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BYENS UDSEENDE
»Anno 1787 indfandt sig Løgstøer Byes 4re Rodemestre tillige med Byens fle-
ste Indvaanere efter foregaaende Indkaldelse paa Thinghuset for (at) over-
lægge og bestemme de bedst tjenligste Midler til om muligt at bringe denne 
Byes Gader i nogenledes Stand, som i mange Aar paa de fleste Steder næsten 
have været ufremkommelige, og have vi efter bedste Overlæg med hinanden 
besluttet til dette Værks Istandsættelse, følgende bedst tjenligste Midler«.

1. De fortove, som ikke er i orden, skal forsynes med piksten i 2 alens bred-
de, under bødestraf, inden en bestemt tid.

2. Ingen må lægge møddinger på fortovet, men omme i gården inden juli 
måneds udgang. »Ligesom enhver bør nøie holde rene de Rendestene, hvori- 
gjennem Vandet har sit Udløb gjennem Byen til Fjorden... og da der skal være 
en Rende, som gaar igjennem Christen Lunds Gaard og John Kroghs, hvor 
Vandet flyder ud i Fjorden..«, så har en række grundejere, som renden passe-
rer, vedtaget på skift at holde den i orden.

Der skal bødes 4 skilling til skolekassen for hver dag man overskrider fristen.6'
Så var man begyndt på fortovene, men kørebanerne var ikke blevet bedre. 

Professor Laurits Engelstoft, hvis far var præst i Næsborg, skrev i 1801 ved et 
besøg i Næsborg og Løgstør om byen: »Bemeldte Flække Løgstør er uden bro-
lagte Gader, Tre Fjerdedele af Aaret ligge de hen i Sump, hvoraf udvikle sig ska-
delige Dunster, der især om Efteraaret ofte avler smitsomme Sygdomme. Uag-
tet der længe har været talt om at faa Gaderne brolagt, er det dog formedelst 
Herredsfogdens og Stiftamtmandens Uvirksomhed hidtil ikke sket«.65

Ikke nok med, at gaderne ikke var brolagte. Byen havde også en hegnsved-
tægt, som ikke blev overholdt. Derfor var den plaget af omløbende kreaturer. 
1812 samledes folk på tinghuset: »I Anledning af den tiltagende Uorden med 
løse deels ringede deels uringede her omløbende Sviin«. Resultatet blev en 
meget lang vedtægt på 17 paragraffer for at komme ondet til livs.

»Forestaaende Puncters Vedtagelse vilde vist opmuntre enhver af Byens Ind-
vaanere, som have Tofter og Hauger...Det kan vel ikke nægtes, at jo for kort 
Tid siden saaes af Byens her omløbende Sviin træde paa Byens besaaede Korn 
Marker, ligesom og at man for disse her omløbende og tildeels forsultede Sviin 
næppe kan aabne sine Porte, førend een, ja undertiden fleere med Gevalt ved 
Portens Aabning indløber og da fortære den Føde, som er hensat til Gaardens 
Eiers egne Kreaturer«.66
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Ved århundredskiftet var der omtrent lige så mange indbyggere i Løgstør som 
midt i 1600-tallet. Den nedgang, der havde været som følge af de store bran-
de, var nu ved at være indhentet. Ved folketællingen i 1787 blev der optalt 373 
personer fordelt på 88 husstande, og de var steget til 463 personer i 113 hus-
stande i 1801. Det var stadig fiskere og skippere, der dominerede. Ialt 50 per-
soner for til søs. Til gengæld var der 29 der fik almisse. Og mens der var 
omkring 35 håndværkere, så var der kun registreret 4 købmænd. Foruden 
øvrigheden, repræsenteret ved herredsfogden og Consumtionsforvalteren 
med 3 assistenter, var der dukket en læge op.

Det var districtschirurgus August Schultz. Han var af kongen beskikket til

Det ældste, kendte kort over Løgstør, ca. 1818. Byen bestod af Fjordgade med to 
baggader, og fortsatte vestpå over til skrænten. Derfra ud til krydset mellem 
Nibe og Viborg Landevej. Familien Lunøes to købmandsgårde er fremhævet.
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Chirurgus i Nibe og Løgstør og Aars og Slet Herreder, det nærmeste af Gislum 
og Flornum Herred samt Øster-Hanherred. Hans bopæl skulle være i Løgstør. 
Han blev tilsyneladende betalt fra alle distrikter, for fra 1787-96 viser regnska-
bet hvert år 3 rdl. i Chirurgiskat. Senere hører vi ikke noget til ham.

Hvis man ville slå sig ned som næringsdrivende i Løgstør, henvendte man sig 
til by styrelsen, som bestemte, om der var brug for netop den håndværker eller 
købmand, og anviste en passende grund til at bygge på. Derfor er vi i stand til 
at se i kommuneprotokollen, hvordan byen udviklede sig. Og 31. januar 1818 
påbegyndte to håndværkere Jens Theilmann og Jens Dahl sammen med her-
redsfogeden en vurdering af samtlige ejendomme i Løgstør til brandtaksation.

Det viste sig, at købmand Anders Lunøes gård var den mest værdifulde. Det 
var en firlænget gård, delvis med tegltag og 15 fag i beboelsen. Værdi 5.440 
rdl. Forretningen var grundlagt af Palle Møller, som sammen med en bror hav-
de haft en handel på Tranum Strand, en skudehandel på Norge. Han flyttede 
til Løgstør lidt før 1764, for hans datter, Marie Elisabeth blev født i Løgstør 12. 
august 1764. Palle Møller havde en medhjælp, der hed Anders Jakobsen. Han 
stammede fra Lundø, og da han åbenbart syntes, at Jakobsen lod af for lidt, 
kaldte han sig Lunøe. Da Marie Elisabeth var 18, blev hun gift med Anders, 
som var 33 år.

Samtidigt med brandtaksationen blev der fremstillet et bykort, så vi for 
første gang kan se, hvordan byen var. Den bestod kun af Fjordgade med bag-
gader, Vægtergade og Skolegade, og en vestlig udløber over til skrænten og 
hen til krydset mellem Nibe- og Viborgvejen. Lunøes købmandsgård lå uden-
for byen, eller, hvis man foretrækker det, indenfor. Den lå, hvor senere Øster-
brogade kom, og har idag Østerbrogade 20. Anders Lunøe døde 1818, men det 
ser ud til, at hans enke fortsatte indtil 1840, muligvis med en bestyrer. Forret-
ningen eksisterede med skiftende købmænd helt op til nylårsaften 1986. Den 
holdt altså i 222 år! Ejendommen matr. nr. 180, som havde fyldt hele karreen 
ned til Anlægsvej, blev efterhånden delt med alle alfabetets bogstaver. Selv 
hovedbygningen blev delt, så den ene ende hedder matr. 180a og den anden 
180z.

Den næstmest værdifulde gård tilhørte Anders’ søn Palle Møller Lunøe. Han 
var født 1782 og havde etableret en købmandsgård i Søndergade, lige over for 
bomhuset. Både far og søn deltog i bystyret som rodemestre og eligerede 
mænd. De havde begge to fundet ud af, at det kunne betale sig at gøre noget 
for landkunderne. Alle andre købmandsgårde lå ved fjorden.

P.M. Lunøe ville gerne have et nyt beboelseshus, og 26. april 1823 modte 
rodemestrene for at tage stilling til, om det kunne være »uden Hinder for Byen
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Her ses de gamle udbygninger til Anders Lunøes købmandsgård i midten af 
1890-erne. Midt i billedet dominerer et skilt med reklame for den temmelig nye 
Otto Mønsted Margarine (OMA). Selue købmandsgården bleu sandsynligvis 
endnu drevet af stifteren af Handelsstandsforeningen, P. Jensen.

og Kjørslen til samme«, - Da det var i bomhusets sidste funktionstid, og det 
sandsynligvis er det ældste, endnu eksisterende hus i byen, fortjener det en 
nærmere omtale - »at han opfører 10 Fag, eller circa 26 Alen nye Huus i Linie 
fra hans nuværende Vaaningshuus og øster paa; hvor Rodemestrene skjønne- 
de, at naar Lunøe opfører denne Bygning 4)/z Alen indenfor den sønderste 
eller yderste Hjørnestolpe af hans nuværende Vaaningshuus og derefter i lige 
Linie med bemeldte Huus øster paa, kan denne Bygning i ingen Henseende bli-
ve til Hinder; og skulle det findes fornødent for Kjørselen, har Lunøe forplig-
tet sig til, paa egen Bekostning, at flytte Bommen saa meget udad, at Kjørse-
len kan skee ubesværet. Det anmærkes tillige, at Lunøe tillægger 3 Alen For- 
toug foruden bemeldte nye Bygning«.67

Det blev en fornem bygning, og der blev snart fornemt besøg. Frederik VI 
ønskede at besøge Løgstør d. 17. og 18. juni 1828. Da der ikke var hoteller i 
byen, blev majestæten indlogeret hos Lunøe, der havde lavet en stor stue i 
østenden. Den gik under navnet »Salen« og her skulle kongen bo. Mærkvær-
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Palle Møller Lunøes nye bus. Indgangen til købmandsbutikken ses under træer-
ne. Til højre stikker bombuset gavlen frem.

digvis er begivenheden ikke omtalt i kommuneprotokollen, men derimod i 
»Aalborg Stiftstidende«. Kongen ønskede at se de to nyopførte institutioner, 
skolen fra 1823 og fattighuset fra 1825, og »Dagen efter, den 18Juni behage-
de det Hans Majestæt allernaadigst at efterse vedkommende Embedsmænds 
Protokoller, hvorpaa han i den Aalborgske Kongebaad, ført af Kaptajn Bluhme, 
befoer Fjorden helt op i Livø Bredning og henvendte i Særdeleshed Opmærk-
somheden paa Grundenes Beskaffenhed. Ved Fjorden paraderede Byens 
velvoksne unge Fiskere i deres vanlige Fiskerdragt, og fire som najader ud-
klædte unge Piger bragte Hans Majestæt en kort Compliment fra Fjordguder-
ne, som han med sædvanligt Huld behagede at modtage«.

Få år efter kongen var kronprins Christian Frederik på tur rundt i landet, og 
den 19. juli 1831 ankom han til Løgstør. Her skulle han overnatte. »Aalborg 
Stiftstidende« nævner ikke hvor, men vi kan da gætte på, at han har været ind-
logeret samme sted.
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Kancelliraad Palle Møller Lunøe. 
3.maj 1783 - 15. juni 1869. Pastel 
fra ca. 1832.

Palle Møller Lunøe døde 1869, og 
hans søn Anders overtog forretningen. 
Han døde allerede 1875. Før 1869 må 
Anders have haft egen forretning, for i 
»Aalborg Stiftstidende« nr. 41. 1857 kan 
vi se begge generationer reklamere, 
Anders for de Goldbergerske Gigtkjæ- 
der, og P.M. for medicinsk aromatisk 
Urtesæbe, der kan fjerne Finner, Freg-
ner og Filipenser! Da der ikke optræder 
gadenavne, kan vi ikke se, hvor butik-
ken lå. Efter 1875 var det slut med 
købmandsvirksomheden. Huset blev 
overtaget af svigersønnen, postmester 
Dahlgren, som indrettede posthus på 
stedet.

