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NYE FORBINDELSER TIL OG FRA BYEN
Både under første verdenskrig og kort efter gav rigsdagen koncessioner til nye 
jernbaner over hele landet. Det skete også her på egnen. Den 28. januar 1917 
mødtes en kreds af borgere for at få oprettet en bane fra Sebbersund over Løg-
stør til Overlade. Der blev nedsat et forretningsudvalg, hvor Løgstør var 
repræsenteret af manufakturhandler Poul B. Aistrup, som også havde været 
med til at oprette dampfærgeforbindelsen over Aggersund.

Den 1. maj søgte udvalget hos ministeriet om lovhjemmel til banen, og 
håbede samtidig, at staten ville betale halvdelen af udgifterne. Et overslag viste 
en udgift på 2.036.000 kr., og banens linieføring var beskrevet i et bilag. Den 
skulle sno sig gennem landskabet fra Sebbersund op mod Barmer og Valsted, 
derefter ned forbi Sebber Kloster og St. Aistrup, op til Farstrup og ned til Lund-
by, derefter syd om Brøndum og nord om Kornum og til Løgstør langs stats-
banen. Fra Løgstør skulle den gå sydpå til Vilsted og øst om Ranum til Overla-
de. Samlet længde 42.6 km.

Den 20. marts 1918 blev der givet koncession til banen. Aalborg amt havde 
godkendt projektet og bevilget 65.000 kr. Man havde også luftet et forslag om 
at gøre Nibe til endestation, og slå et sving op til Aggersund, hvor der så var 
mulighed for en eventuel tilslutning til en Hanherredbane.

I 1920 måtte kommissionen konstatere, at udgifterne var steget 200%, så 
projektet for tiden ikke kunne gennemføres. Sådan var situationen helt til 
1927, hvor man oven i købet måtte konstatere, at rutebilerne havde bredt sig 
over området. Siden var der intet nyt om banen.

RUTEBILER
Det hele begyndte i 1914, hvor postkontrahent Morten Larsen havde overta-
get diligenceruten fra Løgstør over Ranum til Vilsted fra 1877. Den 15.maj 
1915 fik han leveret en post- og rutebil, der var bygget i Horsens af mærket 
»Gideon«, byggenr. 41 på l1/? tons. Han overdrog ruten til sønnen Henrik i 
1920.

Den næste i rækken var ruten til Fjerritslev, som vinhandler Edv. Petersen 
startede 1. november 1919. Året efter fik han også en »Gideon« fra Horsens, 
byggenr. 423 på 2’A tons. Edv. Petersen var en driftig mand. Han havde i 1897 
påbegyndt en mineralvandsfabrik i Løgstør, som han drev til 1913. Ved salget 
betingede køberen sig, at Petersen ikke måtte brygge mineralvand mere i 
området, men han måtte brygge alt det, han kunne afsætte til Fjerritslev Gæst-
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Morten Larsens post- og rutebil ved poststationen, vistnok i Ranum 1917. Ved 
rattet sidder A.C. Larsen

givergård. Det fortsatte til 1919, og vinhandelen skete fra privatboligen. Ruten 
blev solgt til J.P. Jacobsen i 1927.

Men det store fremstød skete 1920-22 med ikke mindre end 4 ruter til Aal-
borg ad forskellige veje. Der kom også een fra Aalborg til Løgstør i 1925. Ejer-
ne var Laurits Nielsen, Jesper Nielsen, Søren Andersen og Thorvald Madsen. 
Bilerne var meget forskellige. Nogle af dem var bygget til formålet, mens andre 
var en kasse sat oven på et lastbilchassis. F. eks. fik Thorvald Madsen sin første 
bil i 1922 bygget af snedker Poulsen i Jernbanegade. Det gav en stor højde at 
stige op i. Til gengæld kneb det gevaldigt med loftshøjden. I det hele taget var 
det ikke nogen større nydelse at køre i bilerne, der var forsynet med fast gum-
mi på hjulene. En trøst kunne det være, at hastigheden sjældent oversteg 25 
km. i timen! En normaltur til Aalborg varede ikke under 27’ time. Der var også 
en langvarig rute til Hobro.
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Hidtil havde rutebilerne stoppet forskellige steder i byen, bl.a. ved hotel Him-
merland, men i 1938 blev der bygget rutebilstation ved banegården. Billedet 
viser biler til Overlade, Hobro, Nibe, en uidentificeret, to Aalborgbiler og en 
Thingga ardbil. Billedet stammer fra vinteren 1943/44, muligvis stationens 
fem-års fødselsdag. Bilerne kørte på gengas med undtagelse af A alborg-biler-
ne, der kørte på naturgas fra Vendsyssel. Påfyldning skete i Aalborg.

En af de nye flotte biler på Aalborg-ruten parkeret ud for nr. 22 i Skolegade. Års-
tal vides ikke, men det er nok begyndelsen af 1920-erne.
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I 1935 var der 6 forskellige ruter til Aalborg. Det kunne naturligvis ikke gå, 
så de 4 havde sluttet sig sammen til »De forenede Bilruter« for at undgå ind-
byrdes konkurrence. Det gav konkurrence med de to sidste, men uenigheden 
var ikke større, end at man kunne enes om at bygge en fælles rutebilstation i 
Løgstør i december 1938.

Under anden verdenskrig, hvor det kneb med benzinen, kørte de fleste 
ruter på gengas, men Aalborg-ruterne kørte på naturgas, der kom fra Vend-
syssel. Flaskerne kunne skiftes på Aalborg rutebilstation. Men der var andre 
genvordigheder. Det var forbudt at køre efter mørkets frembrud, så man skul-
le holde øje med køreplanen. Det kom også til at knibe med bildæk, som jo 
forlængst havde fået luft i ringene. Således standsede ruten Løgstør-Nibe 23. 
oktober 1943 »grundet paa Gummimangel«.

Krigen ramte også banerne hårdt. Især gik det ud over »Aalborg Privatba-
ner«. De forsøgte i 1948 at opkøbe de bilruter, der gik godt og lå i nærheden 
af banerne. Forsøget mislykkedes, og bilerne fortsatte i fri konkurrence, indtil 
»Nordjysk Trafikselskab« blev oprettet. Nu har til gengæld DSB overtaget de 
fleste bilruter.
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Digteren Joban Skjoldborg var gået fallit på Dynces i 1915. Han skalle flytte, og 
husmandsbevægelsen ville gerne vise sin taknemmeligbed ved at samle ind til 
en æresbolig. Den blev anbragt på bakken over Løgstør, og blev indviet i 
november 1918 ved Skjoldborgs 25-års digterjubilæum. Det var i gammel bus-
mandsstil, og Skjoldborg boede ber til sin død i 1936. Det var et af de første 
buse, der blev bygget oven for bakken.

Alle ruter østpå fra Løgstør passerede kommunegrænsen ved jernbaneover-
skæringen og kom over i Løgsted sogn, men efterhånden var hele vejen ud til 
Smak Mølle blevet udbygget, og omkring 1920 kom der et ønske fra beboer-
ne i Petersborg, som det hed, om at blive indlemmet i Logstør. Der blev ført 
en del forhandlinger, og den 15. sept. 1927 blev det vedtaget at indlemme 
området.

SKJOLDBORGS HUS
Digteren Johan Skjoldborg, der havde glædet så mange med sine skildringer af 
husmændenes kår, fik i 1907 lyst til selv at prøve, hvordan det var at være hus-
mand. Han købte gården Dynæs ved Silkeborgsøerne, og her »ørkede han den 
stridige jord«. Desværre viste det sig, at han var bedre til at skrive om det, end
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at være det, og økonomien blev ikke bedre af, at han afholdt nogle store 
»Dynæs-møder«, hvor der f.eks. i 1913 var 20.000 deltagere. Underskudet blev 
for stort, og Skjoldborg gik fallit i 1915.

Husmændene forsøgte at købe ejendommen, men det mislykkedes, og de 
startede i stedet en indsamling til en æresbolig. Det lykkedes at skrabe penge 
nok sammen til at overrække familien et hus, som blev bygget på bakken over 
Løgstør. Herfra kunne han se over til barndomsegnen på Hannæs. Det var et 
hus, der skulle ligne et husmandshjem, og det blev overrakt 18. november 
1918 ved Skjoldborgs 25-års jubilæum som forfatter. I virkeligheden var det 
Louise Skjoldborg, der fik skøde på huset, fordi digteren ikke måtte eje noget. 
Det var også hende, der underskrev et pantebrev til husmændene med for-
pligtelse til at betale renterne.

Her boede så digteren til sin død i 1936. Han var rimelig sikret økonomisk, 
men blev aldrig velhavende. Noget af forklaringen gav han selv i et interview 
ved fallitten: »Ja, ser De, det er ikke mit personlige Forbrug, der har gjort mig 
til en gældbetynget Mand. Nu som før er jeg glad, naar jeg har en Dram og en 
vindtør ret Fisk. Men jeg har - det vil jeg ikke nægte - været en daarlig Økonom 
og maaske ogsaa lidt tossegod i Pengesager. Deraf Miseren«.
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TEATER
Det førende hotel i 1800-tallet, Hotel »Limfjorden«, fik omkring 1880 bygget 
en meget lille scene, hvor turneteater og underholdning kunne glæde publi-
kum. Hotellet mistede sin betydning, og ca. 1890 overtog »Hotel du Nord« 
arrangementerne og byggede en scene.

Herfra blev der d. 20. feb. 1893 leveret en »dramatisk musikalsk Aftenun- 
derholdning til Fordel for Byens trængende«. Programmet var, foruden sang og 
musik, to enaktere. Det særligt interessante er, at ud for rollelistens personer 
er tilføjet med blæk, hvem der udførte rollerne ved denne lejlighed. Det var 
manufakturhandler Poul Bach Aistrup, boghandler Nordentoft og hustru og 
ingeniør Aage Bentzon og hustru. Ingeniøren boede i byen i forbindelse med 
bygningen af jernbanen.

Forestillingen »Sjuske Dorthe« blev opført flere gange, bl.a. i 1949/50, da et 
underskud på Friluftsteatret skulle hentes ind.
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Men den gamle scene i hotellet fortsatte til 1955. Da brændte Hotel du Nord 
og scenen. Hotellet blev restaureret, men ikke scenen, og siden har byen måt-
tet klare sig uden fast scene og uden turnerende selskaber. Branden inspirere-
de »En Teaterven« til et digt i Løgstør Avis: »Farvel til det gamle Teater«. Her 
mindes han de mange glæder gennem årene og slutter: »Det hjælper jo ikke at 
være forknyt, - men leve i Haabet, der rejses et nyt, - hvor atter der lyder det 
levende Ord, - som taler til alt, hvad i Hjertet der bor. - Det gamle maa falde og 
synke i Grus, - nu venter vi alle paa Fremtidens Hus«.

I 1960-erne, efter at Løgstørhallen var bygget, forsøgte teaterforeningen

Der var naturligvis også besøg af teaterturneer, og de annoncerede flittigt i 
avisen, men rigtigt system kom der først, da det dramatiske selskab »Athena« 
blev dannet 19- november 1919. Oprindelig var det en forening »til Frem-
førelse af Dilettantkomedie«. Den første formand var forfatteren Johan Skjold-
borg, men de drivende kræfter var maler André Jensen og repr. Peter Peder-
sen (kaldet Peter Tre). Den første komedie var også af Skjoldborg: »Volle 
Krogh«. Ellers dukkede alle de kendte Dilettantkomedier op, og de trak et 
stort og interesseret publikum.

