- november kun-
ne udvalget forelægge tegninger og overslag, der viste, at slagteriet med maski-
ner ville koste 55.000 kr. Efter en licitation blev arbejdet givet til murermester 
Chr. Højstrup og tømrermester R. Petersen, og det første spadestik blev taget 
i marts 1900.

Byggeriet trak ud på grund af den langvarige vinter og besvær med leveran-
cen af maskiner, men den 18. september 1900 fandt den første slagtning sted. 
Slagteriet fik mange rosende ord med på vejen.

De fleste slagterier havde et ishus, men i Løgstør anskaffede man en kold-
luftsmaskine, så de samlede udgifter nåede op på 90.000 kr. Som direktør blev 
H. Østergaard ansat.
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Slagteriet modtog i de første år det antal svin, der var kalkuleret med, men 
under første verdenskrig opstod store vanskeligheder med leverancen og eks-
porten, og i 1918 og følgende år var antallet afleverede svin nede på ca. 1/10. 
af det normale. Da slagteriet var på vej op igen, opstod 2. febr. 1920 en lands-
omfattende strejke, der varede ca. 2 måneder. Den blev fulgt op af en strejke 
blandt havnearbejdere og søfolk. Først i juni faldt der ro over sagen.

Årene 1931 og 32 var rekordår, hvor det højeste antal slagtede svin var godt 
52.000. Men priserne var lavere. Svinene indbragte ca. 3 mili., hvor det halve 
antal i 1925 havde givet 4 mili.

Anden verdenskrig medførte en reduktion i svinebestanden, selv om der var 
en stor eksport til Tyskland. Hjemmemarkedet kunne stadig forsynes, og slag-
teriudsalget på hjørnet af Blindebomsgade kunne lave sine berømte juleud-
stillinger. Senere blev der indført reguleringer.

Slagteriet blev udvidet og moderniseret adskillige gange, bl.a. en stor udvi-
delse i 1925,

Hev ses en af de berømte jule udstillinger i Slagteriudsalget, der lå på hjørnet af 
Østerbrogade og Blindebomsgade.
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Svin fra Hanherred blev ofte sendt som »passagerer« med Aggers un dfærgen til 
Løgstør. Fra færgen blev de gennet over Jernbanegade og ned til slagteriet. De 
har tilsyneladende ikke travlt med at komme derned! Billedet er fra Jernbane-
gade.

I efterkrigstiden fortsatte slagteriet med at udvide produktionen, der kulmi-
nerede i 1974/75 samtidig med, at virksomheden blev slået sammen med slag-
teriet i Nørresundby og forsvandt fra Løgstør den 1. juli 1975.

Bygningerne blev brugt til fiskeforarbejdning, først »Marina« og i de seneste 
år »Abba Seafood«, der har fået udvidet bygningerne.

LØGSTØR GASVÆRK

Den 5. juni 1902 begyndte gasværkets virksomhed. Det var blevet placeret 
vest for byen ude ved kanalen. En afdriftslederne, S.A.C. Franck, skrev i 1935: 
»Denne Begivenhed i den kort forud til Købstad ophøjede Fjordby har, hvis 
man skal dømme efter det herom efterladte skriftlige Materiale, kun haft Inter-
esse indenfor en snæver Kreds af Borgerskabet«. Franck må hentyde til pres-
seomtalen, for kunder var der.
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Han vurderede, at i de første år var årsproduktionen ca. 40.000 kbm. inclu- 
sive forbrug til ca. 50 gadelygter. Af »spildprodukter« var der koks og tjære. Det 
sidste blev brugt til »tjæremakadamisering« af byens gader. I 1910 fik den 
oprindelige gasbeholder på 400 kbm en »storebror« på 700 kbm., så produk-
tionen nåede op på 200.000 kbm., som var det absolutte maksimum med de 
gamle ovne.