På den anden side af bomhuset fik 
Thomas Lund i 1818 anvist en grund til 
købmandsgård, og året efter fik brode-
ren Frederik Lund en grund ved siden 
af mod øst. Det blev den gård, som i 
dag kaldes HP’s hjørne.

I løbet af få år blev Østerbrogade til, efterhånden som de større gårde besat-
te alle hjørnerne til de senere Blindebomsgade, Vesterbro (Torvegade) og Jern-
banegade. Det var bl.a. vognfabrikant Peder Lykke, købmand Claudi på hver 
sit hjørne af Blindebomsgade, og byens første boghandel på hjørnet af Jern-
banegade. Flere af gårdene plus deres haver kunne nå fra gade til gade, men 
ikke alle de nye grunde var så store. I 1819 fik Jens Knudsen 5 alen (ca.3.15 
m.) til facade mod gaden! Huset lå i Søndergade.
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FORBINDELSE TIL
OMVERDENEN
Løgstørs forbindelser udadtil var fra begyndelsen hovedsageligt ad søvejen. 
Som det fremgår af gamle kort, var landet fyldt med hedestrækninger, så folk 
kendte mere til genboerne på den anden side af vandet, end de kendte folk et 
par mile inde i landet. Da flertallet levede af fiskeri, var det kun naturligt. Byen 
lå også lidt væk fra alfarvej og fra den gamle overfart ved Aggersund.

Før Løgstør by blev bygget gik trafikken fra Aggersund sydpå oppe på det høje 
land. Der var ingen grund til at begive sig ned i det sumpede område ved 
kysten. Det kan have været den rute, som Knud den Hellige har fulgt efter at 
han var sat over fjorden ved Bejstrup. Så vidt de ældste kort med veje på viser, 
har forløbet været ned igennem Næsborg sogn til Skarpsalling, over Oudrup 
og Gatten hede til Ulstrup og så ud til kysten.

De forskellige beskrivelser af hærvejens forlængelse fra Viborg nordpå er 
nøjagtige nok i den sydlige del, men bliver mere og mere upræcise jo længere 
nordpå mod Aggersund de kommer.68 Derimod findes der en beskrivelse fra 
ca. midten af 1800-tallet, hvor forfatteren bl.a. skriver: »Alt, hvad der kom over 
ved Aggersund, og som ikke blot skulde til den lille Købstad Løgstør (og det 
var vel egentlig kun Mennesker og maaske noget Korn og Kartofler), men læn-
gere sydpå i Landet, fulgte en gammel Vej, Sundvejen, som forlob paa skraa fra 
Nordvest i Retning Sydøst gennem Næsborg Sogn«.

Den fortsatte sydpå. »At den var en gammel Vej fremgik formentlig tydelig 
deraf, at den i Aarhundredernes Løb havde slidt sig en Lavning i det flade 
Jordsmon over Tolstrup og Næsborg Marker, og af de mange sideløbende, 
dybe Spor ude i Heden«.69 På kort fra begyndelsen af 1800-tallet ses vejen som 
en ubrudt linie. Senere er forløbet afbrudt af nyere veje indtil anlæggelsen af 
Aggersund- Aarsvejen, hvor strækningen fra sundet til Skarpsalling ligger i det 
gamle vej forløb.

Der var naturligvis småveje mellem landsbyerne og vej ud til Bjørnsholm 
(eller Vitskøl Kloster), og efter Løgstørs opkomst kom der vej langs kysten 
mod Aggersund og sydpå mod Ranum og Bjørnsholm, hvor det berømte »Klo-
stermarked« blev holdt. Vejene strålede også ind mod Navnso med det lige så 
berømte marked, klag ligger søen noget afsides.
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Gouache af R.H. Kruse, der viser Løgstør set fra Færgebolmen ca. 1840. Fær-
gemanden står og venter på kunstneren. Bagved byen ses fra venstre Løgsted 
kirke, Løgstør mølle og Bakkegaarden.

Aggersund var en af de tre vigtigste overfarter sammen med Aalborg og 
Oddesund. Det er sandsynligt, at der har været overfart siden vikingetiden, 
men vi hører ikke noget om privilegier før omkring år 1500, og her viser det 
sig, at Aggersund konkurrerer med en anden overfart, der sandsynligvis er lige 
så gammel, nemlig fra Aggersborg til Løgstør. Den lå kun et par kilometer vest 
for Aggersund.

Grunden til placeringen mod vest var ikke Løgstør, som først blev by i 1516, 
men snarere, at Aggersund, når det blæste, fik en kraftig strøm i den smalle 
rende. Det bevirkede, at en rofærge kunne have vanskeligt ved at komme over 
på tværs af strømmen.

Fra Aggersborg kunne man køre eller vade en ganske kort strækning til 
Borgholmen og derfra ca. 1 kilometer i fladvand til Færgeholmen, som nu er 
borte, og så ende med en kort rotur i mere fredeligt vand. I hvert fald kon-
kurrerede de to overfarter op igennem århundrederne.

Igennem flere århundreder ejede Aggersborggaard færgeprivilegierne ved 
Aggersund, mens private færgemænd som regel passede den anden overfart. 
Det gik ikke uden adskillige klager over forsømmelser og direkte farlige situa-
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tioner. Det blev for meget for Generalpostdirektoratet, som havde besvær med 
at få posten over ved Aggersund, og den 10. august 1833 blev Stiftamtet anmo-
det om en udtalelse om, hvordan forholdene kunne ordnes og de forefundne 
mangler rettes.

For Løgstørs vedkommende indberettede amtet: »Overfarten indskrænker 
sig til personer og små pakker og besørges med en liden båd og ditto kåg med 
een, højst to mand. Ind- og udskibningen foregår fra en liden havn, færge-
manden selv har indrettet på en meget hensigtsmæssig måde tæt ved sin 
bopæl, der er fartøjerne beskyttet mod en hvilken som helst vind. Mellem sejl-
dybet og Aggersborggaard, 30 favne fra dybet, ligger en liden holm, hvorpå er 
opført en staldbygning til brug for bønderne og de rejsende, medens de tager 
ophold i Løgstør.

Signaliseringen fra denne holm foregår ved, at de rejsende ved råb tilken-
degive deres ankomst. Fra sejldybet til Aggersborggaard er grunden fast, ca. lA 
til 3/t alen vand, (ca. 30-45 cm.), så der kan passeres med tryghed indtil hol-
men, men derfra og til dybet er der mere fare, især i mørket, da der let kan 
køres ud i dybet. Efter at alle omstændigheder ere tagne i betragtning, er det 
befunden, at dette færgested fortjener fortrinlig opmærksomhed...«.

Overfarten ved Aggersund var man mindre tilfreds med, selv om færgeka-
paciteten var større, så alt kvæg og gods kom denne vej.

FÆRGELEJER OG DÆMNING
For at bringe forholdene i orden blev det foreslået, at der blev anskaffet en fær-
ge af samme model, som de nye, man havde fået ved Aalborg, samt at færge-
lejerne blev udvidet, så der kunne indskibes og udskibes uden at spænde 
hestene fra. Endelig foreslog man en dæmning, i de gamle papirer benævnt en 
vase, anlagt fra holmen over til Aggersborggaard, »12 alen bred og så høj, at is 
og vand ikke kan overstryge den«. Hvis disse ting blev bragt i stand, mente 
man, at færgestedet ved Aggersund ville »så godt som bortfalde af sig selv, og 
at enhver forbedring der ville blive overflødig«.70

Arbejdet gik i gang, og den 2. september 1842 kunne stiftamtmanden ind-
berette, at der indtil da var kørt 3313'A tønde sten på dæmningen. De var hen-
tet på husmand Clir. Pedersens ejendom i Aggersborg og betalt med 18 rdl. og 
12 sk. Hele arbejdet havde kostet 760 rdl. 4 mark og 8 skilling.

Inden arbejdet var færdigt, opstod der en stormflod natten mellem den 1. 
og 2. november 1837. Det hus på holmen, som færgemanden N. Chr. Ander-
sen havde opført i 1832, blev ødelagt. Han tog straks fat på at bygge et nyt,
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Aggersundfærgen i rofærgens sidste år. Der skulle kræfter til at trække de tun-
ge årer. Desværre er billedets kvalitet ikke god, men vi kender ikke andre.

samtidigt med, at han ansøgte befordringsvæsenet om tilskud. I den anledning 
var der syn i 1838, og huset blev vurderet til 120 rdl. Han fik bevilget 100 rdl.

Desværre nåede han ikke at få udbetalt pengene, før en ny og endnu værre 
storm 6.-7. januar 1839 endnu engang fjernede huset. Efter adskillige henven-
delser lykkedes det at få de 100 rdl. udbetalt, men der var ikke råd til at byg-
ge et nyt hus. Amtet nægtede at støtte, før holmen var sikret. Færgeholmen var 
i 1835 blevet opmålt til ca. 160 gange 60 meter, og var i 1838 svundet ind til 
ca. 110 gange 40 meter, og efter 1839-stormen var den endnu mindre.

Ingen af de andre planer kom længere end til papiret, og selv om Frederik 
VII foreslog en dæmning over fjorden, og Løgstørs kommunalbestyrelse ind-
sendte et forslag til ministeriet, kom der ikke mere ud af planerne, og færge-
ruten døde hen.

Aggersundoverfarten var nu alene om færgedriften og fortsatte til 1903, 
hvor rofærgen blev afløst af en dampfærge. Det var en væsentlig forbedring 
med både tur over sundet og fra Aggersund nord direkte til Løgstør. Op mod 
2.verdenskrig besluttede man, at der skulle bygges en bro, og den stod færdig 
og blev indviet midt under krigen, den 18. juni 1942.71
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Bygningen på torvet var opført i 1857 af bødker ni. Piselbøj. Han havde udle-
jet stueetagen t.b. til en købmand, og t.v. til postbus. På 1. sal var der en privat 
realskole. Billedet er fra ca. 1865, efter at murerm. K.C. Knudsen havde opført 
den store hjørneejendom t.v. Postmester var J. Østergaard, og foran posthuset 
holder en af diligencerne. Bygningen blev solgt til kommunen i 1870 til brug 
for skolen, og posthuset måtte flytte om i Vægtergade 1.