Det fik også flere omrejsende teaterselskaber til byen, og ved 1 O-årsjubilæet 
var der mange hilsner til foreningen. Alle var enige om at rose det glimrende 
publikum, men beklage det dårlige teater. F. ex. skrev dir. Lauritz Hansen: 
»Kære Athena! Hjertelig til Lykke med dit 10 Aars Jubilæum - det har altid 
været mig en Glæde at spille for dine Medlemmer, som jeg synes er et dejligt 
og hjerteligt Publikum, og som fortjener et rigtig godt Teater - for det som du 
har er nærmest rædselsfuldt«.

Der var også musikalske indslag, både fine kongelige kunstnere, og mere fol-
kelige, som harmonikavirtuoserne Gellin og Borgstrøm. Det var som regel en 
succes, men da Livgarden var inviteret i juli 1941, kom der 10 civile herrer i 
gamle sommerfrakker. Det gav »Ærbødigst« i Berlingske anledning til et et digt, 
der sluttede:

»Og det var lige trist
for Øret som for Øjet.
Thi Klæder skaber Folk,
det kommer an paa Tøjet.
Naar Sandheden skal frem,
saa var nok Vagtparaden
det sørgeligste Syn,
som man har hørt i Staden«.
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REVYER
Sideløbende med teatret blev der også leveret mange revyer gennem årene, 
delvis med »Athenas« medlemmer. F. ex. havde roklubben arrangeret en basar 
i 1921 for at skaffe penge til et nyt klubhus. Her blev opført en revy: »Paa’en 
igen! eller Løgstør i Fugleperspektiv. Lokal Revy-Cabaret i 1 Akt med Sange, 
Kor og Danse, skrevet i en sen Nattetime af de tre smaa Mænd«. Det blev en 
stor succes. Det samme kan siges om »Skypumpen« i 1924. Der er bevaret nog-
le replikskifter, som skal afleveres i en fart, og ikke læses langsomt.

I 1930 blev opført en række tableauer af H.C. Andersens eventyr til fordel 
for biblioteket og Teknisk skole. Sammen med to tidligere basarer var de med 
til at finansiere opførelsen af en selvstændig bygning til biblioteket i 1929. 
Røde Kors lavede i 1930-erne og 40-erne en række revyer. Fra den i 1935 eksi-
sterer en række billeder med flotte optrin. »Løgstør Avis« skrev: »Noget af det 
skønneste, Aftenen bød paa, var nogle Smaapigers Slørdans i bengalsk Belys-

»Fokus« med en scene i hallen. Der kom en del turneer, men lokalet var ikke 
velegnet, og interessen sygnede hen. Siden har man været henvist til semina-
riets festsal i Ranum.
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ning. Det var et yndigt Syn, som sent glemmes. Af det morsommere nævner vi 
Visen om Løgstørbanen«.

Den nævnte vise omtalte på en ironisk måde planerne om nedlæggelse af 
banen, og lod generaldirektøren fortælle, hvorfor den burde nedlægges. Den 
var skrevet af en ung dame, Anna Nøhr, men ellers var den drivende kraft Ste-
phan Vogelius, som skrev en del små farcer og historiske spil. I 1941 opførtes 
»Hjærteskjalden«, der er bygget over B.S. Ingemanns poesi og Weyses musik. 
Programmet oplyser, at dragterne er venligst udlånt fra Weyse-filmen. Inge-
mann blev spillet af mekaniker Hans Olsen, og Poul Eriksen af Erik Poulsen!

Efter 2. verdenskrig blev revyerne koblet sammen med byfesten og dyrsku-
et under navnet »Land og by mødes«. Det begyndte i 1945 og fortsætter stadig, 
i mange år på interimistiske scener. Nu er der en scene i Løgstør Bio, som kan 
stilles til rådighed.

LØGSTØR BIO
De første biografer i Danmark kom 1904-05, og Løgstør skulle naturligvis være 
med. Direktøren på »Mikkelsens Hotel«, Woldiderich, indrettede den store sal 
til »Biograftheater«. Der var premiere 11. februar 1907, og den fandt sted uden 
den store opmærksomhed.

»Løgstør Avis« kunne berette: »Løgstør Biograftheater paa »Mikkelsens 
Hotel« gav i Aftes sin første Forestilling, der vel nærmest maa betragtes som en 
Slags Generalprøve. Programmet var meget righoldigt og afvekslende, og man 
saa baade morsomme og alvorlige Scener i de levende Billeder. Som Helhed 
maa Forestillingen, der ikke overværedes af noget stort Publikum, kaldes vel-
lykket«.

Den sparsomme tilstrømning skyldtes måske, at apparaturet ikke var alt for 
fremragende. Forevisningsmaskinen blev drevet med håndkraft i den første 
tid. Det gik endda, men helt galt blev det, da maskinerne gik over til elektri-
citet. Strømmen blev produceret på den anden side af gaden hos »Løgstør Jern-
støberi« og sendt over gaden med kabel. For at få strøm, måtte direktøren star-
te en gasmotor en halv time før forestillingen, så den kunne trække dynamo-
en. Motoren havde det med at gøre knuder.

Gjorde maskinen ikke vrøvl, så gik filmen tit i stykker. Det var en meget 
brændbar film, og det påstås, at filmen kunne knække op til et par hundrede 
gange på een forestilling.

Det kostede 25 øre for voksne og 10 øre for børn. Møblementet var træbæn-
ke, hovedsagelig uden ryglæn. Der blev vist flere små film, som regel en natur-
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I Aften. Lørdag. Kl. 6.
Søndag Kl. 2, -1 og 6.

Burn har kun Adgang til Forestil-
lingen Kl. 2.

ForirdbestiMing til alle Pladser 
Hverdage fra Kl. 4,30—6 og Son- 
og Helligdage 10—12 ved Billet-
kontoret og Tlf. 58.

Uafhentede 'Billetter sælges ved 
Forestillingens Begyndelse.

På befrielsesaftenen opførte 
Løgstør Bio »Bedstemor går 
amok«. Forestillingen blev 
afbrudt ved meddelelsen om 
befrielsen. Det var dengang 
man måtte bestille billet i for-
vejen.

film, en komisk, en kærligheds- og en krimi. Da det var stumfilm, spillede en 
pianist ledsagemusik. I Løgstør var det musikdirektør Sørensen Kjældgaard og 
ikke mindst hans døtre, der klarede musikken.

Der var i mange år ikke råd til forbedringer. Indgangen til biografen var gen-
nem et træskur, der også rummede hotellets toiletter. Det er måske for flot at 
kalde dem toiletter. Dasser er nok mere rigtigt, for først i 1910 fik Woldiderich 
efter nogen diskussion kommunens tilladelse til et »Træk og Slip«, eller som 
byrådet kaldte det: »Et Hotelsæde«. Fra forbygningen skulle publikum gennem 
et af restaurationslokalerne, hvor billetterne også skulle købes, hvad der nok 
kunne virke generende for alle parter.

Sådan gik det gennem en årrække, men da 
biografdirektøren, fru Poulsen, i 1932 søgte 
om fornyelse af bevillingen, fik hun den på 
betingelse af, at bio snarest gik over til tone-
film. Som byrådet skrev i svaret: »Løgstør er 
snart den sidste Købstad, der ikke har Tone- 
og Talefilm«. Det hjalp! Den 29. maj 1932 
lød »Talen klar og tydelig, da »Præsten i Vejl-
by« som den første af de optrædende paa 
den herværende »tavse« Scene..aabnede 
Munden«.

Biografen blev lidt efter lidt moderniseret, 
og besøget var især under sidste krig meget 
stort. Mange ældre Løgstørborgere kan for-
tælle, at bio den 4. maj 1945 spillede »Beds-
temor går amok«. Midt under forestillingen 
blev lyset tændt, og biografejer Aksel Chri-
stensen kom ind og fortalte, at tyskerne hav-
de overgivet sig. Jubelen var ubeskrivelig, 
folk styrtede ud, og fik ikke sidste halvdel af 
filmen med.’08

Igennem 1980-erne gik det stærkt tilbage, 
og i midten af januar 1991 var det sidste 
forestilling. Der kom hurtigt et forsøg på at 
begynde igen på foreningsbasis. Det er lyk-
kedes, og et hold på henved 100 frivillige 
driver Løgstør Bio videre.

Win'
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Forestilling i Friluftsteatret. Såvidt det kan ses, er det i 1953, hvor Aalborg-ama- 
tørerne opførte »Røverne fra Rold« med Aalborg Politiorkester til at spille. Vi 
kan ikke klage over tilstrømningen.

FRILUFTSTEATER
Der havde været trang til at spille teater i fri luft trods den store usikkerhed 
med vejret, men var vejret godt, blev det til en uforglemmelig oplevelse.

Igennem 1930-erne blev der spillet adskillige forestillinger på en primitiv 
scene i Christiansmindeskoven. Det var Stephan Vogelius, der både skrev, 
arrangerede, og selv spillede med. En af forestillingerne var »Kongen kommer« 
i 1938. Den handlede om Frederik VII. og grevinde Danner. Vogelius spillede 
selv kongen, mens grevinden blev spillet af fru Rasmussen, en af de populære 
amatørskuespillere. Stykket begyndte ude i byen med et optog, og endte på 
scenen.

I 1949 ønskede man et rigtigt friluftsteater. Der blev samlet ind og tegnet et 
udmærket teater. Arealet blev stillet til rådighed af købmand Kai Simonsen, der 
ejede den del af skoven ved Christiansminde. Man måtte spille, hvad man vil-
le, bare der ikke blev holdt politiske møder.
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MUSIK
»Musikken blev leveret af Kjældgaards orkester«. Det var en sætning, som gik 
igen i referater fra grundlovsfester og byfester og også fra baller i hele området.

Orkestret var dannet i 1884 af musikdirektør S. Sørensen Kjældgaard, som 
ikke var mere end 20 år gammel. Han giftede sig året efter ind i »en yngelsom 
slægt«, som den blev kaldt, og det kom til at passe. Parret fik 10 børn på 12 år, 
og de 9 overlevede. De blev alle sat til at spille et instrument, og kom senere 
til at danne grundstammen i orkestret. Den ældste datter, Emma, spillede til 
stumfilm i biografen, og akkompagnerede kendte solister, som f.ex. kgl. kam- 
mermusikus Peder Møller og komponisten Fini Henriques. En anden datter, 
Margrethe, endte i radioens symfoniorkester, hvor hun spillede en menneske-
alder.

Nu kunne byen også modtage turneer. Ved indvielsen anden pinsedag, 6. 
juni 1949, blev Selma Lagerlofs »Dunungen« opført. Det var ret køligt, og pub-
likum havde medbragt tæpper. Avisen skrev: »Stykket fik en særdeles pæn 
udførelse, og kun enkelte replikker gik tabt på grund af blæsten, der fik træer-
nes kroner til at bruse«. Allerede den 29. juni opførte lokale kræfter Sha- 
kespeares »Hellig tre kongers aften« med stor succes.

Scenen blev berømmet fra alle sider, også af de kongelige skuespillere, der 
skulle give sæsonens højdepunkt: Turneen fra Det kongelig teater med »Trold 
kan tæmmes«. Forestillingen blev afviklet 24. juli, og gav et dundrende under-
skud. Der medvirkede ellers så gode kræfter som Lily Broberg, William Rosen* 
berg og Rasmus Christiansen. Underskuddet blev hentet ind igen, da ama-
tørerne den følgende vinter satte dilettantforestillingen »Sjuske-Dorte« på pro-
grammet! Det gav anledning til en »Cata-Strofe« i Jyllandsposten.