Første verdenskrig bevirkede nedgang i produktionen og dårlig vedligehol-
delse af værket »samt Byens Belysning; denne var i en længere Periode helt 
eller delvis stispenderet med deraf følgende Forfald af Armatur«. Da Franck 
overtog ledelsen i 1921 kom der gang i genopbygning og modernisering. En 
hemsko var det, at hovedgasledningerne i gaderne kun var på 50 mm.

Der havde længe været tale om udvidelser af værket, og i begyndelsen af 
1934 skulle det udformes nærmere. Byens rådgivende ingeniør Walter, som 
Franck ikke var særlig glad for, skulle udarbejde forslag. Samtidigt skulle 
Franck lave sit forslag, og det blev det sidste, der vandt. Ingeniøren skulle 
udarbejde tegninger m.m., men desværre blev han syg og døde 2 måneder

Løgstør Gasværk set fra luften. I forgrunden ligger gasværksbestyrerens bus. 
Helt t.b. kan vi se ned langs kanalen. Billedet er fra slutningen af 1930-erne.
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ELEKTRICITETSVÆRKET
Elektriciteten kom til byen i 1914. Omkring nytår 1913/14 blev der indhentet 
tilbud, og i april tilbød fa. Schmith og Walter i København at opføre værket og 
lægge ledninger rundt i byen. Tilbudet begynder med at foreslå, hvor værket 
helst bør ligge: Enten på en centralt beliggende grund mellem Østergade, Søn-
dergade og Grønnegade, eller i nærheden af gasværket for at kunne få fordele 
af evt. fælles drift.

Firmaet kalkulerer med en begyndelsestilslutning på mellem 1 og 1lam-
pe pr. indbygger. Der var godt 2400 indbyggere på den tid.

I juli 1913 havde byen været rundt med en liste, hvor borgerne kunne teg-
ne sig for det antal lamper og motorkraft, de kunne tænke sig. Der var stor for-
skel på ønskerne. Topscoreren var manufakturhandler Aistrup med 85, hvori-
mod købmand Salvesen regnede med at kunne klare sig med to. Bundskrabe-
ren var postbud M. Jensen med 1 lampe. Den var ovenikøbet forsynet med et 
spørgsmålstegn!

Der blev tegnet ialt 1646 lamper og motorkraft for 71 HK., og værket skul-
le forsynes med dieselmotor, som skulle være det mest driftssikre. Det var det

efter, inden beskrivelserne var nærmere udformet, så arbejdet var gået i gang, 
inden de nåede frem. Franck skrev bl.a.: »Ligesaa planløs var Tegningen til 
Maaler- og Regulatorbygning, dens Arkitektur - om en saa særpræget Beteg-
nelse kan anvendes i den Forbindelse - er ganske umulig. De Forsøg, jeg i Sam- 
raad med Bygningsentreprenøren har gjort for i nogen Maade at bøde paa 
Fadæsen, kan desværre ikke staa Maal med Bestræbelserne«.107

Ellers var udvidelsen en succes, som det var meningen. Værket fortsatte, 
men manglede fornyelse, især af rørledningerne i gaden. Det gjorde efter-
hånden virksomheden urentabel, og byrådet besluttede at lukke værket pr. 1. 
december 1958. I det udsendte cirkulære skrev kommunen at man »gerne ser, 
at borgerne til erstatning for bygassen køber flaskegasanlæg hos de to firmaer, 
der har depoter i Løgstør. De to firmaer har nemlig lovet byraadet, at for hver 
220 anlæg, der sælges, vil de overtage en af de fem mand, der bliver ledige, 
naar gasværket nedlægges«.

Det var signalet til alletiders »gaskrig«. Naturligvis ville også andre flaske-
gasfirmaer have del i kagen, og der var jo noget, der hed elektricitet! Alle 
underbød hinanden. Komfurer blev solgt til halv pris, og man kunne få to 
gasapparater plus flaske for 100 kr. at betale over 10 år! Hvem, der tjente mest 
på den historie, er ikke let at vide.
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Elværket blev bygget i Østergade 1914, og ses her kort efter opførelsen. Bagved 
ligger missionshusetfra 1904.