POSTVÆSENET
En af de instanser, der havde klaget over færgeruten ved Aggersund, var post-
væsenet. Det havde udviklet sig langsomt gennem årene, siden Christian IV 
indførte post i 1624. I 1733 blev der oprettet en gående rute mellem Aalborg, 
Nibe og Løgstør med posthuse i byerne, men i de følgende reglementer næv-
nes de ikke, så de er nok ikke blevet til noget. Omkring år 1800 hørte Løgstør 
til de byer, som ganske manglede post. Det er dog sandsynligt, at der har været 
bude for privat regning.72

I 1815 var der en privat post mellem Nibe og Løgstør, som fik tilskud fra sta-
ten. Der blev senere etableret en rute Aalborg - Thisted, som gik over Agger-
sund. Da det var af betydning at få posten nogenlunde sikkert frem, kunne 
man ikke tolerere slendrian ved færgeoverfarten.

Omkring 1840 gik der brev- og pakkepost Aalborg - Thisted over Løgstør- 
Aggersund 2 gange ugentlig, og Aalborg - Løgstør med brevpost 1 gang ugent-
lig.
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Postdiligencen fra Aalborg til Løgstør uden for posthuset på den gamle bane-
gård i Aalborg. Det var en såkaldt Berlinervogn med plads til fire passagerer. 
Billedet er fra 1902.

I 1833 står der i fortegnelsen over posthuse, at Løgstør har en mindre 
postekspedition. Det blev til et rigtigt, regnskabsførende posthus i 1845, den 
1. juli. Den første postmester var landinspektør Christopher Møller, som døde 
allerede 19. maj året efter. Pr. 1. jan. 1847 blev Søren Andersen udnævnt. 
Udnævnelsen til postmester var bemærkelsesværdig, fordi Andersen var 
postuddannet! Det normale var, at stillingerne som postmester gik til afdan-
kede officerer og andre med de rigtige forbindelser. Der havde været 26 
ansøgere, hvoraf 8 var postfuldmægtige. På vej til Løgstør passerede Andersen 
Aalborg, hvor han hilste på den assisterende postmester, der hed J.A. Øster- 
gaard, og han sagde medlidende »Herregud gamle ven, at du skal tage til tak-
ke med et så lille brød«. Da Andersen døde i 1859, blev han efterfulgt af J.A. 
Østergaard!.73

Postbesørgelsen på de forskellige ruter var udlejet til private, der blev kaldt 
postkontrahenter. De fik i 1847 et lån på 400 rdl. (det samme som postmeste-
rens årsløn) til anskaffelse af nogle fjedervogne til ruterne mod Nibe og Agger-
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Da E.D. Dablgren blev postmester i 1889, blev posthuset flyttet til PM. Lunøes 
gamle købmandsgård. Her lå det til 1918, mens det blev mere og mere foræl-
det. Dablgren var svigersøn af Lunøe, og boede selv i beboelsen.

sund. Den ene af kontrahenterne var vognfabrikant Lykke, så man kan formo-
de, at han har leveret vognene.

De skulle være af smalsporet type med læderpresenning, forsynet med kæde 
og lås. Der skulle være et par stærke heste med smukt seletøj, og vognen skul-
le kunne tage 1000 pund. På Nibeturen skulle der være plads til 5 passagerer.

Der var ikke tale om postudbringning i byen. Hvis folk skulle have post eller 
aflevere post, skulle de hen på posthuset. Først i 1871 blev der anbragt en 
postkasse på købmand Simonsens nybyggede gård imod Skolegade. Den blev 
i 1876 flyttet hen på torvet, og samtidigt blev kasse nr. 2 anbragt i den sydlig-
ste ende af Østerbrogade.

I 1875 oprettedes en rute til Hobro, fra 1876 dagligt. På ruterne kørte nu 
lukkede diligencer, der fortsatte til jernbanen kom i 1893, og til Aggersund 
indtil dampfærgen i 1903- 17. maj 1869 begyndte den første landpostrute, 
som senere blev udvidet kraftigt. 1 1915 indsattes en post- og rutebil på ruten 
Løgstør-Ranum-Vilsted. Postkontrahenten hed Morten Larsen. Bilen var dansk-
bygget, af mærket »Gideon«, som blev fremstillet i Horsens.
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Anlægget var færdigt midt i 1865, og 8. maj blev repræsentant Bonne ansat 
som telegrafbestyrer for 3 år, med en årsløn på 300 rdl. plus 1% af bruttoind-
tægten for budene. Den første telegrafstation lå i kvistlejligheden hos fabrikant 
Mathiasen, Rådhusgade 33. I 1868 blev H.Bloch antaget som bestyrer, og sta-
tionen blev flyttet til Rådhusgade 16, hvor den blev i mange år, for efter Blochs 
død blev stationen videreført af hans enke indtil 1927, hvor den blev flyttet til 
posthuset.

TELEGRAFEN
Den 11. feb. 1858 afholdtes en rådstuesamling med forhandling om at få en 
telegrafforbindelse til Løgstør. Der blev nedsat et udvalg med postmester 
Andersen, købmand Andersen og købmand Anders Lunøe. Med undtagelse af 
nogle småforhandlinger skete der ikke noget før 23. feb. 1863- Da samledes de 
tre valgte, (postmester Andersen var død 1859, og det ses ikke, hvem der blev 
valgt i stedet), kanalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen på rådstuen. Det 
blev vedtaget at anlægge en telegrafledning fra Løgstør til Aalborg. Anlæg og 
drift skulle betales af kommunen, dog var der en andel til kanalbestyrelsen, 
som til gengæld skulle have ret til »fri Befordring alle Vegne gennem Statens 
saavel som gennem de private Linier værende og vordende overalt i Landet«. 
Arbejdet var begyndt på linien til Nibe. Man antog et tilbud fra handelshuset 
Petri & Co., Osiashamn, på 4.50 sv. kr. for 13 alen stænger, som skulle leveres 
ufortoldet i Aalborg. Der skulle afsendes 350 telegrafpæle, når det blev isfrit.

Posthuset havde ligget forskellige steder i byen, men da E.D.Dahlgren blev 
postmester i 1889, flyttede han det til Lunøes gamle købmandsgård i Sønder-
gade. Dahlgren var Lunøes svigersøn. Her blev posthuset anbragt i købmands-
butikken, mens postmesteren havde beboelsen. Det varede indtil 1. verdens-
krig, og da Dahlgren var gået af, kom kundernes utilfredshed frem. I 1915 
skrev »Løgstør Avis«: »Posthusets beliggenhed med de smaa, skumle lokaler, 
hvor belysningen paa et enkelt gasblus nær sker ved gamle petroleums stald-
lygter, er mildest talt sjofel, og vi beklager de mennesker, der døgnet igennem 
maa ofre deres helbred i statens tjeneste ved arbejdet i disse lokaler. Posthu-
set i Løgstør, der af vittige hoveder er døbt med et navn, vi ikke skal nævne, 
hører forlængst fortiden til«. Det navn, avisen ikke ville nævne, var »Fattighu-
set«.71 Det nuværende posthus blev taget i brug 6. maj 1918 og senere udvidet 
og moderniseret.
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I 1884 fik Løgstør de første telefoner, da Aalborg Telefonselskab fik konces-
sion på leverancen. Løgstørs egen telefoncentral lå i mange år i Skolegade 
(Købmagergade) indtil automatiseringen.

HANDELSFORBINDELSER
Købmændene var begyndt at sætte deres præg på byen efterhånden som fiske-
riet aftog, og deres forbindelser til omverdenen var også fra begyndelsen til 
søs. Det betød, at Løgstør måtte skaffe sig bedre havne til de nye skibsstørrel-
ser. Det ældste bykort fra ca. 1818 viser, at der var en lille vesterhavn fra 
omtrent samme tid, foruden en fiskerihavn og længst mod ost færgemandens 
havn. De større købmandsgårde havde også bolværker udfor deres ejendom-
me, men de fleste steder var skibene udsat for vind og vejr.

Rådbusgade, set mod nord ca. 1918. Det hvide bus tv. rummede telegrafen. 
Bagved ses den nyopførte Jernstøberibygning. Bygget 1917. Der er kommet 
strøm til byen, men gadelygterne er stadig gaslygter.
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Det er muligt, at nogle skibe, f.eks. lægteselskabets pramme, lagde sig i læ 
ved grundene i stormvejr. I deres bestemmelser står bl.a.: »Skulde det Tilfælde 
mode at en allerede paabegyndt Lægtning, formedelst stormende Vejr nød-
vendigvis maatte standse, og Lægtefartøjerne maatte flygte til deres sædvanli-
ge Ankerplads...«, så ved vi ikke med sikkerhed, hvor det var.

Disse ankerpladser blev ihvertfald brugt til langt op i 1900-tallet til vinter-
ophold og til overnatninger, måske for at slippe for havneafgifter. Det kunne 
have dramatiske konsekvenser, som 1. nov. 1921, hvor tre skibe drev for deres 
ankre ned i Smak Møllebugten, og kun det ene kom ud igen.

I 1848 blev der sendt en anmodning til kongen om tilladelse til at bygge en 
havn. Skrivelsen er undertegnet af en af byens storkøbmænd, Jens Mørch 
Theilmann, hvor han indleder sin meget lange skrivelse med et øjebliksbillede 
af byen:

Det vil forhaabentligen være Deres Majestæt bekjendt, at Løgstøer Byes 
Hovednæringsvej forinden Vesterhavets Gjennembrud, der dannede Kanalen 
mellem dette og Liimfjorden, var Sildefiskerie og -salterie, saavelsom at disse 
Næringsveie, som Følge af hiin Naturbegivenhed efterhaanden aldeles ophør-
te, hvorved Byen fra Velstand nedsank i Fattigdom, der forøgedes ved den 
Ødelæggelse, som i Aaret 1839 ved Liimfjordens Oversvømmelse tilføjedes 
Byen.

Efterat imidlertid sidstnævnte Naturbegivenhed, hvis ødelæggende Følger 
for en stor Deel bleve afvendte og afhjulpne ved Regjeringens Naade og 
Omsorg, har de lært, at Kanalen eller Gjennembruddet ved Agger var af en saa- 
dan Varighed og Beskaffenhed, at Haabet om, at Sildefiskeriet skulde vende til-
bage og vedblive som en Hovednæringsvej, maatte opgives, kastede Fleertal- 
let af Byens Indvaanere sig paa andre Næringsveie, navnligen Handel og Søfart, 
for hvilke Byen med et temmelig betydeligt Opland er særdeles fordeelagtigt 
beliggende, og disse Næringsveie ere ogsaa i de siden forløbne Aar saaledes tri-
vedes, at de nu maa ansees for dens Hoved-Erhvervskilde, fra hvilke de øvrige 
have deres Udstyring og Næring«.

Brevet fortsætter med at beskrive fordelene ved en havn for både byens og 
fremmede skibe, og slår fast at »Communen om den endog har hævet sig fra

»Til Kongen!
Løgstør Bye i Aalborg Amt Marts 1848. Løgstør Byes Indvaanere ansøge al-

lerunderdanigst om at Foranstaltninger allernaadigst maatte vorde trufne til 
Udførelsen af et Havneanlæg ved Løgstøer Bye.
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Den nye Vesterbavn, efter at Vandbygningsvæsenet er ved at være færdig med 
kanalen. Der blev byttet små arealer mellem kommune og stat. Tegning af 
vandbygningsdirektør C. Carlsen 1861.