Vejret var hele tiden det usikre moment, der gennem årene gav flere aflys-
ninger. Da Aalborg-amatørerne i 1953 skulle opføre »Røverne fra Rold« ved en 
byfest, regnede det endnu kl. 16, da de skulle begynde. Efter en times udsæt-
telse kunne man starte i fint vejr. Publikum medbragte aviser til de våde bæn-
ke, og kl. 17 var der samlet 400 mennesker. Det var en udmærket forestilling, 
men koldt var det. Aalborg Politiorkester leverede musikken, og de »fik folk til 
at klappe i takt, dels af virkelig begejstring, dels af kuldegysninger«.

Den sidste teaterforestilling, Skjoldborgs »Mikkel Larsens Drenge« blev spil-
let i 1955, og scenen blev nogle år brugt til forskellige arrangementer, sidst et 
korstævne i 1960. Efter et par års stilstand, blev kontrakten med Kai Simonsen 
ophævet, og foreningen »Friluftsteatrets Venner« opløst.
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Kjældgaard blev ved til ca. 1950, og datteren, Emma, fortsatte som spille-
lærerinde til sin død i 1975.

Der har også eksisteret forskellige kor, men oplysningerne er meget spag-
færdige. O. 1890 havde Forsvarsbrodrene et kor. Det havde en kort levetid. 
Den 8. august 1911 stiftede en kreds af borgere et mandskor. Det blev spon-
soreret af håndværkerforeningen, og kom til at sortere direkte under forenin-

Løgstør Haand værkerforenings kor. 8. august 1911. Dirigenten i kjole og hvidt 
var lærer og kantor A. Munch. Medlemmerne var alle kendte håndværkere.
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gen. Der var fra starten ca. 30 medlemmer, og der er optegnet adskillige kon-
certer i Løgstør og andre byer i nærheden. Gennem mange år blev koret diri-
geret af lærer og kantor Andreas Munch. Der findes et flot billede af koret ca. 
1917. De sidste optegnelser i protokollen er fra 1922, og handler om vanske-
ligheden ved at skaffe en dirigent. Da der ikke står mere, er koret nok ophørt.

Omkring 1925 eksisterede et stort blandet kor, også med Andr. Munch som 
dirigent. Fra trediverne er koret dirigeret af lærer Aage Vittrup. Der er ikke 
andre oplysninger end to billeder, hvor de fleste sangere kan navngives. Koret 
har åbenbart eksisteret med en lang række dirigenter indtil det nuværende, 
Løgstør-koret, som begyndte i 1975.

Idag findes en mængde kor og grupper, musikken trives i bedste velgående.

BIBLIOTEKET
Den 13. nov. 1916 stod følgende annonce i »Løgstør Avis«: »Løgstør Folkebib-
liotek, der har Lokale hos Hr. Skrædermester J. Kristensen, Bredgade, er 
aabent for Udlaan hver Tirsdag fra 7-9; denne Uge baade Tirsdag og Onsdag fra 
7-9- Bestyrelsen«.

Biblioteket blev om søndagen vist frem for en indbudt kreds, og bestyrelsen 
beklagede, at der manglede en læsestue, så ungdommen kunne søge den, i ste-
det for at hænge på gadehjørnerne. Bogbestanden var på 500 bd. Deraf var de 
100 lånt fra Statens Bogsamlingskomite, Statsbiblioteket og Landbohøjskolen.

Placeringen blev kun betragtet som midlertidig, for bestyrelsen ville gerne 
have kommunen til at bygge en etage på administrationsbygningen til brug for 
biblioteket. Det blev afslået flere gange, men til gengæld tilbød man »at ind-
rette Loftet over Administrationslokalerne til midlertidig Brug for Biblioteket 
og muligvis skænke det Grunden mellem Sprøjtehuset og Administrations-
bygningen til at opføre en Biblioteksbygning paa«. Det var altså i Fredensgade.

På bibliotekets 5-årsdag i 1921 kunne formanden oplyse, at loftsetagen var 
blevet indrettet for 718 kr., en overskridelse på 18 kr.! Ved hjælp af overskud-
det fra to basarer og et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen for Løgstør og 
Omegn var der fremskaffet de nødvendige 30.000 kr., så bygningen kunne 
opføres 1928-29. Det var i virkeligheden temmelig usædvanligt, at en så lille 
by havde sin egen bygning til bibliotek. Publikumslokalerne var på 56 kvm., 
deraf 9 til børneafdeling! På 1. sal var der tjenestebolig til bibliotekaren.

Udlånet steg kraftigt og nåede et højdepunkt under krigen i 1941/42 med 
27.273 bd. Til gengæld gik det den modsatte vej med økonomien. Statstil-
skuddet var skåret ned med 653 kr. og brændsel var 400 kr. dyrere. Alene de
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Løgstør Bibliotek blev bygget i 1928/29 som selvstændig bygning. Det var ret 
usædvanligt for så lille en by. Til gengæld skete der ingen bygningsmæssige 
ændringer før 1976. Biblioteket havde tidligere været oppe på loftet i ad mini-
st ra ti o nsbygn i ngen bag ved.

to poster slugte hele bogkontoen. Resultatet blev, at biblioteket kom ud af kri-
gen med en meget nedslidt bogbestand. Det blev ikke bedre op igennem 
1950-erne.

Der skulle vælges en uddannet bibliotekar og byrådet bad Aalborgs chef og 
biblioteksdirektøren om at opstille et budget. Det var åbenbart et område, 
som de ikke var så gode til. Når alle faste udgifter var betalt, var der 1000 kr. 
til at købe nye bøger for. Den nyansatte leder i 1955, Krista Lyngby, kørte åben-
bart træt, for hun rejste igen i 1957. Der kom 5 ansøgninger til stillingen, og 
et af bestyrelsesmedlemmerne fortalte, at en af ansøgerne havde sagt ved 
synet af bogbestanden:«Hele lortet skal kasseres!« Han blev ikke valgt; istedet 
kom N.H.Lindhard fra Hobro. Han mente det samme men sagde det ikke.

Biblioteket blev overtaget af kommunen 1. apr. 1965, men havde stadig de 
56 kvm. areal. Det hjalp ikke på sagerne, at det ved kommunesammenlægnin-
gen blev hovedafdeling for 5 andre kommuner. Der blev fra 1962 forhandlet 
om større lokaler, men først i 1976 lykkedes det at få en udvidelse på stedet, 
så der blev ialt ca. 800 kvm.
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Biblioteket har fulgt med tiden, og med en ny leder, Bo Jacobsen, fortsættes 
udviklingen på edb-området.

LIMFJORDSMUSEET
I 1935 cirkulerede en opfordring til at melde sig, hvis der var interesse for et 
historisk museum i Løgstør. En museumsforening blev stiftet 2. maj 1935. En 
af de drivende kræfter var amatørarkæologen J. Thulstrup Christensen, som til-
bød museet sin arkæologiske samling. Der blev samlet mange ting ind til et 
blandet museum, men der var straks besvær med lokaler. Samlingen havde til 
huse flere steder i byen, og i 1942 havde foreningen indledt forhandlinger om 
at købe Skjoldborgs hus, da fru Skjoldborg netop var død.

Forhandlingerne glippede, og bestyrelsen tabte modet, da Thulstrup Chri-
stensen var død i mellemtiden. Samlingen blev pakket ned på et loft i »Møllers 
Gaard«. Her lå den i godt 20 år indtil vinteren 1963/64, hvor boghandler VS. 
Rolighed og bibliotekar N.H.Lindhard hørte om den og fandt ud af, at der var 
flere overlevende medlemmer af museumsforeningen. Det viste sig, at samlin-
gen ikke havde haft så godt af ventetiden, men alligevel var der gode ting nok 
til et museum, der specielt tog sig af Limfjorden.

Den 16. marts 1964 var der »genoplivende« møde, og der mødte over 30 
interesserede. Der blev nedsat en arbejdende bestyrelse, hvis første opgave 
var at finde lokaler til arbejde og udstilling. Foreningen kunne få lokaler i 
Simonsens købmandsgård og gik i gang, men skelede til muligheden for at ryk-
ke ind i Kanalfogedboligen ved Frederik Syvendes Kanal.

Hurtigere end ventet blev der en af de fire lejligheder ledig, og 1. sept. kun-
ne museet rykke ind i den vestlige lejlighed »i dets forhåbentlig til evig tid ved-
varende bolig«, som Løgstør Avis skrev. Foruden de ugentlige arbejdsmøder for 
at restaurere tingene, blev der tid til indsamlingsturneer langs fjorden, og den 
1. juli 1965 kunne Limfjordsmuseet åbne for offentligheden.

Efterhånden blev lejlighederne ledige, så i 1969 kunne museet overtage 
hele komplekset, samtidigt med en statsanerkendelse. Nu kunne museet med 
statstilskud ansætte en uddannet leder. Da de oprindelige mål nu var nået, trak 
den hidtidige formand, V.S. Rolighed sig tilbage og blev erstattet af N.H.Lind-
hard.

Fra 1973 kunne museet ansætte Hans Jeppesen som uddannet leder, og en 
ny tid begyndte. Hans Jeppesen fik arbejdet museet op til en fin standard, og 
efter 9 års forløb blev han museumsdirektør ved Søfartsmuseet på Kronborg. 
Til erstatning kom den nuværende leder, Eske Wohlfahrt, som har ført linien
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Frederik den Syvendes Kanal med Limfjordsmuseet i baggrunden. Billedet er 
fra 1970-erne.

videre. Museet udgiver hvert år et småskrift med emne fra Limfjorden, arran-
gerer historiske krydstogter med en galease og deltager i verdensmesterska-
berne i sjægtesejlads.

I 1995 gik museet ind i Limfjordsmuseets maritime Aktivitetscenter, en del 
af »Landsbyen Himmerland« sammen med fem kommuner. I den anledning er 
der opført et nyt magasin med arbejdende bådeværksted, og den gamle sving-
bro fra 1861 over til museet er blevet restaureret af det samme firma, som byg-
gede den, De Smithske fra Aalborg! Genindvielsen skete ved en stor folkefest 
7. juni 1996, og formanden for Arbejdsmarkedets Feriefond, Aase Olesen, dre-
jede på håndsvinget. Feriefonden var hovedsponsor for Limfjordsmuseets 
maritime Aktivitetscenter. Skov-og Naturstyrelsen er sammen med kommunen 
i færd med at restaurere Frederik den Syvendes kanal, som var blevet temme-
lig forfalden.
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Løgstør-roere 1940. I midlen de to instruktører, stenhugger J.P. Bengtsson og 
smed Jacob Toft.

Løgstor adskiller sig ikke ret meget fra andre små byer på sportens område. De 
fleste af de kendte sportsgrene er eller har været repræsenteret i dette århun-
drede.

Århundredet var ikke ret gammelt, da den første kendte sportsbegivenhed 
fandt sted. Det var en kapsejlads den 25. august 1901. Resultattavlen eksiste-
rer stadig og kan fortælle, hvem der deltog og deres placering. Deltagerne var 
folk med tilknytning til vandet, både erhvervsmæssigt og lystbetonet. Alle tre 
lodsbåde deltog i hver sit løb. 1. løb havde to deltagere, nemlig lodsformand 
Davidsen med den store lodsbåd, og købmand Jens Simonsen med lystbåden 
»Kraka«. I de andre løb deltog de andre lodser, fiskere og private bådejere. Jens 
Simonsen havde hurtigste båd. Der skulle gå mange år, inden der var en ny 
kapsejlads.