VANDBYGNINGSVÆSENET
I forbindelse med udgravningen af sejlrenden gennem Logstør Grunde opret-
tede VBV en stilling som ingeniør. Der havde hele tiden været en kanalbesty-

også under normale forhold, men værket gik i gang i 1914, og der opstod snart 
oliemangel p.g.a. krigen. Det blev en overgang så galt, at elværket i aftenti-
merne måtte lade sig trække af Løgstør Klædefabriks dampmaskine, når der 
ikke skulle fabrikeres tøj. Dampmaskinen kunne nemlig fyres op med tørv.

Elektriciteten kom efterhånden til at dominere de fleste steder, og alt gade-
lys blev elektrisk. Den 1. november 1956 gik byen fra jævn- til vekselstrøm. 
Strømmen kom nu fra Himmerlands elektricitetsforsyning, og det lokale 
elværk blev nedlagt. Det nåede altså ikke med i den ovennævnte »gaskrig« i 
1958. Det gamle værks bygninger var i mange år vaskeri, og er nu bygget om 
til lejligheder uden at det ydre er ændret ret meget.
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Den østre kanalmunding blev brugt som statshavn til Vand bygnings væsenets 
materiel. Her lå både slæbebåde og gravemaskiner, når de ikke var beskæfti-
get ved sejlrenden eller rundt om i landet. Billedet er fra ca. 1950.

relse ved Frederik 7. kanal, og den øverste ledelse sad stadig i København. Det 
kan illustreres ved, at da Løgstør Badeanstalt i 1902 ville lægge 2 badehuse i 
fjorden uden for kanalen, skulle sagen forelægges Direktøren for VBV i Køben-
havn, Chr. Otterstrøm.

Den første ingeniør, vi kender, hed Edvard Ishøy. Han kom til Løgstør i 1895 
og boede i en lejlighed på hjørnet af Torvegade og Fredensgade, hvor han 
afløste jernbaneingeniøren Aage Bentzon. Han var i byen til 1906. Han er ikke 
blevet slidt op i tjenesten. Han var medlem af flere kommissioner og af Løg-
stør Byråd fra 1905-06. Derudover underviste han i sang (pr. honnør) på sko-
len, der lå lige overfor. Så blev han forflyttet og efterfulgt af ing. Hans Laurid-
sen, der var i Løgstør til 1910. Han blev forflyttet til Esbjerg, hvor han døde et 
halvt år senere.

I 1920 kom ingeniør A. J. Dyhr til byen. Der var stadig meget arbejde med 
at vedligeholde kanalen og uddybningsmateriellet, som var stationeret i den
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østre kanalhavn. Sejlrenden skulle også renses op hvert år, så den kunne hol-
de den rigtige dybde, ca. 4 m. Han fortsatte omtrent til sin død i 1945, og blev 
efterfulgt af H.P.G. Lunde, som fortsatte med kontor i købmand Simonsens 
gård mod fjorden indtil kontoret blev nedlagt o. 1960, og administrationen 
blev flyttet, først til Frederikshavn, siden til Lemvig, hvor VBV blev døbt om 
til Kystinspektoratet.

VBV har gennem årene haft meget stor betydning for Løgstør. En stor del af 
bemandingen på slæbebådene og uddybningsfartøjerne skete med Løgstør- 
folk, både matroser og maskinmestre. Flytningen af afdelingen bort fra byen 
har haft en negativ indflydelse på beskæftigelsen.

BESØG AF FREDERIK VIII
I begyndelsen af århundredet havde byen plantet skov på skrænten oven for 
den gamle bydel. Den blev færdig netop som Christian IX døde i 1906. Kom-

Frederik VIII og dronning Louise i Østerbrogade under deres besøg den 8. 
august 1908. Hele byen var udsmykket, og der var mange mennesker.
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Frederik VIII på vej ned ad konge trappen sammen med sit følge efter at have 
set på Christiansmindeskoven. Skrænten er stadig uden træer
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munen ansøgte derfor den nye konge, Frederik VIII, om lov til at opkalde sko-
ven efter den afdøde konge og kalde den Christiansminde. Det blev bevilget.