I

den Tilstand af Fattigdom, hvori den for nogle Aar siden befandt sig, er dog alt 
for uformuende til ved egne Kræfter at realisere det...« Byen håber altså, at 
majestæten vil komme den til hjælp.

Skrivelsen har nok ikke haft den store virkning, for den konge, den var sti-
let til, var Frederik VII, som var blevet konge l'A måned før, og sikkert havde 
nok at gøre med at finde ud af, hvad han skulle gøre ved kravet om en grund-
lov og krigen mod Slesvig-Holsten. Ihvertfald kom der først svar på kommu-
nens henvendelser i 1850, da krigen var slut.75

Havneplanerne kom til ny behandling i Rigsdagen 20. febr. 1851. Det blev 
fremhævet om planerne »at deres Virkeliggørelse vilde være af stor Vigtighed for

l*Un
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Byen og for den tiltagende Dampskibsfart, og at de ældre Moler var stærkt med-
taget af de sidste Efteraarsstorme. En Udvidelse og Forbedring vilde være med-
virkende til at skaane Byen for samme Ulykke som efter de haarde Storme 1839«.

Efter godkendelsen skulle det gå stærkt. Løgstør havde ingen pengeinstitut-
ter, så med ministeriets velsignelse prøvede man et lån i Aalborg Sparekasse, 
men inden det kom til udbetaling, havde byen akkorderet med proprietær 
Morten Qvistgaard, Jungetgaard, om et lån på 8000 rdl. i efteråret 1851. Det 
blev et par år senere udvidet med 2000 rdl.

Allerede i sommeren 1851 var kommunen gået igang med at erhverve area-
ler til Vesterhavn, som skulle bygges af havnebygger Ole Nielsen, Sæby. De 
første, der afgav jord, var bødker Piselhøj og skipper Davidsen. Det var ikke 
dyrt for kommunen: »Skipper Møller Davidsen mødte og erklærede, at han 
ligeledes for sit Vedkommende intet havde imod, at der til Havnevæsenets 
Brug, uden Erstatning, tages af hans Grund 26 Alen fra Fjorden at regne, eller 
saameget der behøves for at Havnepladsen der kan komme til at gaa i lige Flugt 
med bødker Piselhøjs Værksted«. Der var en række lignende erklæringer.76

Når det ikke var nødvendigt med så store arealer,var grunden den, at hav-
nen blev bygget ud i vandet med nogle lange 9« pæle. Efterhånden blev der så 
fyldt ud ved siden af.

HAVNEKOMMISSION
Den 9. januar 1852 blev Løgstørs første havnekommission nedsat, og alle-

rede dagen efter var den igang med at skrabe arealer til sig. Det var jo ikke nok 
at få en havn samme år, sålænge der var 700 alen (ca. 450 m.) bolværk, hvor 
de private ejere selv kunne indkassere laste- og lossepengene. Altså måtte 
kommunen igang med en ny runde hen langs fjorden. I første omgang var der 
kun tale om, at kommunen overtog laste- og lossepengene mod at ejeren fik 
en godtgørelse eller slap for at vedligeholde bolværket.

Det gik også rimelig nemt de fleste steder, kun enkelte var ved at udvikle sig 
til retssager, som dog blev afværget. Den såkaldte »Østerhavn« var ejet af 
købmand Futtrup og færgemand Andersen i fællesskab. Det var gået meget til-
bage med færgen til Færgeholmen, så de benyttede lejligheden til at sælge hav-
nen med havneplads og tilbehør. Det var »Tilbehør af Reqvisitter nemlig: 1 
Flaade med Muddermaskine, 1 Gie, 2de Havnespader og 1 Mudderskee, alt for 
den Kjøbesumma 250 Rbd«.

Da Vesterhavn var færdig i 1852, trak den forskellige virksomheder og insti-
tutioner til, bl.a. toldvæsenet. Den toldstation, som Christian II havde oprettet
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Toldbygningen på Vesterbavn fra 1857. Den var enetages, og fik en ekstra eta-
ge 1919/20, hvor der bl.a. blev lejlighed til toldforvalteren.

i 1523, var forlængst forsvundet, men Løgstør fik i 1673 indført Port- 
consumption, ligesom købstæderne. Den blev i 1841 afløst af et egentligt told-
væsen, og toldboden lå i den østlige ende af byen. I 1857 købte væsenet en 
grund ved havnen, hvor den gamle toldbod stadig ligger. Toldvæsenet blev 
centraliseret i 1970-erne og forsvandt fra byen.

På havnen blev skibene repareret og vedligeholdt. Der var mulighed for at 
kølhale, når bunden skulle renses og tjæres, og ved hjælp af tjæregryden kun-
ne sejlene barkes og garnene tjæres.

Hvis man ville bygge skibe eller foretage større reparationer, måtte det fore-
gå på havnens areal i nærheden af et slæbested. Der foreligger adskillige 
anmodninger til havnevæsenet om tilladelse til at bygge. Der manglede en 
bedding, så havnen fik bygget bedding fra 1896-97. Den var færdig 29. 12. 
1897, og det første skib var Hans Jeppesens »Fortuna«. Beddingen var lejet af 
PN. Thorsen.
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I det tilhørende bådeskur blev der bygget af forskellige bådebyggere, bl. a. 
Folmer Eriksen, der overtog virksomheden efter et interessentskab, kaldet 
»Juliti«, som ikke kunne drive den rentabelt. Eriksen fik det for småt og byg-
gede en større hal på østerstrand. Beddingen blev overtaget i 1972 af Peter 
Kjær Kristoffersen og Søren Sørensen, som havde en stor produktion af fiske-
kuttere til vestkysten igennem 20 år. Så standsede byggeriet af træskibe, og da 
Folmer Eriksen var holdt op efter få år, er der ikke flere bådebyggere i virk-
somhed i Løgstør.

Først i århundredet blev der bygget mindre både og kåge i et skur på plad-
sen indenfor Vesterhavn foran købmand S. Laursen. Skuret kan ses på flere 
gamle havnebilleder, men enkeltheder om produktionen savnes.

DAMPSKIBE OG RUTEBÅDE
Omtrent samtidigt med havnens åbning begyndte dampskibene at optræde på 
fjorden, og det gik ikke uden protester. Ikke fordi man havde noget imod ski-
bene som sådan, men fordi indenrigsministeriet havde lavet regler, der favori-
serede dampskibene på sejlskibenes bekostning. En af protesterne kom fra 
Løgstørs havnekommission d. 23- august 1856 med en meget udførlig bereg-
ning af, hvor lidt dampskibene kom til at betale i forhold til sejlskibe. Det ser 
på kladden ud til, at kommissionen har ladet beregningen udgå til fordel for 
principielle betragtninger, bl.a.: »Dampskibenes Fordele ere: i Reglen at kun-
ne seile hurtigere, og at naae sit Bestemmelsessted til forud fastsat Tid; men 
ere disse Fordele virkelig af stor Betydning, saa bør ogsaa de, der ville benytte 
disse, betale for dem ligesom for alle andre Fordele, de ønske at opnaae, og 
uretfærdigt er det, at Andre, end de, der benytte dem, skal betale derfor«.

Skrivelsen fortsætter med at konstatere, at damp- og sejlskibene er konkur-
renter, men ikke på lige vilkår: »Dampskibsfarten er afhængig af tilstrækkelig 
Tilførsel af Kul fra England; en politisk Krise, en eller anden Naturbegivenhed 
m.m. kan standse Tilførslen for kortere eller længere Tid; - og er saa Sejlskibe-
ne ødelagte, saa er ogsaa Varetransporten pludselig standset for kortere eller 
længere Tid«. Kommissionen frygter, at når kanalen bliver gravet og løbet til 
Aalborg uddybet, så vil det på længere sigt slå sejlskibene ihjel. I slutningen af 
skrivelsen tilføjes dog: »For at Postdampskibet Limfjorden, der væsentlig er 
Passagerskib, nyder Begunstigelse taler ganske andre Motiver, og med Hensyn 
dertil findes intet at erindre imod, at det som hidtil, saa længe det vedbliver at 
være Postdampskib og holder sin nuværende Fart, vedbliver at nyde denne 
Begunstigelse«.
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DET FORENEDE DAMPSKIBSSELSKAB
Dampskibsekspeditør var købmand C.M.Busch, der i 1844 havde overtaget en 
gård ved fjorden, den der senere blev grosserergård. Foruden kolonial hand-
lede han også med trælast, kul, korn, landbrugsprodukter, og han havde selv

Dette skib »Limfjorden« er ikke det samme, som senere skal nævnes. Det 
var nr. to af ialt fire med det navn. Det første ruteskib på vestlimfjorden var 
bygget 1840. En Aalborg-købmand J.H.Lundt rejste til England og købte to ski-
be. På hjemvejen blev de overfaldet af storm. Det ene skib forsvandt og det 
andet kom til Limfjorden nærmest som vrag. Lundt havde ikke råd til at behol-
de det og solgte til købmand Poul Pagh i Aalborg. Han fik det repareret. Sam-
tidigt havde limfjordsbyerne dannet et aktieselskab, som havde købt et andet 
skib »Hebe«. Paghs skib var blevet døbt »Liimfjorden«. Pludselig havde den 
vestlige fjord to rutebåde, og det var for meget. Det var i 1843. Selv om de 
begyndte at samarbejde i stedet for at konkurrere, gav det underskud, og i 
1846 blev »Hebe« solgt. Så var »Liimfjorden« alene, uden at det hjalp synderligt 
på økonomien. Der var ellers glæde over rejsemulighederne. I juli 1846 var ski-
bet på lystrejse med 80 passagerer fra Løgstør til Thisted, »under gensidige hil-
sener og kanonsalut fra skib og land løb dampskibet ind i havnebassinet. Efter 
et par timers ophold vendte »de vakre gæster« tilbage til Løgstør. En talrig fol-
kemængde tiljublede gæsterne og ønskede en gentagelse med et længere 
ophold."7 Skibet havde Pagh uden held villet sælge, men byggede det om til 3- 
mastet skonnert. »Liimfjorden« var en hjuldamper, der var velegnet til at pas-
sere Løgstør Grunde, da den kun stak 3.5 fod.78 Det må formodes, at med den 
dybgang har sejlene kun været hjælpesejl.