Byen havde ingen sejlklub. Den blev først stiftet 26. aug. 1942, og den 
manglede et klubhus. Efter krigen købte klubben et hus, som tyskerne havde
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Fodboldkamp på markedspladsen 17. juni 1906. Det ser ud til, at der er hjør-
nespark. I baggrunden Dalbys reberbane og endnu længere væk, jernbanens 
vandtårn.

efterladt i Aggersund. Det blev indviet 19. okt. 1946. Klubhuset blev skiftet ud 
flere gange i takt med, at sejlklubben udviklede sig, og i dag ligger et præsen-
tabelt hus på havnen.

Roklubben stammer fra 1910. Den blev stiftet af ingeniør Hans Lauridsen 
ved Vandbygningsvæsenet. Det første problem var at få en båd uden at have 
penge. Han hjemsøgte byens borgere for at tegne aktiebreve å 10 kr., og med 
stort besvær fik han skrabet penge sammen til at købe en 9 år gammel båd i 
Århus. Den kostede 250 kr. Et meget billigt tilbud fra en håndværker skaffede 
også et lille klubhus. Klubben fik en stander med Slet Herreds våben: To kors-
lagte sild og L.R. Den blev i 1921 afløst af den nuværende.

Den gamle båd blev skiftet ud i 1916, da to mæcener gav hver 500 kr., og 
det var nok til både en firer og en toer. Til gengæld blev der pladsmangel i 
huset, og i 1921 blev der afholdt en stor basar med et pænt overskud, samti-
digt med at kaptajn J.Chr. Jensen betalte, hvad der manglede til et nyt klubhus. 
Klubben har siden nydt godt af »Kaptajn Jensens fond« og datteren »Magdas 
mindefond« til huse og både. Den sidste firer kostede over 100.000 kr., altså 
400 gange så meget som den første!
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OLYMPISKE LEGE I LØGSTØR
Det største arrangement, som LFS fik stablet på benene, var »De olympiske 
Lege i Løgstør«. Det blev de stadig kaldt, selvom den olympiske komite ned- 
lagde forbud mod at bruge navnet. Det officielle navn blev derfor: »Internati-
onale Drenge-Lege i Løgstør, 8.-18. Juli 1949«.

Ideen var kommet fra en gammel Løgstør-dreng, Johs. Christensen, der sad 
i København. Han tænkte straks på Løgstør som hjemsted for legene. Der blev 
dannet en lokal-komite, som sendte indbydelser ud til det meste af verden til 
alle drenge mellem 12 og 17 år. Der kom svar fra en mængde lande, men så 
kort efter krigen var det svært med transporten. Det indskrænkede antallet 
kraftigt, men der var et land, der ikke lod sig afskrække, nemlig den 1 år gam-
le stat Israel, som sendte 4 mand afsted. De øvrige deltagere blev Sverige, Nor-
ge, Finland og Danmark. Der var ialt 400 deltagere.

Logstør Idrætsforening blev stiftet i 1905, og så var der ikke mindre end tre 
fodboldklubber i byen. Foruden LIF var det KFUM’s idrætsforening og afholds-
foreningens »Stjernen«. Få år efter blev »Stjernen« og LIF sluttet sammen. Det 
blev økonomien ikke bedre af, og foreningen lod være med at fejre 50 og 60- 
års jubilæum med henvisning til økonomien. Tilskud fra det offentlige var en 
mangelvare, men engang bevilgede byrådet 18 kr. til et nyt mål på markeds-
pladsen, men hvis det blev billigere, skulle foreningen tilbagebetale resten.

Økonomien blev forbedret ved at afholde basarer og revyer med mellem-
rum. Især var der en basar i 1934, hvor der også var indlagt sportsarrange-
menter, bl.a. et stafetløb, der blev vundet af Ranum Seminarium med roklub-
ben på andenpladsen. Der gik kludder i LIF’s skifter, så de havnede på sidste-
pladsen, men til trøst kunne foreningen indkassere et overskud på ca. 3000 kr.

I 1936 ville Løgstør arrangere en unionskamp mellem Brønderslev og Skive, 
men Brønderslev turde ikke spille en betydende kamp på så dårlig en bane, så 
kampen blev flyttet til Aars. Om efteråret blev der indkaldt til et møde for 
samtlige sportsklubber i Løgstør. Formålet var at danne en sammenslutning, og 
det lykkedes. Klubberne skulle bevare deres sædvanlige bestyrelser, men for- 
mændene skulle være bestyrelse i sammenslutningen. Løgstør Forenede 
Sportsklubber blev dog først effektiv i 1943, og et af de store ønsker var et nyt 
stadion. Sammenslutningen kunne åbenbart tale med større vægt, for allerede 
året efter fik den et udmærket stadion på Kærvej. LFS kom til at bestå af 
repræsentanter for fodbold, gymnastik, tennis, cricket og atletik. Senere kom 
håndbold.
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De blev indkvarteret i 
en stor teltlejr, selv om 
telte også var en mangel-
vare, og skulle konkurre-
re i atletik, fodbold, svøm-
ning og cykling. Hele 
arrangementet var begun-
stiget af et strålende vejr. 
Ligesom ved de rigtige 
olympiske lege blev der 
ført en ild gennem byen 
og tændt på stadion, og 
der blev uddelt guld, sølv 
og bronze.

Stævnet vakte enorm 
interesse med omtale i 
dagblade over hele lan-
det, i Billedbladet og i 
radioen, hvor Gunnar Nu- 
Hansen lavede reportage. 
Det hjalp også på interes-
sen, at kongefamilien 
besøgte stævnet to gange, 
da de kom sejlende til 
Løgstør.

Der var stor hyldest til 
arrangørerne i Løgstør, 
men een var glemt. Det 
var idemanden bag det 
hele, som havde lagt et 
kæmpearbejde i det, 
Johs. Christensen. Men 
som han sagde: »Det var 
vel ikke, fordi jeg er 
københavner?«

Midt i 1950-erne opløstes sammenslutningen, såvidt det kan ses uden de 
store avisoverskrifter, men 1988 dannedes en ny under navnet: Samvirkende 
Idrætsforeninger i Løgstør kommune, i daglig tale SILK.

Indbydelse til »Olympic games« i Løgstør, som blev 
sendt verden rundt. Den olympiske komite udsted-
te forbud mod betegnelsen, så legene måtte døbes 
om til: Internationale Drengelege.
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Aggersundfærgens sidste tur, den 18. juni 1942, samme dag som broen blev 
indviet. Færgen lå som reserve, hvis broen skulle blive sprængt, men kom ikke 
ud at sejle under krigen. Efter flere bandler endte den som privatfærge i Nor-
ge. Den blev først hugget op i 1975.

STUTZPUNKT GRUPPE AGGERSUND
Da tyskernes besættelse begyndte, rullede den tyske styrke nordpå gennem 
Danmark, men flyverne kom først. Et led i tyskernes strategi var at besætte Aal-
borg flyveplads så hurtigt som muligt. Det skete samme dag, for danskerne 
havde ikke tillagt pladsen militær betydning, og den var derfor ikke militært 
beskyttet.

Flyvepladsen skulle bruges til det videre togt mod Norge, da de tyske plad-
ser var for langt borte til en luftbro med mandskab og materiel.109

Tyskerne interesserede sig også for de andre overgange over Limfjorden, 
herunder Aggersund, hvor dampfærgen stadig gik, men hvor arbejdet med en 
bro var begyndt i sommeren 1939, og de fulgte interesseret med i byggeriet.
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Det var forbudt at fotografere Aggersundbroen under krigen, og altså også ved 
indvielsen. Det var der naturligvis nogen der gjorde alligevel. Her har fotogra-
fen stået i nærheden af det sydlige færgeleje.

Aviserne fik ingen billeder af broen. De måtte nøjes med de indbudte gæster, 
bestående af amtmand fra de tre amter, der havde været med til broen, Aal-
borg, Hjørring og Thisted. Selve indvielsen blev foretaget af amtmandinde Ber-
ner fra Aalborg, der sidder forrest t.v. Bagest t.h. står broens konstruktør Chr. 
Ostenfeld.
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Mærkværdigvis fik kioskejer, senere redaktør Anker Larsen, tilladelse til at lave 
et julekort af broen på betingelse af, at han udelod manøvrehuset! Det kom 
altså til at se sådan ud.

Selv om man ikke forhastede sig med byggeriet, stod broen færdig til indviel-
se d. 18. juni 1942.

Tyskerne havde lovet at holde sig i baggrunden på indvielsesdagen, men alli-
gevel stod to rækker af maskinpistolbevæbnede soldater tværs over broen. Der 
var modt en mængde mennesker, og der blev skrevet og fotograferet ivrigt. 
Der var billeder af honoratiores med amtmand Berner og fruen i spidsen. Det 
var fru Berner, der åbnede broen ved at klippe snoren over.

Det eneste, der ikke var billeder af i aviserne, var selve broen. Det havde 
tyskerne forbudt, så de billeder, der eksisterer, er taget illegalt. I den forbin-
delse er der en lille pudsighed. En kioskejer fik tilladelse til at lave et postkort 
med broen på betingelse af, at manøvrehuset blev retoucheret væk!

Området skulle naturligvis befæstes for at undgå sabotage og bombarde-
menter. Antiluftskyts skulle også beskyde de engelske flyvere, der brugte fjor-
den som vejviser til Aalborg lufthavn.

Defor oprettede »Wehrmachten« en befæstning, kaldet »Stiitzpunkt Gruppe 
Aggersund«. Den bestod af et ydre anlæg med tankgrave og pigtrådsspærrin-
ger. Det gik fra vest for Aggers bo rggaard forbi Krøldrup, Manstrup og Bejstrup
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En rest af »Stutzpunkt Gruppe Aggersund«. Det er tårnet fra en tjekkisk kamp-
vogn, der er anbragt oven på en bunker. Tårnet findes stadig bag Aktivitetsbu-
set. Der er påsvejst en jernskinne som støtte for en flagstang.

til fjorden, og en lille spærring syd for broen. Tyskerne regnede med et angreb 
fra nordsiden, og især efter at det begyndte at gå tilbage for dem, blev 
anlægget udbygget hele resten af krigen. Alene til pigtråden blev der brugt 
63.3 tons.

Der blev bygget mange bunkers, og tyskernes systematik fornægtede sig 
ikke. Det var en stribe »typehuse«, eller Regelbau, som var nummererede, så 
overalt vidste de, at Regelbau 622 var en dobbeltgruppebunker for 20 mand. 
Det var den almindeligste. Der blev ialt bygget 1 167 stk. til hele Atlantvolden. 
Den rummede 2 mandskabsrum og to forrum, en gassluse, og en »Ringstand« 
til et maskingevær. Der blev bygget ialt 18 af forskellig konstruktion ved Agger-
sund, og nogle af dem ses stadig på sydsiden øst for broen, og på sportsplad-
sen, hvor et kampvognstårn stikker op. Denne bunker er forøvrigt uden for 
Regelbaunumrene. Tårnet er fra en tjekkisk kampvogn med en 3,7 cm. kamp-
vognskanon. Efter krigen fik det påsvejst en jernbjælke, der danner fod for en
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Aggersundfærgens færgeleje i Løgstør blev under krigen også brugt til andet 
end færgen. På øst kajen var der anbragt et muslingekogeri, og der var flittig 
trafik af fiskerbåde, der læssede muslinger af på kajen. Billedet viser flere 
fiskerbåde, og bag de to længst t.h. er selve muslingekogeriet. Maleri af L. 
Michael, 1942.
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Øvelsesskolen i Ranum blev bombesprængt natten mellem 7. og 8. oktober 
1944. Schalburgfolkene troede, at det var seminariet, fordi den gamle påskrift 

fra seminarietiden stadig stod på huset.