To år efter, i august 1908, rejste Frederik 8. på besøg rundt til Limfjordens 
købstæder med kongeskibet »Dannebrog«. For at prøve ruten gennemsejlede 
skibet hele turen i dagene omkring 1. august. Der var indkaldt fire lodser for 
at sejle med og tage tid på de enkelte afsnit. Det klappede altsammen, og den 
4. kunne kongen med følge stige ombord i Lemvig og begynde turen.

Den 8. august anløb kongeskibet Løgstør. Allerede ude i fjorden blev skibet 
mødt af en flagalle langs sejlrenden, og da skibet kom til syne lød der kanonsa-
lut og hornmusik indtil skibet gik til kaj. Her blev selskabet modtaget ved en 
æresport af byens repræsentanter. Der var et mylder af mennesker, og hele 
byen var festligt smykket med flag og guirlander. Det kongelige selskab blev 
kørt rundt i byen i en række Landauere og blev modtaget på rådhuset.

Frederik 8. ønskede at se den plantage, som kong Christian havde lagt navn 
til, og selskabet gik op på bakkestien, hvor de også kunne nyde udsigten over 
byen og fjorden. Da man ikke ville være bekendt, at de kongelige skulle gå ned 
samme sted igen, var der til lejligheden bygget en trappe i skrænten længere 
vestpå. Den fik så navnet »Kongetrappen«, og den eksisterer endnu i dag.

På vejen ud til Slagteriet var der bygget tribuner i begge sider. Den ene til 
de kongelige, og den anden til byens honoratiores. Der var indkaldt en stribe 
unge mennesker til ringridning. Kongen havde set det een gang, og dronning 
Louise havde aldrig set det. Bagefter spillede et orkester op i anlægget, der 
blev sunget sange for konge og fædreland og holdt taler. Kongen takkede for 
den storslåede gæstfrihed, som han havde mødt, og selskabet kørte ned til ski-
bet, som dampede af under hurraråb og hornmusik. Det var en meget stor dag 
for Løgstør, og den mest fotograferede i mange år.

FØRSTE VERDENSKRIG
Løgstør delte skæbne med resten af landet under verdenskrigen. Der opstod 
vareknaphed, især efter 1916, og regeringen måtte lave maksimalpriser og ind-
føre rationeringskort. Det var især galt med importerede varer, og efter at Tysk-
land havde indført den uindskrænkede u-bådskrig gik importen nærmest i stå.

Da landet måtte klare sig med egne produkter, gik det hårdt ud over korn-
forsyningen og svinebestanden, (se bl.a. under slagteriet). Tyskerne var meget 
ivrige efter at opkøbe kød og flæsk. Det var dog noget lettere at klare sig i de 
små byer og på landet.

En anden belastning for landet var sikringsstyrken. Da man ikke vidste, om
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landet ville blive inddraget i krigen, var hele sikringsstyrken indkaldt, ialt ca. 
53.000 mand. Det belastede både økonomien og den enkelte indkaldte. 11915 
blev styrken reduceret til ca. 35.000 mand. Der var også et kontingent i Løg-
stør, og som det fremgår af de følgende erindringer, var mandskabet ikke ind-
kaldt hele tiden.

Den senere sognerådsformand i Hornum, Klingbech Christensen, har fortalt 
om sin tid i Løgstør: »Under første Verdenskrig var jeg saa heldig at komme til 
Løgstør paa Vagt i den sidste halvdel af April Maaned 1917 - forøvrigt sidste 
Gang, jeg var indkaldt til Sikringsstyrken.

Det var efter Ansøgning, at vi Soldater kom til Løgstør, og da jeg havde mit 
Hjem i Nibe og min Kone ogsaa opholdt sig der, medens jeg var indkaldt (hav-
de Lærerembede i Ellidshøj), var det ret naturligt, jeg søgte til Løgstør, i Sær-
deleshed da jeg kun en enkelt Gang flygtigt havde været der, og derfor gerne 
vilde lære den og dens Borgere at kende paa nært Hold. Det blev 15 dejlige 
Dage; fint Vejr var der hele Tiden og Tjenesten let.