Staten besluttede nu, at farten skulle være for det offentliges regning. Treårs-
krigen forsinkede skibet, som først mødte op på fjorden i 1852. Det var det 
skib, som nævnes i skrivelsen. I 1857 overlod postvæsenet driften til H.P.Pri- 
or, som byggede dampskibsbro i Løgstør. Fler kom skibet i drift sammen med 
Priors »Zephyr«. Han ejede også dampskibet »Aalborg«, og skibets kaptajn, 
Riitzebeck, besværer sig over, at dampskibsbroen i Løgstør bliver brugt af 
andre skibe, som generer Priors skibe ved anløb og afgang. Ligeledes klages 
over »at Skibe fortøier ved den af mig til Dampskibets Brug udlagte Bøie, og at 
denne derved .. er slæbt bort fra sin Plads uden strax af Vedkommende igjen 
at flyttes. På H.P.Priors vegne, 1860«.79 Dampskibet »Aalborg« var det, som Fre-
derik VII sejlede på ved kanalens indvielse i 1861. Priors rederi blev en del af 
Det Forenede Dampskibs Selskab i 1866.



S3

Her ligger den sidste »Limfjorden« ved dampskibsbroen, da DFDS fejrer 40-års 
jubilæum i 1906. Både mennesker og kreaturer er stillet op til fotografering, og 
flagene når at blafre på grund af den lange eksponeringstid, som et vinterbil-
lede krævede.

avlsbrug. En beskrivelse af gården siger: »Gaardens Bygninger blev efterhaan- 
den forbedrede eller ombyggede, der opførtes et større Pakhus med Lagerrum 
til Kolonialvarer, Jern, Salt o.s.v., samt Vognport, Stalde og Kornlofter; endvi-
dere en ny Ladebygning«.80

Busch fulgte med til DFDS, og efter hans død 1876, blev købmandsgården 
overtaget af A. Holm, mens DFDS overtog dampskibspladsen med pakhuset, 
og den nye dampskibsekspeditør, kaptajn M.I. Faber, købte den nye lade og 
indrettede den til beboelse og kontor. Der var forskellige ekspeditører, og i 
1944 blev det Jul. Odgaard og søn.

DFDS byggede i 1881 et nyt »Limfjorden«, som var i drift til 1904. Løgstør 
indtog en særstilling blandt limfjordsbyerne ved, at ruteskibene anløb byen
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LIMFJORDEN - VEN OG BARSK NABO
Det er allerede blevet dokumenteret, hvor stor betydning fjorden har haft for 
Løgstørs udvikling. Men der er en side af naboskabet, der må nævnes, nemlig 
fjordens hang til oversvømmelser. I den førnævnte skrivelse fra 1848 til Fre-
derik VII nævnes »den Ødelæggelse, som i Aaret 1839 ved Liimfjordens Over-
svømmelse tilføiedes Byen«. Længere henne i skrivelsen tilføjes, at byen har 
ikke kræfter til at realisere en havn, »saafremt et Havneanlæg blev befundet 
vigtigst at burde anlægges i den vestre Deel af Byen, derved opnaaede den 
yderligere i samme at holde et Værn for Byen mod Oversvømmelse og lis-
drift...« Oversvømmelsen i 1839 var langtfra den første. Der var også en i 1837, 
men det er muligt, at det først er blevet galt efter Aggertangens gennembrud 
i 1825, som tillod vandmassernes gennemstrømning ved vestenstorm.

Det, der bevirker oversvømmelserne, er at vandet fra bredningen skal pres-
ses igennem snævringen ved Aggersund. Der er noteret bl.a. oversvømmelse i 
1860-erne og en meget stor i 1895, hvor man har kunnet fotografere både, der 
sejler rundt i gaderne. Vandbygningsvæsenet har gennem tiden målt vand-
standen dagligt, og op til 2. verdenskrig var det højeste 1.20 m. over dagligt

både på udturen og hjemturen fra Thisted eller Struer. Det blev med mellem-
rum afløst af andre skibe, f. eks. »Thy« og »Horsens«. Fælles for dem var, at de 
ikke måtte stikke dybere end 10 fod, for at kunne gå igennem kanalen ved nor-
mal vandstand. Blev det kraftig østenvind, kunne det forsinke eller standse far-
ten længere vestpå i fjorden. Vandstanden kunne synke næsten en meter (3 
fod), når det blæste fra øst.

I 1904 blev det sidste »Limfjorden« søsat. Det var bygget i Helsingør, og mål-
te: 164 fod lang, 25.9 fod bred og dybgang 10,6 fod. Der var plads til 16 per-
soner på 1. klasse og 100 på 3. klasse. Der var ingen 2. klasse. Lasteevnen var 
knap 300 tons. I 1901 var sejlrenden gennem grundene åbnet, så skibet kun-
ne tillade sig en lidt større dybgang.

I 1913 følte DFDS trang til et større skib, og fra 25.sept. til 5. dec. 1913 blev 
skibet forlænget med et ekstra lastrum. Skibets længde kom op på 198.3 fod, 
og der blev plads til 24 personer på 1. klasse og 126 på 3- klasse. Sådan så ski-
bet ud resten af sin levetid. Det var i fart på fjorden med forskellige afbrydel-
ser, indtil 1950. Under 2. verdenskrig var der fare for minesprængning, og der 
blev sat flere paketter af træ ind, også fordi godsmængden blev mindre. »Lim-
fjorden« blev hugget op i 1952, og så var det stort set slut.
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Under oversvømmelsen i 1895 var det muligt at sejle med skydepram i Fjord-
gade. T.v. ses en af de gamle petroleumslygter, og i døren til det to-etages bus t.b. 
ses landinspektør Nors m. familie. Foto H.N. Meulengracbt.

vande. Den modsatte vej, altså østenstorm, kunne bevirke lavvande på op til 
1 meter, og så var det Aggersund, der fik vandet.

Det har vist sig, at fjorden gik over kajen omtrent hver vinter. Husene langs 
Fjordgade og Havnevej havde fået lister på dørkarmene, så det var muligt at 
sætte brædder ned for at stoppe vandet, og kommunen har igennem tiden 
hævet gade- og kajniveauet, ved hver reparation.

Efter Aggersundbroens bygning, hvor der blev lavet dæmninger på begge 
sider, blev hullet endnu snævrere, og det er ikke blevet bedre af, at landgrun-
den skyder frem fra begge sider. Aggersund har taget konsekvensen og bygget 
dæmninger til sikring, men i Løgstør er det ikke muligt at gøre det samme. 
Byen har altså måttet døje med stadige oversvømmelser, med en betydeligt 
højere vandstand.
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I nov. 1981 nåede fjorden op på sin hidtil højeste vandstand, ca. 2 m. o ver dag-
lig vande. Det gik ud over en trediedel af den gamle by. Billedet viser havne-
pladsen foran »Hotel du Nord« efter at stormen havde lagt sig. Det kan dog ikke 
anbefales at følge parkeringsskiltet!

Den hidtil værste fandt sted den 24.-25. november 1981, hvor vandet nåede 
op på 2 meter over dagligt vande, og en trediedel af den gamle bydel var over-
svømmet. Vandet nåede helt op til Løgstørs centrum, og på en del huse langs 
havnen gik det ind ad vinduerne og ødelagde murværket. En storm i 1983 nåe-
de »kun« op på 1.75 m., men det var slemt nok. I 1995 arbejder kommunen og 
beboerne i de truede områder på en løsning, der blandt andet omfatter en lav 
mur langs kajen, men beboerne må nok indstille sig på en tid endnu at have 
skodder og sandsække i beredskab.
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Vestenstorme betyder altid højere uandstand, og i gamle dage ankrede skibene 
ofte op indenfor grundene. Her lå de normalt i læ, men det kunne blive for 
meget. Ved en storm 1. november 1921, kunne ankrene ikke bolde på tre ski-
be, skonnerten »Haabet«, jagten »Løven« og galeasen »Kirstine«, hvor skipperen 
på grund af udmattelse ikke kunne pumpe mere, men måtte kappe ankertovet. 
De drev ned i Smak Mølle Bugt, hvor de strandede. Galeasen blev slæbt fri, men 
jagten og skonnerten blev opgivet, og deres ladninger af kid og træ blev solgt 
til lokale firmaer
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Strandinger er ikke forbeholdt små skibe med ringe maskinkraft. I begyndel-
sen af 1970-erne var der en stor gruseksport over Løgstør havn til Tyskland. De 
tre grusskibe anløb så ofte, at de var anmeldt som rutebåde. Næsten på dato 
50 år efter de tre førnævnte skibe, sidst i oktober 1971, stormede det igen fra 
vest med vandstand ca. 1 m. over daglig vande. Det ene af grusskibene, 
»Arendt«, ankom i ballast og blev slået ind i Smak Mølle Bugt, hvor det stran-
dede. Da vandstanden igen blev normal, lå skibet på så lavt vand, at man 
næsten kunne gå rundt om det i gummistøvler. Da der ikke var nogen lokale 
slæbebåde, der kunne rokke skibet, måtte der rekvireres en kæmpekran fra 
Hamborg for at få »Arendt« af grunden. Foto Sv. Bay, 23- okt. 1971.
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FREDERIK DEN SYVENDES 
KANAL

Da nu Vesterhavn var færdig modtog Indenrigsministeriet den 29. nov. 1852 
et »Andragende, hvor en af Afsendinge fra Kommunalbestyrelserne i Viborg, 
Lemvig, Holstebro, Skive, Nykøbing paa Morsø, Thisted og Løgstør dannet 
Komite anholdt om, at et Beløb maatte bevilges ved Finantsloven for 1853/54 
til Anlæg af en Canal udenom Grundene ved Løgstør, i det væsentlige Overe- 
ensstemmende med en af Canalingenieurerne English, Hanssen & Walenn 
udarbeidet Plan...« Vi har ikke selve ansøgningen, men svaret fra Indenrigsmi-
nisteriet på 8 tætskrevne sider, som er dateret 3. okt. 1854. Heri er ansøgnin-
gen citeret.