MODSTANDEN
Beboerne havde som alle andre steder været underkastet mørklægning, og de 
havde i juni 1940 måttet aflevere deres våben, men det forhindrede ikke, at 
der efterhånden opstod en modstandsbevægelse. Til at begynde med var det 
ret spredt chikane overfor værnemagten og uddeling af illegale blade, men i 
løbet af 1943 blev det mere organiseret i grupper. Det tog fart efter 29. august, 
da hæren blev afvæbnet.

Der kom også arrestationer. En enkelt skete ved et rent tilfælde. En søn af 
kobbersmed Andersen, Ove, var på vej til Aalborg med rutebilen. Tyskerne 
havde fået en urigtig melding om våbennedkastning i nærheden af Nibe. Der 
blev sendt patruljer ud for at finde våbnene, og en af dem standsede rutebilen 
og beordrede alle passagerer ud. En undersøgelse i bilen afslørede en over-
frakke med en pistol i lommen. Den tilhørte Ove Andersen, så han blev taget
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»Ranumkonventet er som nævnt et eksempel på en gruppe indenfor Mod-
standsbevægelsen, der blev sig politisk bevidst og artikulerede et tværpolitisk 
program, og ved at følge dets arbejde følger man samtidig Modstandsbevægel-
sen i en sidste fase EFTER krigen.

Konventet kan som forum betragtet med visse modifikationer givetvis siges 
at være repræsentativt for et bredt udsnit af Modstandsbevægelsen, idet de fle-
ste modstandsorganisationer var repræsenteret, og programmets idegrundlag 
kan genfindes mange steder i den illegale litteratur og i værker fra umiddelbart 
efter Befrielsen.

Ranumkonventet som institution betragtet er derimod uden sidestykke i 
Modstandsbevægelsens historie....Manden i centrum såvel hos Ranumkonven-
tet som i denne fremstilling er som allerede antydet Toldstrup«.115

Toldstrup havde ledet nedkastningsarbejdet i Jylland med stor succes, og 
den 5. maj 1945 stod han som den erfarne leder af 289 godkendte nedkast-
ningspladser og ca. 2500 rutinerede folk. Af englænderne kaldet »The most 
succesfull«.

Til det praktiske arrangement havde han udpeget nedkastningschefen i vest-

med og endte i koncentrationslejren Neuengamme, hvor han døde den 31. 
dec. 1944.’“ Han blev 24 år.

I Ranum opstod også grupper, og det resulterede i, at seminariets øvelses-
skole blev »schalburgteret« natten mellem 7. og 8. okt. 1944. En af eleverne, 
Ulla Larsen, kom tilfældigt forbi og blev skudt.

Schalburgfolkene havde villet straffe seminariet som arnested for modstan-
den og troede, at øvelsesskolen var seminariet, fordi der på den gamle bygning 
stadig stod »Kongeligt Skolelærer-Seminarium«.

»Den nat da der var Schalburgtage mod seminariet i Ranum, lå vi oppe på 
skrænten det meste af natten og ventede«.”2 Vi, det var nogle politifolk, der var 
blevet afvæbnet d. 19. sept. og nu var gået under jorden. Gunnar Busk Knud-
sen fortæller: »Jeg blev indlemmet i en gruppe, som skulle modtage nedkast-
ninger af våbencontainere. De første gange var skuffelser, men efterhånden 
gik det godt«. Vesthimmerland blev et vigtigt nedkastningsområde. Gruppen 
ville også bruge ventetiden til noget sabotage, bl.a. et muslingekogeri i Hvalp-
sund, men da den i marts ville sprænge et tyskertog på strækningen til Aars, 
blev det nægtet af ledelsen, hvad de ikke forstod. Det viste sig senere, at det 
var netop i de dage, hvor Ranumkonventet blev afholdt.
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Resterne af en engelsk bombemaskine, der styrtede ned ved Livo. Fire af mand-
skabet er begravet på Løgstør kirkegård. Resten flød i land og blev begravet 
nordenfjords.
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MINDESMÆRKER FRA BESÆTTELSEN
I Løgstør kommune findes 5 mindesten fra tiden. Den første er en obelisk for 
den førnævnte Ove Andersen. Den er rejst foran politistationen i 1946 af Løg- 
stør-borgere.

Den anden står på kirkegården som minde over fire engelske flyvere, Hen-
ry Wrigley, Norman Clarke, Fred Mahoney og Eric Edw. Gray, der blev skudt 
ned over Limfjorden 5.marts 1945. Maskinen blev knust, og de øvrige besæt-
ningsmedlemmer drev i land og blev begravet nordenfjords. Fra England kom 
der en sten for hver, så der står fem sten.

Den tredie sten ligger ved vejen mellem Brøndum og Næsborg. Den er over

Himmerland, Ove Høegh-Guldberg. Mødet skulle være søndag d. 11. marts 
1945, men på grund af rejsevanskeligheder måtte nogle deltagere allerede rej-
se om lørdagen. Toldstrup havde tænkt på Ranum seminarium, men det blev 
i præstegården. »Det omhandlede møde er tænkt som en orientering om den 
politiske situation, såvel nu som i fremtiden. Det er ikke meningen, at det skal 
være noget politisk møde i den forstand, at der bliver gjort propaganda for 
nogen bestemt anskuelse, men jeg tror, at vi kunne have godt af at slappe af i 
en dags tid og dels styrke kammeratskabet, dels prøve at sætte os ind i de 
bevæggrunde, som får vore politikere til at træffe deres mere eller mindre 
mærkelige foranstaltninger. Jeg overdrager Dem hele arrangementet og vil hol-
de Dem nøje orienteret om, hvad der videre vil blive foretaget i denne sag fra 
min side.

Jeg beder Dem ligeledes tage ledelsen for selve dagen, altså med hensyn til 
at byde velkommen o.lign, og skal snarest muligt give Dem de retningslinier, 
som jeg anser for de bedste til opnåelse af et godt resultat. Jeg beder Dem alde-
les omgående meddele mig, om mødestedet er klar. De venligste hilsener. 
Støvring«.1”

Til mødet var inviteret en række nedkastningschefer og repræsentanter for 
hovedkvarteret i Roslev. Der er ikke fuld sikkerhed om antallet, men det anta-
ges, at der var 24 plus et antal, der havde praktiske opgaver som transport og 
sikkerhed. Pastor Engel-Jensen var vært.Da det jo skulle ligne et konvent, skul-
le deltagerne være mere eller mindre »klerikalt« påklædt. Deltagerne vidste 
først i sidste øjeblik, hvor mødet skulle holdes, og det bevirkede, at selv om 
en af de indbudte blev arresteret, kunne han ikke røbe noget.

Ranumkonventet blev efterfulgt afen række konventer i de følgende år efter 
befrielsen, men fik ikke den politiske betydning, som Toldstrup havde ønsket.
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en amerikansk flyver, Robert J. Kenning, i en jager, som blev skudt ned 5. jan. 
1944. Tilfældigt var der tyskere i nærheden, så de drog afsted med både flyve-
maskine og pilot.

Den fjerde er en mindeplade over seminarieelever, der mistede livet under 
krigen. Navnene: Svend Otto Nielsen, Lauritz Moustgaard Poulsen, Knud Nør-
lem Andersen, Chr. Steffensen Hansen og Ulla Larsen.

Den sidste sten står på stranden ved Aggersund. Den har en bronzeplade 
med indskrift: »John Christmas Møller stod den 30. april 1942 fra dette sted 
ombord på motorgaleasen »Argo« på vej mod England«. Skibet er afbildet på 
pladen. Stenen blev rejst i 50-året for begivenheden.

Den såkaldte »morderbande« i krigsudrustning. Længst t.h. står Gunnar Busk 
Knudsen.

BEFRIELSEN
Den 5. maj om morgenen blev frihedskæmperne fra Løgstør og Ranum samlet 
på politistationen i Løgstør for at kunne holde orden, indtil de normale myn-
digheder fungerede igen.
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I Løgstør sad bykomiteen og organiserede arbejdet. Det varede hele natten, 
og lige før kl. 8 var planerne klar. Der skulle bevogtning til elektricitetsværk, 
gasværk, flygtningelejre, tyske kaserner og anlæg o.s.v. så der blev god brug 
for de ca. 200 mand, der var opmarcheret i gården. Den såkaldte »morderban-
de« var klar med biler og lister over farlige nazister, der skulle arresteres.

Den 8. maj var der stort »Folke- og Fredsmøde i Løgstør. 2000 mennesker 
deltog i arrangementet. ...mødet var henlagt til festpladsen i »Christiansmin- 
de«, og allerede lang tid før festens begyndelse begyndte byens beboere at 
strømme op til skoven, der på denne skønne majdag dannede en smuk ram-
me om festen. Denne var arrangeret af en kreds af byens borgere og fik et 
smukt forløb med vekslende sang og tale.

Ved 4-tiden afmarcherede medlemmer af modstandsbevægelsen, de så 
populære frihedskæmpere, fra politistationen gennem byen til festpladsen. 
Ved ankomsten til pladsen hilstes hele styrken med stormende bifald, og efter 
opstilling om talerstolen udløstes et trefoldigt leve for frihedskæmperne.

Borgmester Mikkelsen bød den store forsamling, der talte ca. 2000 menne-
sker, velkommen og talte derefter i smukke og gribende vendinger om kongen 
og de vanskelige år«.115 Der var taler af dommer Hintze, af Skov Andersen for 
Norge, og frihedskæmperne Niels Hansen (Ove Høegh-Guldberg), Bjerre Chri-
stensen, Ranum, og Peter Jensen, Løgstør. Høegh Guldberg takkede de hus-
modre, som havde givet husly og mad, og alle andre hjælpere.
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Da den første befrielsesrus havde lagt sig, skulle landet forsøge at finde tilba-
ge til et normalt samfund igen, og så opdagede folk, at de på mange områder 
var dårligere stillet end under krigen. Alt det arbejde, der havde været for 
tyskerne var ophørt, så arbejdsløsheden steg stærkt, og importen fra Tyskland 
var standset, så der var stor varemangel. Til gengæld var der alt for mange pen-
ge i omløb, og de var ikke allesammen opgivet til skattevæsenet.

For at undgå inflation skulle pengene inddrages. Det skete ved pengeom-
bytningen i sommeren 1945, samtidig med en formueopgørelse, og det viste 
sig, at flere milliarder kroner havde været skjult for myndighederne. Der blev 
opkrævet en skrap engangsskat, men også andre skatter irriterede.

Sådan kunne man læse i »Løgstør Avis« i en annonce, at guldsmedene luk-
kede deres forretninger i protest mod en afgift på luksusvarer, der blev kaldt 
»tøjskat«. En lille uge senere lukkede de dog op igen, men ville ikke sælge 
varer, der var belagt med afgifter.

Der var dog stadig arbejde, som tyskerne havde forårsaget. En mængde tank-
grave og pigtråd, foruden bunkers skulle fjernes, bl.a. omkring Aggersund, og 
der var fuld gang i tørvegravn ingen. Rationeringerne var stadig i fuldt sving, 
der var endda enkelte som blev skærpet efter krigen. Den sidste rationering, 
brændsel, blev først ophævet i 1953-

Det kneb også med at få gang i importen vestfra, fordi der manglede dollars 
til indkøb, og fordi eksporten ikke gav nok indtægt, men efterhånden kom der 
gang i hjulene igen, og omkring 1960 var krisen overvundet. Det skyldtes for 
en stor del Marshallhjælpen fra USA.