Jeg var dengang Korporal og maatte sammen med en Sergent have Vagten 
og Inspektionen af Vagtposterne. Saavidt jeg erindrer, var Styrken ca. 25 Mand.

Der var meget at passe paa. BL a. det store Ammunitionslager i Jernbanepak-
huset, de 4 til 5 Transportpramme i Kanalhavnen og Pigtraadsspærringen 
rundt om Byen. Der var mellem Vagterne ingen Øvelser, og hele Vagtmand-
skabet boede paa Alderdomshjemmet og maatte ikke uden ganske særlig Til-
ladelse forlade Byen. Det hændte ofte, der kom Inspektion udefra - dog ikke i 
min Tid - og flere kom til at »hænge paa den«, da Uregelmæssigheder blev 
strengt straffet.

Sergenten og jeg fik et fortrinligt Kvarter hos Mikkelsen paa Hotel »Him-
merland«. Vi havde de 4 Nætter om Ugen 1 natlig Inspektion af Vagtposterne 
og 2 de øvrige Nætter.Naar vi skiftedes dertil, havde vi det særdeles godt. Vi 
syntes begge ualmindelig godt om den venlige By og dens rare Borgere, der 
altid var Godheden selv overfor os.

Hver Dag havde vi Fornøjelsen at hilse paa Rentier Nors, der nu er død, og 
vi fik mangen fornøjelig Passiar sammen. Tiden kunde godt blive lang; men 
hos Købmand Kai Simonsen, som jeg havde været i Tjenesten sammen med 
(han var Skriver paa 10. Bataillons Kontor, og jeg paa 2. Kompagnis Kontor), 
tilbragte jeg mange Timer, og vi drøftede naturligvis mange Problemer og der-
ved forkortedes Tiden. Forretningen var da ned mod Havnen.

Købmand Neve og fhv. slagteridirektør Jegsen var ogsaa blandt Vagtmand-
skabet, og jeg tror, deres Arbejde bestod i at inspicere Pigtraadsspærringen 
nogle Gange om Dagen.
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Mens jeg var i Byen, blev der taget Mandskab ud blandt dens Borgere, der 
skulde lære at tilrigge Transportprammene. Blandt disse Mænd husker jeg 
Bagermester Thorstensen. Meningen med Prammene var at føre Hæren over 
til den anden Side af Fjorden, hvis vore Sikringsstyrker i Jylland skulde blive 
angrebet og kastet tilbage nordpaa; derfor ogsaa Pigtraadsspærringen om Byen 
med »Spanske Ryttere« til at sætte tværs over Vejene. Vi fik heldigvis ikke Brug 
for Prammene«.

Krigen påvirkede naturligvis også sejladsen, selv om den hovedsageligt var 
indenlands. Antallet af lodsninger faldt stærkt med et absolut lavpunkt i 1917. 
Ved krigsudbruddet var lodsernes gennemsnitsløn ca. 5.000 kr. Der var ialt 973 
lodsninger. I 1917 var den nede på 1839 kr. for 61 lodsninger. Den steg dog 
igen i de følgende år. Ved lodsformand Davidsens afgang i 1916 indstillede de 
to andre lodser, at den ledige plads ikke blev besat foreløbig, da antallet af lod-
sninger var gået stærkt tilbage. Da de to lodser var henholdsvis 62 og 63 år, vil-
le direktoratet kun gå med til det, hvis der blev antaget en yngre hjælpelods.

To soldater af sikringsstyrken på vej ind i Torvegade. Rutebilen er den nyind-
købte post- og rutebil til Ranum-Vilsted. Billedet er fra 13- juni 1915. Det var 
nemlig Joban Aistrups 13. års fødselsdag, og manufakturhandleren havde lejet 
bilen til en udflugt med gæsterne. Forældrene kan anes i hjørnevinduet, mens 
bilen passerer.