Sagen var blevet behandlet i Folketinget i 1853, men man tvivlede på, om 
projektet var det rigtige. Vandbygningsingeniør Carlsen havde kritiseret det, 
fordi det var for småt. Bl.a. var bredden for lille, og der var foreslået en sluse i 
hver ende. Carlsens rettelser blev gennemført, og det betød, at de tre ingen-
iørers forslag til 107.000 rdl. steg til 385.000 rdl. p.g.a. de forbedringer og 
højere priser, som Carlsen havde lagt til grund. Ministeriet anså det alligevel 
for »et høist vigtigt og gavnligt Foretagende, navnligen for de til Liimfjorden 
grændsende Egne af Jylland, af hvilke de vest for Løgstør Grunde beliggende 
ikke ville være udsatte for at blive afspærrede fra Havet i Tilfælde af at Aggerca- 
nalen lukker sig, ..«81

Ved behandlingen på Rigsdagen havde der været røster fremme om, at »de 
paagjældende Districter af Jylland« burde deltage i betalingen. Til gengæld 
skulle de så også få del i »det eventuelle Udbytte eller Underbalance«. Kanal-
udvalget anmodes om at beregne, hvor stor en afgift, der skal opkræves ved 
passage af kanalen, og ministeriet nævner, hvad lægtningen over grundene 
havde kostet i 1852: »Løgstør Grunde ere i Aaret 1852 passerede afskibe af 
circa 22.000 Læsters Drægtighed (ca. 44.000 tons), af hvilke 2.000 Læster kun-
ne henregnes til saadanne smaa Fartøier, som burde være fri for Canalafgift, 
samt at Lægtningen over Grundene af et Fartøi paa 24 Lst. nu kan anslaaes i 
Gjennemsnit til 90 rdl. for hver Gang, nemlig 36 rdl. for selve Lægtningen, 36 
rdl. for Tidsspilde og 18 rdl. for Slittage paa Skibet, og Spild og Bedærv af 
Varerne...«

Forslaget blev vedtaget den 18. marts 1856. Kanalen fik følgende mål: 
Længde 13.200 fod, (ca 4.400 m.), bredde i vandspejlet 75-90 fod, i bunden
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UROLIGHEDER MED FREMMEDARBEJDERNE
Der var indforskrevet flere hundrede arbejdere fra udlandet, især fra Tyskland. 
Det gik ikke for sig uden uroligheder til stor bekymring for det lokale politi. 
(Der var kun een betjent!) Ved en enkelt lejlighed gjorde arbejderne ligefrem 
oprør mod arbejdets leder, ingeniør Krøhnke. Han tilkaldte hjælp fra militæret 
i Aalborg, som sendte et kompagni i ilmarch for at dæmpe gemytterne. Noget

BRO OG FÆRGE OVER KANALEN
Nær ved den østlige ende af kanalen blev der bygget en svingbro over til kanal- 
fogedboligen, der blev fuldført i 1863. »Den over Løgstør Canal anbragte Bro 
er en Dreiebro, som, i en Længde af 92 Fod, overspænder en Aabning af 44 
Fods Vidde, Brobanen bæres af to saakaldte Gitterdragere, eller Bjælker, sam-
mensatte af Stangjærn af forskjellig Form. Broens Aabning og Lukning skeer 
ved Omdreiningen af et i Brysthøide anbragt Sving, som er den eneste synlige 
Deel af Maskineriet. Bevægelsen skeer med stor Lethed. Ved nogenlunde stærk 
Blæst er endog Vindens Kraft tilstrækkelig til at dreie Broen«. Tegningen var 
udført afvandbygnings ing. Carlsen. Broen fra 1861 blev fremstillet af »De 
Smithske Jernstøberier« i Aalborg. Samme firma har i 1995 restaureret broen!

Midt i kanalen blev der etableret en trækfærge til brug for de landmænd, der 
havde jord uden for kanalen. For hver ende af kanalen blev der indrettet ven-
te- og svajebassiner til de skibe, der ikke umiddelbart kunne sejle igennem.

Arbejdet blev udført hovedsageligt ved håndkraft »med min hakke, min skovl 
og min spade«. Den opgravede jord blev fordelt på begge sider. Mulden kom på 
sydsiden, kridt og flint blev kørt på nordsiden og dannede de bakker, der lig-
ger mellem kanalen og fjorden. En hel del af kalken blev dog til glæde for kalk-
brænder Niels Aasted, der havde sit kalkbrænderi lige indenfor området.

ca. 50 fod, dybde ved normal vandstand 10 fod. Ved hver side af kanalen en 
trækvej på 9 fods bredde. Byggeriet skulle vare tre år og prisen var anslået til 
400.000 rdl. På grund af bl.a. den hårde kalkgrund kom det til at vare fem år, 
og prisen steg med 100.000 rdl.

Af de anslåede 400.000 + overskridelsen skulle staten betale 2/3, mens den 
sidste trediedel skulle fordeles på »de til Liimfjorden stødende Kjøbstæder og 
Landdistricter«. Fordelingen skete efter en detaljeret plan, hvor den sidste tre-
diedel var delt op i 18 portioner.
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kunne tyde på, at Krøhncke selv havde det meste af skylden: »Efter nøie 
Undersøgelse og min egen Overbeviisning er Ulempen her den, at Krøhncke 
vil paa alle Maader afknappe Arbeidsfortjenesten, hvorved Arbeiderne ved den 
ugentlige Afregning ere ikke uden Grund misfornøiede, ligesom forrige Aar, da 
det halve Antal af Arbeidere forlod ham, hvorfor der ogsaa manglede en bety-
delig Deel i Arbeidets 3die Deel. Dette Kniberi foranledigede sidste Løverdag, 
at Arbeiderne, hvoraf endeel kun kunde fortiene 3 a 5 Mk. dagligt, som nep- 
pe er nok til Kost og Reenlighed, truede med at ville forlade ham, naar det paa-
tagne Arbeide var udført. Dette er det Hele, der er oplyst, uagtet ikke faa 
Fængslinger have fundet Sted, uden at vi kunne opdage eller erfare nogen 
Grund dertil eller hvorledes man derpaa har kunnet begrunde nogen Uroes- 
frygt....og at Militair-Reqvisitionen var en, efter Alt hvad der foreligger for os, 
aldeles ubetimelig Foranstaltning, som heller intet Menneske her kunde ane 
uden Hr. Krøhncke og Cancellir. Benzon og som derfor var en total Overra-
skelse«.

Artiklen siger også, at når der er uenighed, synes man »primitiv tilbøielig til 
at gaa ud fra den Anskuelse«, at fejlen er på arbejdernes side. »Desuden maa 
jeg tilføie, at der ogsaa er stor og retfærdig Misnøie blandt Indvaanerne her i 
Byen over den uventede Indqvartering, eftersom det er paalagt Byens Huuse- 
iere, store og smaa, at indlogere og bespise Soldaterne for 2 a 3 Dage uden at 
de vide, om de faae nogen Betaling derfor?« Misfornøjelsen vil vokse, jo flere 
dage det varer. Ti dage senere meddeler avisen: »Idag er nu Militairet, efter 
Stiftamtets Foranstaltning og efter at Herredsfogden har været med sin For-
hørsprotokol i Aalborg, beordret til at reise«.

»Endvidere haabe vi, at der af det Offentlige nu er paalagt Canalbyggeren at 
hæve en af Grundene til Arbeidernes Utilfredshed, nemlig at ophøre med de 
omtalte Plader (lydende paa 4 sk., 8 sk. samt 1 Mk.), ved hvilke Arbeiderne i 
Indkjøbet af deres Fornødenheder gjøres afhængige af en enkelt Leverandeur. 
Skal Arbeidet overhovedet ventes tilbørligt fremmet, vil det være nødvendigt 
for Canalbyggeren selv, at betale sine Arbeidere udelukkende med rede Penge 
i Landets Mønt og overlade til dem selv, hvor de bedst og billigst kunne kjøbe 
for disse«.82

Den slags episoder var med til at forsinke arbejdet, og den 28. juli kom en 
anden forsinkelse: »Under de sidste Dages Storme har Canalanlægget her ved 
Byen taget endeel Skade, idet Dæmningen er blevet gjennembrudt og Canalen 
fyldt med Vand og rimeligviis ogsaa med Sand. Hr. Krøhncke maatte frelses 
ved en Baad, da han opholdt sig i Maskinhuset, der var nænæd at skylles 
bort«.83
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Til behandling af de uundgåelige skader ved arbejdet blev der opført et 
trælazaret på bakken syd for svingbroen, da Løgstør ikke havde noget sygehus. 
Det indeholdt »to gipsede Stuer« og eksisterede kun, indtil kanalen var færdig. 
Derefter blev det solgt til nedrivning. Arbejdet foregik iøvrigt omtrent som på 
landjorden. For hver ende af udgravningen blev en jordvold stående for at hol-
de vandet ude, og nogle dampdrevne pumper, »vandsnegle«, sørgede for at 
fjerne nedbør og udsivende grundvand. Da den sidste adskillelse fra fjorden 
skulle fjernes, havde ingeniørerne til formålet konstrueret en improviseret, 
dampdrevet gravemaskine, og den 13. juli 1861 var man efter næsten fem års 
gravning klar til indvielsen.

KANALEN INDVIES

Det var en begivenhed for hele landet, og det fremgår af et referat i »Aalborg 
Stiftstidende« fra 15. juli, at der var samlet ca. 8.000 mennesker, hvad der sva-
rer til godt fem gange Løgstørs daværende indbyggertal. Referatet fortsætter: 
»Ifølge Meddelelser om Aabningshøitideligheden ankom Hs. M. Kongen og 
Gemalinde i Løverdags paa Dampskibet »Aalborg« til Kanalens vestre Havn 
omtr. Kl. 11, hvor Hs. Maj. blev modtaget med Kanonsalut og ved Landstig-

Til indvielsen af »Frederik den Syvendes Kanal« ankom kongen på dampskibet 
»Aalborg« vestfra. Skibet gik igennem kanalen og blev fortøjet foran byens for-
nemme hotel »Limfjorden«, hvor festmiddagen blev fortæret. Begivenheden blev 
fotograferet d. /J. juli 1861, men det var ikke muligt med datidens teknik at 
sætte fotografier i tidsskrifter og aviser, så det blev omdannet til træsnit.
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KANALEN EN GOD FORRETNING
Denne plan blev som bekendt ikke til noget trods flere henvendelser til staten 
fra Løgstør, men kanalens betydning viste sig hurtigt for byerne ved den vest-
lige Limfjord, selv om det nok har været en bitter pille at sluge, at samtidigt

ningen hilstes af Amtmanden, Stiftamtmand Dahlstrøm, Anlægsentrepreneu- 
ren, Civiling. Krøhnke, m. FL hvorefter Løgstør Sangkor med Accompagne- 
ment af 11te Bataillons Musikcorps, som i Anledning af Dagens Høitidelighed 
af Kommunalbestyrelsen var foranlediget derhen, afsang en Sang til Mel. 
»Kong Christian stod ved hoien Mast«, hvorfor Hs. Maj. takkede. Derefter steg 
Kongen ombord og ledsagedes af Musikken og Sangforeningen til Løgstør.

Ved Indseilingen igjennem Mundingen af Canalen saluteredes Hs. Maj. med 
27 Skud og Dampskibet gik sagte og med Musik og under den forsamlede 
Mængdes Jubel og Hurraraab igjennem den af Entrepreneuren med ca. 300 af 
alle Nationers Flag paa begge Sider festligt smykkede Canal indtil Dreiebroen, 
hvor en kort Standsning foregik imedens Broen dreiedes, ind i Canalens østre 
Havn, hvor Hs. Maj. med Gemalinde og Følge steg iland. Indenrigsmin. Mon-
rad holdt her en Tale til Hs. Maj., og udbad sig, efter at Hs. Maj. nu saa høiti- 
deligt havde aabnet Canalen for den almindelige Færdsel, til Folkets Lyst og 
Ønske, at Hs. Maj. ville hædre den med sit Navn. Derefter behagede det Hs. 
Majestæt med høi og kraftig Røst at tildele Canalen Navnet: »Frederik den 
Syvendes Canal« som gjenlød under almindelig Jubel og Hurraraab.