Løgstør havde stadig en struktur med mange små forretninger af alle slags, 
bl.a. var der over 20 købmænd, og det blev nødvendigt med større enheder 
for at øge indtægterne. Enten lukkede købmandsbutikkerne, fordi de ikke 
mere var rentable, eller for købmandsdynastiernes vedkommende fordi næste 
generation ville prøve noget andet. Den ældste forretning fra 1764 holdt til 
nytårsaften 1986, hvor Poul Erik Hansen lukkede, altså i 222 år. Det var dog 
ikke samme familie. Samme tendens gjorde sig gældende i mange andre bran-
cher.

De større landsdækkende institutioner og virksomheder forsvandt også lidt 
efter lidt, enten ved centraliseringer eller nedlæggelser. Det gælder bl.a. vand-
bygningsvæsen, toldvæsen, sygehus og jernbane.
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KOMMUNALREFORM
I 1969 fandt regeringen ud af, at kommunerne var for små til at klare deres 
opgaver. Den fremsatte forslag til kommunalreform, og et andet forslag til lov 
om byrdefordelingen. Det skulle helst ske ad frivillighedens vej, og indenrigs-
ministeriet havde udarbejdet udkast til reformen. Antallet af amter skulle 
nedskæres til 14, og de ca. 1000 kommuner skulle ned på 278, samtidig med, 
at købstæderne gik ind i de nye amter.

For Løgstør-området havde ministeriet foreslået en grænse ved Limfjorden, 
fordi »fjorden skiller«. Det bekymrede dem ikke, at de ved Aalborg havde sagt 
»fjorden samler«! Da Løgstør gerne ville have Aggersborg kommune med, rej-
ste en delegation til København med sagen, og det blev konstateret, at mini-
steriets embedsmænd ikke anede, at der var en bro over Aggersund! Da de to 
kommuner nogle år i forvejen havde indgået skoleforbund, lykkedes det at 
overbevise planlæggerne med Henning Strøm i spidsen, om, at Aggersborg 
kommune skulle med.

En del af de kommuner, der skulle med i storkommunen, havde slået sig 
sammen nogle år i forvejen til Ranum-Malle, Vilsted-Vindblæs, Kornum-Løg- 
sted og Næsborg-Salling-Oudrup. De gik ind i storkommunen sammen med 
Aggersborg, Overlade og Løgstør. Kommunens navn blev Løgstør kommune. 
Den gamle Løgstør kommune med ca. 3.500 indbyggere blev til den nye med 
ca. 11.000 indbyggere.

Der var inviteret til stort sammenlægningsmøde, hvor de forskellige fortalte om 
økonomien, hvor mange km. vej, der var asfalteret og andre fortræffeligheder. 
Bl.a. havde Ranum en fortræffelig økonomi, der for en del stammede fra, at sta-
ten betalte skolen, der var seminariets øvelsesskole, og den nye Rønbjerg havn, 
der var »en del af vejforbindelsen til Livø«. Løgstør havde nok den dårligste øko-
nomi, men blev alligevel hovedbyen. Det var en bekymring, at administrationen 
skulle samles et sted, men mange af de gamle sognerådsmedlemmer og kæmne-
re fik plads i den nye administration. Der blev ikke i starten råd til et nyt rådhus.

Politisk oplevede Løgstør, at det gamle socialdemokratiske flertal forsvandt, 
så den mangeårige borgmester, Vagn Bro, måtte afgive posten til venstre. De 
to store partier blev enige om en kompromiskandidat, nemlig venstremanden 
H. Worm Nielsen. Han nåede lige at blive genvalgt i 1974, da han døde og blev 
efterfulgt af’ Chr. Mejdahl, som regerede til 1986, hvor han kom i folketinget, 
og blev efterfulgt af Karl Laut. Ved valget i 1989 blev socialdemokrater og ven-
stre lige store, 7 mandater hver, men socialdemokraterne sikrede sig støtte fra 
3 af de 5 enmandspartier, og fik borgmesterposten til Leif Højbjerg, og det 
gentog sig i 1993.
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Livø set fra luften fra sydvest. Havnen ses på østkysten. Byen ligger omtrent 
midt på øen.

UNØ FØR OG NU
Et af de områder, som Løgstør kommune kom til at råde over, var Livø. Øen 
har haft en omtumlet tilværelse, siden den kom under Vitskøl kloster i 1100- 
tallet. Den fulgte med, da Vitskøl blev til Bjørnsholm, og det ser ud til, at der 
fra gammel tid har været to gårde på øen. Fra 1656 findes en beskrivelse af 
øen: »Leuff, en 0 mellem Salling og Himmer Syssel, er paa det meste overalt 
med en Hessel (Hassel) Skou begroet, hvilket giver saa overflødige Nødder, at 
foruden de, som deraf indsamles, nogle Hundrede Svin derved kan fedes«116

Sålænge de to gårde var fæstegårde, klarede de sig godt, men øen kom 
under staten og en lang række ejere, som forsøgte at udnytte mulighederne, 
bl.a. med teglværksproduktion og brostensproduktion i 1860-erne. Et af de 
store problemer var transporten bort fra øen. Således havde ejeren, Schrøder, 
1 million sten stående til afskibning, da en pålandsstorm udhulede skrænten, 
og alle stenene endte i fjorden. Øen blev af senere ejere brugt til jagt, bl.a. blev 
der sat dådyr ud omkring 1880, og der findes stadig efterkommere.
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Pavilloner til »De Kellerske Anstalter ca. 1920. Da havde anstalten været på 
Livø i omtrent 10 år.

En meget stor plage på den tid var rotter, som blev flere og flere indtil 1891 
om foråret. Der lå meget sne, som smeltede ved et voldsomt tobrud, der fyld-
te alle rottehullerne med vand, og vejret sprang så pludselig om til hård frost, 
så rotterne frøs inde og døde. Da markerne skulle piøjes om foråret, udbredte 
de en forfærdelig stank."7

I 1911 blev Livø købt af De Kellerske Aandssvageanstalter til brug for kri-
minelle åndssvage. De skulle have et isoleret sted, hvor det ikke var så let at 
komme bort, og den nødvendige båd til transport var forsynet med et solidt 
låsetøj, som senere er endt på museum. Anstalten fungerede indtil 1970, den 
sidste tid som en mere åben landbrugsskole.

Efter 1970 blev det ivrigt diskuteret, hvad øen kunne bruges til, uden at man 
nåede til enighed. I foråret 1971 dukkede pludselig en række unge mennesker 
op, som kaldte sig Livø-gruppen. De ankom til øen på skibet »Tata Oori« og vil-
le oprette et landbrugskollektiv. Blandt de fremtrædende medlemmer var 
kunstnerne Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen. Den slags var samfundet 
ikke modent til, så de blev fjernet af politiet. Nogle af deltagerne var med til 
at oprette Thy-lejren.

Efter forsøg med ø-lejre o.l. er øen nu i et samarbejde mellem Buderupholm 
Skovdistrikt og Nordjyllands Amt blevet et turistforetagende med regelmæssig 
trafik til Livø i sommertiden.
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Som nævnt forsvandt en del af de offentlige arbejdspladser fra kommunen, 
ikke mindst fra Ranum Statsseminariums læreruddannelse. Det var i 1970-erne 
kommunens største arbejdsplads med ca. 700 studerende og ca. 100 lærerfa-
milier. Da seminariet blev nedlagt i 1984-87, skulle der skaffes erstatning. Der 
kom i stedet et socialpædagogisk seminarium, men det mente kommunen var 
for lidt, og oprettede »Ranum Uddannelsescenter« med supplerende uddan-
nelser. Det kom til at bestå af: et handicapidrætscenter, en datahøjskole, et eks-
portakademi, en kunstskole og et center for integreret medicin.

En del af uddannelserne er borte igen, så eksportakademiet og kunstskolen 
er tilbage.118 Socialpædagogisk seminarium ser ud til at gå godt, men giver 
betydeligt færre arbejdspladser end lærerseminariet.

Rådbusgade ca. 1907, set mod nord. Forrest t.v. ligger A. Andersens kobber-
smede- og blikkenslagerværksted. Det tredie bus rummer butikken til Logstør 
Klædefabrik, og det sidste bus i rækken var det, der blev sygebus under kole-
raepidemien.
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Ved ændringen i rets- og politikredse pr. 1. april 1973, hvor antallet blev 
indskrænket, blev Løgstør en del af Fjerritslev retskreds, og dommerkontoret 
flyttede til Fjerritslev, efter at det havde været i Løgstør godt 400 år. Derimod 
kom den nye politikreds til at hedde Løgstør politikreds, så byen til gengæld 
fik flyttet politistationen fra Nibe til Løgstør.

NYE INDUSTRIER
I de senere år er der skabt en række nye arbejdspladser. Det er hovedsageligt 
sket i det industrikvarter, som byrådet ca. 1960 byggemodnede uden at vide, 
om der kom virksomheder til stedet. Det gjorde der; området er fuldt udbyg-
get, og der ligger nogle virksomheder, der er store efter Løgstør-forhold.

LØGSTØR RØR
Den største er Løgstør Rør, der fremstiller præfabrikerede fjernvarmerør og 
også på internationalt plan kan gøre sig gældende.

Verdens første præfabrikerede fjernvarmerør lægges ned i Strandstræde i 1964. 
Begivenheden er malet af Birthe Kjærsgaard.
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Udsigt over Løgstør fra luften med Løgstør Rørs arealer i forgrunden. Det giver 
et indtryk af hvor meget virksomheden fylder i industrikvarteret.

Fabrikken er et eksempel på en virksomhed, der udviklede sig fra en beske-
den start i 1865, da Lars Andersen åbnede et kobbersmedeværksted i Logstør. 
Gennem flere generationer udviklede det sig til en WS-forretning, A. Ander-
sens enke. Femte generation, Ege Andersen, som stadig blev kaldt kobber-
smed, selv om han var blikkenslager og WS-mand, havde lyst til at eksperi-
mentere bl.a. med isoleringsstoffer, og da Løgstør Fjernvarmeværk begyndte i 
1956, blev der meget arbejde med at lægge rør ned i gaderne. Ege Andersen 
eksperimenterede, godt hjulpet af sin kone, Grete, med at fremstille isolerede 
rør, hvor stålrøret og plastickappen kunne samarbejde med isoleringsmateria-
let. Arbejdet lykkedes, og Løgstør Rørindustri, som det nu hed, kunne i 1964 
lægge verdens første præfabrikerede fjernvarmerør ned i Strandstræde i Løg-
stør.
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Aggersund kalkværk fotograferet den 20. august 1983 mens kalklageret er på 
sit højeste. Værkets bygninger syner ikke af meget foran kalkbjergene. Fol. Bent 
Mikkelsen.

Produktet blev hurtigt kendt, og firmaet udviklede sig på få år til et milli-
onforetagende med afdelinger bl.a. i England, Norge, Frankrig, Tyskland og 
Holland. Fabrikken fylder godt op i industrikvarteret, og idag er der alene i 
hovedafdelingen ansat ca. 500 mennesker. Ege Andersen døde i 1984, og fir-
maet fores videre af Grete Andersen med Ludvig Hybschmann som admini-
strerende direktør.