Derpaa lod Hs. Maj. sig på et af Fiskerikontrollens Fartøier, som begge vare 
beordrede til at møde, ledsage hen til Broen, hvor Hs. Maj steg iland og besaae 
nærmere Dreiebroen og lod samme lukke op i sit Paasyn, hvorefter den af 
Indenrigsministeren dreiedes tilbage. Hs. Maj. steg derefter ombord i Damp-
skibet, som dampede under Musik og Kanonsalut ned til Landgangsbroen ud 
for Hotel »Liimfjorden«, hvor Hs. Maj. og Gemalinde modtoges af Byens Kom-
munalbestyrelse, Damer og Fremmede«.

På hotellet modtog kongen en mængde deputationer fra limfjordsbyerne og 
landsognene og var senere hædersgæst ved festmiddagen:

»Den muntreste Stemning herskede og det behagede Hs. Maj. at udtale det 
Ønske, at Liimfjorden blev forbunden to Steder med den nordlige Deel af Lan-
det; det vil nemlig skee ved Aalborg, og hvis Gud ville skænke ham Tid og Styr-
ke var det hans Haab og Bestræbelse at det ogsaa skulde skee ved Logstor, 
hvortil nu Begyndelsen saa godt var udført ved Canalanlægget, med Bro til den 
anden Fjordside«.
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med at flere hundrede års kamp endelig gav resultat, trådte den nye nærings-
lov i kraft, som fratog købstæderne deres handelsmonopol.

For Løgstør var det ikke nogen god forretning. De mange, der havde haft 
gode indtægter af at lægte skibene over grundene, eller fragte varer videre 
vestpå, mistede med eet deres næringsvej, og de handlende, der havde nydt 
godt af de søfarendes ventetider på op til flere uger, måtte nu se skibene sejle 
forbi Løgstør, hvor de kun lagde ind, når de havde direkte ærinde til byen.

Derimod var det en god forretning for staten, der i de år kanalen var i funk-
tion, havde et gennemsnitligt overskud på 15-20.000 kr. om året.

11883 tegnede Milton Jensen en jagt, der netop bar passeret svingbroen. Omgi-
velserne ligger stadig som opgravede bunker, og i baggrunden t.h. ryger kalk-
brænder Niels Aasteds ovn, antagelig med kalk fra kanalen. Løgstør by ses i 
baggrunden.

LODSFORMAND OG KANALFOGED

Der var kommet en landsdækkende lodslov i 1831, og den blev efterfulgt af 
lokale bestemmelser, her »Interims specielt reglement for Løgstørs lodseri« af 
20. nov. 1838. Den fastsatte lodsernes pligter og rettigheder, og da kanalen var 
færdig, var der lodspligt, så lodsformanden, der fra 1851 hed Thomas Møller 
Aistrup, blev også udnævnt til kanalfoged.
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Her går en tomastet skonnert gennetn kanalen sydover for egen kraft. Vi ken-
der ikke årstallet, men det må være omkring det tidspunkt, hvor sejlrenden bli-
ver gravet, ca. århundredskiftet. (Fol: Elfelt.)

Han forsøgte at få ansat en ekstra lods foruden formanden og de to reser-
velodser, da der stadig var en del, som ville lodses over grunden, og de andre 
havde nok at gøre med at lodse gennem kanalen. Der blev ikke ansat flere lod-
ser, for i 1867 satte 18 skippere fra Limfjorden deres navn under en anmod-
ning om flere lodser, så ventetiden kunne undgås: »Andragende til Marinemi-
nisteren 4. april 1867. Før Kanalens Anlæggelse var der her paa Pladsen ansat 
en fast og to Reservelodser, der dengang kunde tilfredsstille de faa større Ski-
be her passerede forbi, hvorimod det nu for det samme Mandskab er en Umu-
lighed. Sidste Aar, som dog maa ansees for et meget ringe Aar, passerede der 
1488 Skibe og Baade...« Der blev kun tid til at lodse i kanalen eller over grun-
dene, men ikke videre ud i fjorden mod øst eller vest.
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Uddybningen af sejlrenden over grundene blev foretaget af Saabye og Lercbe. 
Her skete et uheld, idet gravemaskinen »Codan« sank. Vandet var ikke så dybt, 
og firmaet kunne selv bæve skibet ved hjælp af prammene. Fol. L.Rasmussen, 
Løgstør.

KANALEN LUKKES

I 1898 sejlede det største antal skibe gennem kanalen, nemlig 2.923, og 1899- 
1900 passerede 2.491 skibe, men da sejlrenden var færdig i 1901 faldt antallet 
til 138. Det steg dog lidt igen, men nu var det småskibe og fiskerfartøjer, og 
kanalen kunne ikke mere svare sig økonomisk. Staten ville dog først se, om

GRUNDEN GRAVES IGENNEM
Kanalen var eneste sejlvej igennem næsten 40 år, men allerede o. 1880 kom 
de første henvendelser om at grave en rende i grunden. Skibene var blevet 
større, og det kneb ofte, når vinden var i øst og der blev lavvande, at klare sig 
gennem kanalen. I 1898 blev det overdraget firmaet Saabye og Johansen, 
(senere Saabye og Lerche), at foretage en gennemgravning af grundene. Med 
et hollandsk selskab som underleverandører mødte de med 2 gravemaskiner, 
1 sandpumper og 2 slæbebåde med tilhørende pramme. Arbejdet gik ikke for 
sig uden uheld, bl.a. sank et af fartøjerne »Codan«, men det blev hævet af fir-
maet selv.
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sejlrenden kunne holde, og ventede. I 1911-12 sejlede 630 skibe gennem kana-
len. Statens udgifter var 17.000 kr. og indtægterne 325 kr., så Rigsdagen ved-
tog i 1913 at lukke Frederik den Syvendes kanal. Det sidste skib passerede 22. 
juni 1913. Det var fiskerbåden A 2509, ført af Chr. Sørensen.81

For at forhindre tilsanding, da man ikke vidste, om kanalen kunne komme i 
brug igen, blev der bygget en dæmning i vestenden og en på midten til erstat-
ning for den nedlagte trækfærge. I 1935 lykkedes det dog fiskerne i Lendrup 
at formå staten til at erstatte den østligste dæmning med en bro, så det blev 
muligt at sejle på kanalen fra Løgstør til Lendrup.

Da sejlrenden regelmæssigt skal renses op, har den østligste kanalhavn 
været benyttet afvandbygningsvæsenets uddybningsmateriel, så længe det var 
dem, der skulle grave i renden. Den tidligere kanalfogedbolig blev en del år 
brugt afvandbygningsvæsenets ansatte til bolig, men fra 1964 har den rum-
met Limfjordsmuseet, som på den måde er kommet til at ligge i et museums-
landskab.

Lodsen går ud. (eller hjem?). Båden har den autoriserede rode stribe i sejlet. 
Maleri af Charles Philipsen, Løgstør.
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LODSERNE FORTSÆTTER
Efter kanalens lukning kunne lodserne komme over hele fjorden i samarbejde 
med de mange andre lodserier. Det skete også i 1908, hvor Frederik VIII. 
ønskede at foretage en rundtur på Limfjorden med kongeskibet »Dannebrog«. 
Skibet gennemsejlede i forvejen hele ruten uden de kongelige. Der var 4 lod-
ser med på prøvesejladsen, og den 4. august kunne kongefamilien stige 
ombord i Lemvig. Anløbet i Løgstør fandt sted den 8. august.

Med tiden indskrænkedes antallet af lodserier, så Løgstør-lodserne ofte måt-
te lodse ud til begge ender af fjorden. Til sidst var der kun tre lodserier tilba-
ge. Eet i hver ende af fjorden, og Løgstør i midten. Efter en ny lov i 1989 var 
det muligt at indskrænke antallet yderligere, og hvis fjorden ikke havde været 
så lang (ca. 110 sømil), at een lods ikke kunne nå at lodse hele vejen, havde 
det nok været forbi med Løgstør lodseri. Fra 1. januar 1994 har Limfjorden kun 
eet lodseri, men stadig med en afdeling i Løgstør. Lodseriet nåede så at være 
selvstændigt i 217 år.
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I begyndelsen af 1800-tallet var Løgstørs »forretningskvarter« stort set Fjord-
gade med udløbere over til skrænten og Søndergade. Her lå købmandsgårde-
ne langs havnen. Et stykke op i århundredet kunne man begynde vestfra med 
konsul Frantz Bertelsens gård. Den blev fortsat af Jens Mørch Theilmann. Der-
efter kom Møllers gård, som holdt i fire generationer og som også omfattede 
Løgstør kulkompagni. Lige øst for lå Sander Thorups gård, (se senere). Hans 
næstnabo var fra 1830 Julius Theilmann. Han var søn af snedker Jens Theil-
mann, der var med ved taksationen 1818. Theilmann blev til 1861, og blev 
efterfulgt af svigersønnen Isak Jensen, der blev konsul. Hans adoptivsøn P. 
Kold overtog firmaet i 1896. Længere østpå kom købmand Busch, hvis gård 
bl.a. blev domicil for grosserer Reiersen og for Th. Mikkelsen og Søn. Den sid-
ste i rækken var købmand Hans Sønderholm, hvor senere Hotel du Nord duk-
kede op.

I 1801 var der kun registreret 4 købmænd, men deres antal og betydning 
steg hurtigt. Som nævnt var de to største ejendomme i 1818 ejet af købmænd, 
oven i købet far og søn, og de boede ikke ved fjorden. En tredie købmand var 
Sander Thorup, der var startet i 1790. Da han døde i 1812 overtog den unge 
Christen Fischer forretningen ved at gifte sig med enken. Han trådte til lige for 
statsbankerotten i 1813, hvor mange købmænd havde udstedt deres egne pen-
ge, fordi de ikke havde tiltro til rigsdaleren. Det gjaldt f. eks. Palle Moller 
Lunøe. Vi ved ikke, hvordan Fischer klarede sig igennem, men det gik godt. Da 
hans bøger og papirer er afleveret til Erhvervsarkivet, er det muligt at se, hvem 
forretningen handlede med og hvordan omsætningen var.

Det ser ud til, at Fischer og andre fik størstedelen af deres importvarer fra 
København. Indtil Løgstør fik eget toldsted i 1841, gik det over Aalborgs told-
distrikt. »Chr. Fischer stod i forbindelse med købmænd i Ålborg, som leverede 
ham importvarer og i et vist omfang modtog jyske produkter. Det må bemær-
kes, at Fischers forbindelse med Ålborg tildels var betinget af byens toldret-
tigheder for limfjordsområdet, idet limfjordsbyernes, herunder Logstørs, til-
deling af egne toldsteder i 1841 ændrede Fischers omsætning. Fra 1842 havde 
han således en begyndende direkte import fra udenlandske handelshuse«.85 
Det fremgår, at en del handel blev flyttet til Hamborg og Hansestæderne. I åre-
ne omkring 1840 viser det sig, at Fischer modtager varer for ca. 30.000 rdl. og 
leverer for ca. 13-000 rdl. til seks Aalborg-købmænd. Resten af handelen sker 
med penge.86
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Annonce i »Aalborg Stiftstidende«, 1856, nr. 252.