VEST-WOOD
En anden stor virksomhed er koncernen Vest-Wood. Den startede som Løgstør 
Møbel Design - LMD-døren, der hovedsageligt fremstiller indvendige døre 
m.m. Ved udvidelser og opkøb af fabrikker flere steder i indland og udland er 
der opbygget en stor virksomhed indenfor træindustrien, hvor 95% går til eks-
port. Det er indtrykket, at virksomheden drives efter gode, gamle jyske han-
delsprincipper, bare sat op i mål. Ved hovedafdelingen i Løgstør er der beskæf-
tiget ca. 200 mennesker.
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ANDRE INDUSTRIER
Der har været mange foretagender efter 2. verdenskrig, bl.a. en del, der er flyt-
tet hertil andre steder fra. Her må især nævnes Befas og Due Plast. Befas kom 
i 1966 fra København. De fabrikerer køkkener og er Danmarks ældste køkken- 
elementfabrik. Fabrikken har et søsterselskab i Holland, og det har gjort, at de 
har kunnet samarbejde om leverancer og produktudvikling. Fabrikationen 
svinger noget efter konjunkturerne indenfor byggeindustrien, men beskæfti-
gelsen ligger mellem 70 og 100 ansatte.

Due Plast begyndte i beskedne lokaler i Skovlunde uden for København 
først i 1970-erne. Efter få år havde familien Due brug for større lokaler og faldt 
over en meget lille annonce i Erhvervsbladet, der lokkede med et industrihus 
i Løgstør. Det tog 14 dage at flytte virksomheden, og selv om den første tid var 
svær på grund af oliekrisen, blomstrede virksomheden. Der er tale om papir-
bevarende eller beskyttende plastprodukter. Fabrikken er på ca. 5000 kvm. og 
der er beskæftiget ca. 50 personer.

Der findes en del virksomheder på grænsen mellem industri- og entrepre-
nørforetagender. En af dem er Scandi-Camp, der fremstiller skurvogne m.m., 
og som har haft en stor produktion af landsbyer til de senere års flygtninge.

Mange fabrikker er kommet og gået. Herunder to skofabrikker, to pelsfabrik-
ker, et tøjfirma, et lædervarefirma og mange andre. En virksomhed, der er op-
stået i 1956, er Løgstør Fjernvarmeværk, der fra en beskeden start har vokset sig

a g g e r s u n d  k a l k v æ r k
Der har været brudt kalk ved Aggersund siden før århundredskiftet, men det 
var ikke de store mængder. Det hele blev solgt til landbruget til jordforbedring. 
I 1950 blev der brudt 5000 tons. I midten af 1960-erne blev produktionen 
udvidet til industrien, kommuner og amter til miljøforbedring, f. eks. også til 
røggasrensning. Der er og har været en stor eksport til det øvrige Skandinavi-
en til neutralisering af »sure søer«, hvor kalken fra Aggersund har vist sig som 
mere finkornet, og derfor lettere opløselig end landenes egen kalk.

Produktionen var i 1991 oppe over 1 million tons, og selv om afsætningen 
til landbruget har været for nedadgående, kører stadig en »flåde« af lastbiler 
over Skandinavien med kalk. Brydningen af kalken har ændret landskabet 
totalt, selv om virksomheden har måttet etablere en ny skrænt mod Limfjor-
den, og produktionen har gennem årene været kraftigt diskuteret for og imod. 
Der er beskæftiget 50-60 medarbejdere.
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Det nye rådhus på torvet 1996. Fol. Lasse Damsgaard.
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Den største industri idag er nok turistindustrien. Fra den ene turist i 1795 og 
den ene i 1896 er 1996 året, hvor der satses stort på turisterne. Der er en stor 
og effektiv campingplads, og der er havneplads til lystsejlerne, som også nyder 
godt af Limfjordsmuseets nærhed.

Men det største trækplaster er Rønbjerg Feriecenter, som også på landsplan 
rager meget højt op. Der er 275 veludstyrede boliger placeret rundt om et 
stort badecenter, og alle slags sportsmuligheder, enten på centeret eller i 
nærheden. Da centeret ligger ud mod Limfjorden, er der fine muligheder for 
windsurfing, og der har været afholdt flere mesterskaber ved Rønbjerg.

Forretningerne både i Ranum og Løgstør tager imod turiststrømmen og for-
søger med et varieret udbud at imødekomme ønskerne. Området er dog ikke 
mættet med turister.

stort, og nu leverer varme til det meste af Løgstør og kraft til det hele. 1 1995 
blev et moderne kraftvarmeværk indviet. Det bruger naturgas og biobrændsel, 
og er nu ifærd med at installere endnu en gasmotor for at klare efterspørgslen.
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a f s l u t n in g
Løgstør kommune var nogle år nede i en bølgedal, men står idag med en god 
økonomi med et budget, der nærmer sig 600 millioner kroner. I 1785 var bud-
gettet 25 rdl. (hvoraf de 20 var lånt!), i 1890 15.000 kr., i 1939 400.000 kr., og 
det har ikke været inflation det hele. Det er bl.a. tegn på, at kommunen har 
påtaget sig flere og flere opgaver. Den tid er forlængst forbi, hvor »kommune-
kontoret« var en kasse oven på kæmnerens skab. Ved kommunesammenlæg-
ningen var der ikke råd til et rådhus, så administrationen blev efterhånden for-
delt på fem bygninger. Endelig i 1994 blev der bygget et stort og moderne 
rådhus, der kan rumme hele administrationen, så Løgstør kommune kan se 
fremtiden trygt imøde.
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Første verdenskrig 183ff
G
Gadelygter 138f
Gadenavne 148
Gadernes udseende 1787 61
Gasværk 176ff
Godsbane til Viborg 162
Gravenhorst, J.C. sognepræst 122
Graversen, Gravers, apoteker 155
Greth, Karen, sygeplejerske 148
Grubekeramikere 8
Gørtz, Claus, kansler 31
H
Hansen, Gunnar Nu, radioreporter 207
Hansen, H.C. jernstøber 130
Hansen, Poul Erik, købmand 219
Hardeknud 15
Hautop, A.P.C.M. hotelvært 166
Havne 75ff
Havnekommission 78
Haxthausen, herredsfoged 170
Hebe, rutebåd 82
Hesseldahl, Lars 59f
Himmerlands Elektricitetsforsyning 179
Himmerlandsbanerne 156ff
Hobro-Løgstørbanen 156ff
Holm Pedersen, J.P. ølbrygger 128
Hotel du Nord 165,170
Hotel Himmerland 184
Hotel Limfjorden 164
Hotel Phønix 164
Hotel Unionen 166
Hybschmann, Ludvig, direktør 226
Høegh-Guldberg, Ove, nedkast.chef 216f
Højbjerg, Leif, borgmester 220
Højstrup, Chr. murermester 174
Høygaard, C.P. apoteker 153
Haaning, Maren, klog kone 153ff

Christian IV, mode 1637 om sejlrende 25
Christian IV, forbyder handel i Løgstør 31
Christian VIII lllf
Christian IX 157,172,181
Christiansmindepavillonen 166
Christmas Møller, John, politiker 217
Claudi, Ove. købmand 66,101
Cortsen, P.A. farver 112
D
Dahl, Jens, vurderingsmand 1818 63
Dahlgren, E.D. postmester 71, 74
Dalby, Laurits, rebslager 109f
Dampfærge 1903 70
Dampskibe 80ff
Damsgaard, Lasse, redaktør 228
Danske Bank, Den 143
Davidsen, D. lodsformand 185
De Smithske Jernstøberier 90,203
Det forenede Dampskibsselskab 82ff
DFDS, rederi 82ff
Diskontobanken 143
Drøstrup, Niels Knudsen, mordbrænder 44
Due Plast 227
Dyhr, AJ. VBV-ingeniør 180f
E
Edwardes, Charles, turist 163f
Elektricitetsværk 169,178f
Elming, Søren Koster, maskinmester 130
Engel-Jensen, sognepræst 216
Engelstoft, Lauritz, professor 61
Eriksen, Folmer, skibsbygger 80
Ertebolle 8
Ewald, C. herredsfuldm. bankdir. 142
F
Faber, M.I. dampskibseksp. 81,83
Farsø Sygehus 150ff
Fastelavnsbåd 144
Fattighus 1825-1929. 47f
Fischer, Christen, købmand 99ff
Fischer, Else, legatstifter lOOf
Fjerritslev Avis 137
Fjerritslev retskreds 224
Fokus, teaterforening 193f
Forfatning 1785 49f
Forfatning 1842 112f
Franck, S.A.C. gasværksbestyrer 176ff
Frederik den Syvendes Kanal 89ff,202f
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I
Ibscn, Gustav, boghandler 107 
Ingerslev, lærcr 132
Internationale Drcngelege i Løgstør 206f 
Ishøy, Edvard, VBV-ingcniør 180 
Iversen, Didrik, legatstifter 38 
J
Jacobsen, Bo, bibliotekar 202
Jegsen, Chr. slagteridir. 184
Jensen, Edv. hotelvært 165
Jensen, Jens Chr. sparekassedir. 140f 
Jensen, Julius, gæstgiver 166f 
Jensen, L.P. malermester 124 
Jensen, Laurits, hotelvært 167 
Jensen, NJ. lærer, Salling 142 
Jensen, P. købmand 145 
Jeppesen, Hans, skipper 79
Jeppesen, Hans, museumsinspektør 202 
Jeppesen, Ingbert 170
Jepsen, N.C. manufakturhandler 127,133 
Jernalderen lOf
Juul, J. vejass. byrådsmedlem 168 
Jydepotter og brogede potter 59 
Jørgensen, Edith, redaktør 137 
K
Kapel og kirkesal 120
Kellerske Aandssvageanstalter 222 
Kirkegård, Løgsted 118f 
Kirkelige forhold 118ff
Kjeldgaard, C.I. Brix, sygehuslæge 150 
Kjeldgaard, Karl, tømrermester 124 
Kjeldgaard, snedker 145 
Kjeldsen, Joh. boghandler 107 
Kjældgaard, Emma, klaverlærer 198f 
Kjældgaard, S. Sørensen musikdir. 198f 
Kjær, Peter, bådebygger 80 
Kjærsgaard, Birthe, kustner 224 
Klingbech Christensen, soldat 184f 
Kloge Koner i Vindblæs 153ff 
Knud den Store, konge 14f 
Knud den Hellige, konge 13 
Knudsen, Gunnar Busk, politimand 
214,217
Knudsen, Henry, hotelvært 166 
Knudsen, K.C. murermester 103 
Kold, P. købmand 142 
Kommunalbestyrelse 172f

Kommunalreform 220
Kommunevåben 171 f
Kongetrappen 182f
Krabbe, Morten, minister 31
Krejlere 57
Krigene 1848-50 og 19f?4 113ff
Krogh, John, lods, kæmner 49
Krøhncke, ingeniør 90
Købstaden Løgstør 170ff
Købstadret søges 1752 , afvises 44f
L
Landbosparekassen 142f
Landmandshotellet 166f
Larsen, Aksel, købmd. Ranum 142
Larsen, Anker, redaktør, 210
Larsen, Carl, blikkenslager 138
Larsen, Morten, postkontrahent 73
Larsen, Morten, postkontrahent 186f
Lauridsen, Hans, VBV-ingeniør 180
Laursen, S. købmand 80
Laut, Karl, borgmester 220
Lavendt, J.S. lærer og sp.ks.dir. 133
Lebech, Johsannes, sognepræst 123
Limfjorden 84ff
Limfjorden, hotel 92
Limfjorden, rutebåd 80ff
Limfjordsmus. marit. Aktivitetscenter 203
Limfjordsmuseet 97,170,202f
Lindberg, Kaj, trafikminister 161
Lindenou, Kristoffer, godsejer 35
Lindhard, N.H. bibliotekar 20,202
Lindstrøm, A. dampskibseksp. 142
Livø 221
Livø-Gruppen 222
Lodseriet 94ff
Lodsvæsen 185
Louise, Dronning 181 ff
Lous, kommandorkapt. om kanal 28
Lund, Frederik, købmand 66
Lund, Thomas, købmand 66,101
Lunde, H.P.G. VBV-ingeniør 181
Lunøe, Anders 1, købmand 49,63f
Lunøc, Anders 2, 66
Lunøe, Palle Møller, købmand 63ff, 66, 99
Lykke, Peder, vognfabrikant 66,101
Lyngby, Krista, bibliotekar 201
Løgsted kirke, prædikestol 33
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Løgstedøre 10.februar 1516 22
Løgstedøre, byen opstår 31 f
Løgstør 1735 41 f
Løgstør /Vndelssvineslagteri 173ff
Løgstør Apotek 152ff
Løgstor Avis 158f,170,194f,200
Logstør Avis 1-2-3-4 136f
Løgstør Bibliotek 200ff
Løgstør Bio 195f
Logstør Borger- og Håndværkerforen. 145
Logstør Byes og Omegns Sparekasse 140ff
Logstør Elektricitetsværk 178f
Løgstør Fjernvarmeværk 227f
Løgstør Forenede Sportsklubber 206f
Løgstør Gasværk 176ff
Logstør Grunde 23ff
Logstør Handelsstandsforening 145f
Logstor Håndværkerforening 145
Løgstør Haandværkerforenings kor 199
Løgstør Idrætsforening 205f
Løgstør Jernstøberi 129f,168f
Løgstør kirke 171 f
Løgstør Klædefabrik 129,179,223
Logstor kommune 203
Løgstør Lodseri oprettes 29
Løgstør Møbeldesign 226
Logstør politikreds 224
Løgstør Roklub 204f
Løgstør Rør 224ff
Løgstør Rådhus 228f.
Løgstør Skytteforening 146
Løgstør Sygehus 149
Løgstør Sømandsunderstøttelsesforen.
144
Løgstør Vandværk 168
Løgstør Ølbryggeri 127
Løgstør-Hobrobanen 156ff
Løgstørs første skole 39
M
Madsen, Thorvald, rutebilejer 187
Margrethe den Første, dronning 19
Marina, fiskefabrik 176
Marshallhjælp 219
Mathiasen, Andreas, klædefabrikant 129
Mathiasen, Brdr. klædefabrikanter 129
Mejdalil, Chr. borgmester 173,200
Midtfjord Radio 138

Mikkelsen, Bent, fotograf 226 
Mikkelsen, Th. grosserer, borgm. 173 
Mikkelsens Hotel 165f 
Modstandsbevægelsen 213ff 
Monrad, D.G. minister 93
Mortensen & Galster, vandværk 168 
Mosbech, Søren, jernstøber 130
Munch, Andreas, lærer og kantor 199f 
Musik 198
Muslingekogeri under 2.verdenskrig 212 
Mylius, J.C. godsejer 119
Muller, Ludvig Chr. sem.forstander 135 
Muller, Wilhelm, sparekassedirektør 140f 
Møller, J.C. murerm. 145
Møller, Palle, købmand, skudehandler 63 
Mørk, Jens, rodemester 49 
N
Neumann, Jacob, teolog 29f
Neumann, Oscar, herredsfoged 123 
Neve, Chr. manufakturhandler 105f 
Neve, Holger, manufakturhandler 184 
Nibe Apotek 152f
Nielsen, Annæus, apoteker 153
Nielsen, C. købmand 142
Nielsen, Jais, kunstmaler 126
Nielsen, Jesper, rutebilejer 173,187 
Nielsen, Laurits, rutebilejer 187 
Nissager, P. sagfører 169
Nordentoft, Carl, boghandler 106f 
Nordjyllands Amt 222
Nordjysk Trafikselskab 189
Nykøbing Mors, klage over grundene 25 
Nøragger, Mads, herredsfoged 47f,53f 
Nørgaard, Bjørn, kunstner 222 
Nørkær enge 8 
O
Oldtidsagre lOf
Olesen, Aase, Arbejdsm. Feriefond 203 
Olympiske lege i Løgstør 206f 
Otterstrøm, Chr. VBV-direktør 180 
Oversvømmelser 84ff
P
Pagh, Poul, købmand 82
Panter, Jens Lauridsen 19
Panter, Peder Lauridsen 19
Peder Kræmmer, købmand, legatstifter 
45ff
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Sander Thorup, købmand 99 
Scandi Camp 227
Schalburgtage 213f
Scharling, Johs. herredsfoged 61 ff 
Schildcr, Johannes, rebslager 108f 
Schiønning, L.A. købmand 142,145 
Schous Stiftelse 145
Schultz, August, distriktslæge 62
Sebbersund-Løgst.-Overlade-bane 186 
Sejlrende 96f
Sejnip, P.C. hotelvært 165 
Sidste persontog 160ff 
Sikringsstyrken 183ff 
Sildefiskeri 21f
SILK 207
Simonsen, Jørn, mineralvandsfabr. 128 
Simonsen, Kai, købmand 184,197f 
Simonsen, Michael, købmand 122,140f 
Sjuske Dorthe 192,198 
Skarpsallingkarret 8f
Skibs- og badebyggeri 79f
Skjoldborg, Johan, forfatter 190f 
Skjoldborg, Louise 191,202 
Skoleforhold, indberetning 1771 38 
Skoleklokken 134
Skoleordning 24. juli 1777 39f 
Skov, P.E.N. generaldirektør 160 
Skov- og Naturstyrelsen 203 
Slagteriudsalget 175
Solberg, Chr. Jensen, herredsfoged 34 
Sommer, lærer 132
Sparekassen Midtfjord 143 
Sparekassen Nordjylland 143 
Spcitzer, Christen, godsejer 53 
Speitzer, Mads, godsejer 53ff 
Spliid, L.H. boghandler m.m. 106 
Sport 204ff
Springborgs Stiftelse 145
Sprøjtehus 1832 51
Sprøjtehus 1900 52
Spølir, L. postmester 147 
Stavanger, overskipper TI 
Stormflod 1-2. november 1837 69 
Stormflod 6-7. januar 1839 70 
Stougaards beværtning 59
Strandinger 87f
Strøm, Henning, dep.chef 220

Peder Kræmmers testamente 45ff 
Pedersen, Jimmi, hotelvært 166 
Pedersen, S. Chr. isenkræmmer 147 
Petersborg 190
Petersen, Edv. vinhandler 128,186f
Petersen, Niels, sem.lærer 156
Petersen, Rud. tømrermester 124,174
Philipsen, Charles, maler 97
Piselhøj, N. M. bødkermester 71,133 
Ploug, Carl, digter og rigsd.md. 157 
Portkonsumption (bompenge) 36f 
Postdiligence 72f
Posthuse 71 ff
Postvæsen 71 ff
Prior, H.P. skibsreder 82
Privatbanken 143
Provinsbanken 143
Præstegård i Toldbodgade 121
Q
Qvistgaard, Morten, proprietær 78
R
Ranum Seminarium 134,223
Ranum socialpædagogiske Seminarium 
223
Ranum Sparekasse 143
Ranum Uddannelsescenter 223
Ranum Øvelsesskole sprængt 213f
Ranumkonventet 214ff
Ravnstrup, Chr. købmand 42ff
Realskolen 133
Rebslagere 108ff
Retskredse, reform 1687 34f
Reuter, Fritz, musiker og maler 121
Revyer 194f
Riis, drejer 145
Rimmer 22
Rolighed, V.S. boghandler 108,202 
Russiske Kameler 28
Rutebiler 186
Rutebilstation 188f
Rutebåde 80ff
Ryttergods købes 1717 36
Rønbjerg Feriecenter 228
S
Salvesen, J.C. købmand 145
Samv. idrætsforeninger i Løgstør 207
Sand, Bertel, købmand, rodemester 49



r

242

Stykgodsudvalgets betænkning 160 
Stiitzpunkt Gruppe Aggersund 208ff 
Støckel, Carl. Fr. boghandler 107 
Stockel, Svend, boghandler 107 
Storen, petroleumsmotor 130,169 
Sund, C. gæstgiver 166 
Svin, omløbende 61 
Svineslagteri 173ff 
Sygehus 148
Sygehus til kanalbyggeriet 92
Søedalske legat 38
Søgaard, Peder K. overlæge 15If 
Søndergaard, Christen, købmand 47f 
Sørensen, Chr., herredsskriver 34 
Sørensen, Jens, sokortdirektor 26 
Sørensen, Niels, sparekassedirektør 140f 
Sørensen, Søren, bådebygger 80 
Saabye og Lerche, entreprenører 96 
T
Teater 192ff
Telefon 75 
Telegraf 74f 
Theilmann, Hans, olbrygger 128 
Theilmann, Jens Mørch, købmand 76,125 
Theilmann, Jens, vurderingsmand 1818 
63
Theilmann, Jens, skipper 127 
Thorsen, P.N. skibsbygger 79 
Thorup, Peder Christensen, købmand 45ff 
Thulstrup Christensen, J. amatørarkæol. 
202
Tofteberg, Jens, herredsfoged 35,41 
Toldstrup, nedkastningschef 214 ff 
Toldvæsen 79
Tragtbægerkulturen 8 
Trangeled 37
Trojel, F.V. sognepræst 119,148 
Turistindustrien 228
Tvergaard, J.C. sparekassedirektør 140f 
U
Unibank 143
V
Vadgaard, Bronzealderlandsby 10 
Vandbygningsvæsenet 179ff 
Vandtårn 169
Vandværk 168f 
VBV 180ff

Verdenskrig I, 183ff
Vest-Wood, træindustri 226
Vesterhavn 77ff
Vesthimmerlands Folkeblad 138
Vide-eller Vedtægtsprotokol 1785 49ff
Vilsted, borgen 19f
Vilstcd sø 19f
Vindblæs. Kloge koner 153ff
Vitskol Kloster 16f
Vitskol Kloster, godspolitik 21
Vittrup, Aage, lærer og korleder 200
Vogelius, Stephan, teaterdir. 197
Vosk 11
Vådlag 53ff
Vådskilte 55
W
Warnach, Henrik, rebslager 109
Wemb, Christen, rebslager 109
Wermuth, Chr. lærer 115
Wermuth, T.A. borgm. bankdir. 115,173
Westenholz, herredsfoged 56
Wibroe, farver, rode,ester 49
Wohlfahrt, Eske, museumsinspektør 202f
Woldiderich, hotelejer 196
Worm Nielsen, H. borgmester 220
Wormstrup ryttergods 1717 36
0
Ørbæk, mønter 14f
Østergaard, H. slagteridir. 174
Østergaard, J.A. lods 145
Østergaard, J.A. postmester 72
Østerhavn 78
Å,Aa
Aalborg, dampskib, 82, 92
Aalborg Handelsstandsforening 44
Aalborg kræver handelsforbud 1598 31f
Aalborg Privatbaner 189
Aalborg Stiftstidende 5If,57,66,136,141
Aalborg Østeraa 58f
Aale-skaldyngen 7f
Aasted, Chr. C. rebslager 109
Aasted, David, rebslager 109
Aasted, Jens Chr. rebslager 109
Aasted, Severin, rebslager 109