100

»Der var tilstrækkelige indtjeningsmuligheder i butikshandelen. Landbru-
gerne udgjorde imidlertid den største kundekreds. For ikke overvejende at 
henvende sig til købstadindbyggerne omfattede de fleste købmænds virksom-
hed derfor også »bondehandel«. I en avisannonce anbefalede en købmand sig 
ved etableringen f. eks. med handel med diverse kolonialvarer samt med, at 
han »og gør Indkøb af Landets Produkter««.87

Christen Fischer døde i 1854, og forretningen blev ført videre af Michael 
Simonsen og hans efterkommere i fire generationer. Michael Simonsen var den 
betydeligste og satte sit præg på byen. Bl.a. skænkede han Løgstør en kirke-
gård syd for byen, så indbyggerne slap for at skulle helt til Løgsted til begravel-
se. Kirkegården blev taget i brug 28.dec. 1869.

Christen Fischer var gift to gange, 2. gang med Else Fischer, som overleve-
de ham, og oprettede stiftelsen »Chr. Fischers Minde« for enker og andre enli-

Al jeg den 16dc dennes i Gaarden paa Hjornet af Fjordgaden har aabnct 
velassoitcrct

OOLONIAlHANDEl,
tillader jeg mig herved al bekjendigjøre, og idet jeg anbefaler dette nye Etablissement 
til et æret Publicums Vclvillie, tor jeg tillige forsikkre, at jeg stedse vil være forsynet 
med gode og priisbillige Varer.

Lysi St. Croix Sukker, 
fin Melis, 
stedt do.,
lys og middel Candis, 
Laguayra CafFe, 
Brasil do., 
Carolina Biis, 
saarelsom alt til Colonialfaget Henhørende 
faaes i gode Varer hos

J. F. G. Andersen
i Lo g s to r.  

Jern, svensk og engelsk, i alle Dimen-
sioner, 

Rakilsker Hør, 
Riga og Si. Petersborg Hamp, 
svenske Som, 3 og 4 Toms, 
fin finsk Tjære, 
Kultjære etc. etc., 
hos J. F. G. Andersen.

Oplag af Vine, saasom Champagne, 
rhinske Vine, Portvine, Madeira, St. Julien, 
Margeaux og Mcdoc, 
haves i atlagrede Varer hos 

J* F. G. /Andersen.
S Gr.’s Kornbrændeviiii ug an^ 

dre Spirituosa, hvoriblandt Cognac, gi. 
St. Croix Bom med liere Sorter, faaes hos 

J. I?. G. Andersen.
Færdigsyede Klædningsstykker 

haves i stort Udvalg til billige Priser hos 
____________J. IF- G. Andersen.

Af græsblegede Lærreder, særdeles 
tjenlige^ til Folkclagener, Bowlas, hvide 
Shirtings, Bolster? og ublegede Bom- 
uldslærredcr forefindes et godt Udvalg til 
billige Priser hos

J. JF. G. Andersen.

uuuuu jeg ung uvncu <it uenjeuu ij j u i c, ug j u c i jeg du
til et æret Publicums Vclvillie, tor jeg tillige forsikkre, al jeg stedse vil

’  ’ w , ” • Ærbodigst
•S. F. G. Andersen
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ge kvinder i 1857. Huset blev anbragt i den vestlige del af byen, og gav navn 
til Fischersgade. Der var et legat på 1000 rdl. og iøvrigt fik kommunen lov til 
at vedligeholde bygningen, hvad den gjorde til 1965. Nu er legatet blevet et 
pengelegat, og bygningen er i privateje.

I løbet af 1800-tallet blev der etableret et utal af købmandsforretninger. Ved 
starten var der store annoncer i »Aalborg Stiftstidende«, da Løgstør ikke havde 
egen avis før sidst i århundredet. Mange af forretningerne holdt ikke ret læn-
ge, men det var mere stilfærdigt, når de holdt op. Midt i 1850-erne drejede det 
sig om to-tre stykker om året. Århundredet var ellers domineret af de store 
handelsslægter. Fra ca. 1820 begyndte de at befolke Østerbrogade ved at købe 
grunde på hjørnerne af sidegaderne. Det gælder Thomas Lund på hjørnet af 
Østerbrogade og Bredgade bag bomhuset, Ove Claudi på hjørnet af Blinde- 
bomsgade, og lige overfor vognfabrikant Peder Lykke. På manufakturområdet 
var der Neve, Bach og Aistrup. Enkelte af dem skal nævnes i det følgende. 
Navnene går ustandselig igen i kommunestyret, ved oprettelsen af pengeinsti-
tutter og handelsstandsforening.

Det viser, at interessen for landet var i stigning, og efterhånden påvirkede 
det købmandsgårdene langs fjorden, hvoraf flere »vendte facaden« ved at byg-
ge baghusene op og flytte om i baggaden. Simonsen var den sidste der Bylte-
de. Det skete i 1925. En periode var Skolegade forretningsgade, men med 
tiden erobrede Østerbrogade førerpositionen, selv om det sidste hus, der luk-
kede husrækken, først blev bygget 1901.

MANUFAKTURHANDEL
Poul Bach var født i 1808 og blev udlært som manufakturhandler. Han besty-
rede en forretning i Nibe, hvor han traf sin tilkommende, Anne Jacobsen. De 
blev gift 7. marts 1835, og samme dag begyndte Bach forretning i Løgstor 
nede ved havnen. Ved stormfloden i 1839 blev hans hus ødelagt, og i stedet 
for at reparere, flyttede han op i byen, hvor der blev anvist en grund overfor 
Blindebomsgade. Her byggede Bach sit hus på en grund, som ellers »henlaa til 
liden Nytte for Byen«. Det kostede en årlig afgift på 2 rdl.

Vareudvalget var hovedsagelig ting, som befolkningen ikke selv kunne frem-
stille, for der var stadig en stor hjemmeindustri. Indtil ca.1870 drev Bach en 
meget stor handel, og han hentede selv varerne i Hamborg, som var centrum 
for handelen dengang. Han ejede en såkaldt holstensk vogn, som blev for-
spændt tre heste. I bunden af vognen var et solidt jernskrin naglet fast. Heri
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Huset blev bygget af manufaktur-
handler Poul Bach i 1839. Det lå i 
Østerbrogade over for Blindebomsga- 
de. Sønnen, Viggo Bach, står i døren. 
Ejendommen blev revet ned i 1960. 
Forrest t. v. ses en af byens brønde.

opbevarede Bach de sølvpenge, han 
skulle betale med. Kreditkort og 
checks fandtes jo ikke.

Der var altid en kraftig mand med 
som kusk. Turen varede som regel 25 
dage, og i Viborg samledes flere vog-
ne for at følges ad, så de bedre kun-
ne forsvare sig. Turen gik ad den 
gamle hærvej, og det var især egnen 
omkring Nørre Snede, der var farlig. 
På en af hjemturene medbragte »Bet-
te Bach« den første symaskine, der 
kom til Nordjylland. Det bevirkede, 
at han boede gratis på alle kroerne,

Manufakturhandler Poul Bach t.v. 
sammen med kollega Rønning fra 
Assens, fotograferet i Hamborg i 1865.
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fordi maskinen gav så stor tilstrømning af nysgerrige, at omsætningen gik kraf-
tigt i vejret.

Foruden butikken havde Bach et telt, som blev stillet op på de store mar-
keder, og tegnede sig for en stor del af omsætningen. I 1880 blev butikken 
overtaget af sønnen Viggo Bach, som slet ikke var af samme format. Forret-
ningen ophørte i 1906. Poul Bach var medlem af kommunalbestyrelsen fra 
1843-1869.

En af Bachs døtre, Ida Marie, blev gift med manufakturhandler Ad. Aistrup, 
som blev selvstændig i 1865. Det var i en nybygget ejendom på hjørnet af 
Vesterbro (Torvegade) og Fredensgade. Ti år senere købte han et lille enetages 
hus på hjørnet af Torvegade og Østerbrogade. Det blev også hurtigt for lille, 
så i 1891 opførte Aistrup den imponerende bygning, som stadig er tøjbutik. 
Forretningen gik strygende, og det var en begivenhed for egnen, når der var

| AD.A1SVKVP j[
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Hjørneejendom Toruegade/Fredensgade, opført i 1864 af murerm. K.C. Knud-
sen. Billedet er fra 1865, hvor Ad. Aistrup netop er flyttet ind.
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Manufakturhandler Ad. Aistrup opførte 1891 en stor ejendom på hjørnet af 
Torvegade/Østerbrogade. Her ses det indre af forretningen, som var ganske 
imponerende for så lille en by.

Udsalgsplakat fra 
10. marts 1879. 
Vareudbuddet var 
nogenlunde en s, 
så det var kun 
nødvendigt at 
ændre datoen. 
Plakaten har tilsy-
neladende været 
hængt op i Uller- 
up. Der blev ind-
sat ekstrafærger 
over Aggers und, 
når udsalget star-
tede.

G-od.tkj obsud.salget ;»
af- Manufakturvarer begynder den 
og vedvarer indtil den ■

Godtkjobsudsalget indbefatter/ bovlas, Imperial, * 
Tvistlærred, Buckskin og Klædevarer, hel- og halvuldne , ; 
Kjoletøier, saavel ssrte som kulørte, Sirtser, Bomulds- 
toier, Trikotage m. m. ,

Alt imod kontant Betaling. ///,/
Løgstør, den /fl

.. Ad- w*-
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udsalg. Der var ikke de store variationer, for plakaten var fortrykt og skulle kun 
have indføjet en dato. Forretningen blev fortsat af to sønner og en sønnesøn. 
Den sidste kunne fejre 100-årsjubilæum i 1965, men da det viste sig, at 4. gene-
ration ikke var interesseret, blev forretningen solgt i 1974.™

Chr. Neve var startet i 1875 og købte 1884 ejendommen på hjørnet af Øster-
brogade og Jernbanegade. Allerede 1892 skulle huset udvides, og ved den lej-
lighed nedlagde Neve en grundsten med et dokument, som igen kom frem i 
lyset ved en af de senere ombygninger i 1973- Dokumentet giver et interessant 
øjebliksbillede af byen:

»Aaret 1884 købte undertegnede denne Eindom af Boghandler L.H.Spliid for 
Kjøbesum 20.000 Kr., ved Forandring og Tilbygning staar Eindommen mig nu 
i 30.000 Kr. Denne Tilbygning blev paabegyndt den 5-te April 1892 og opført 
af Haandværkerne Murermester Knudsen og Tømmermester Kjeldgaard, Løg-
størs daværende bedste Haandværkere.

Den nordlige ende af Østerbrogade omkring århundredskiftet. T.h. ses manu-
fakturhandler Chr Neves hus på hjørnet af jernbanegade. Han havde købt det 
af boghandler L.H. Spliid. Studekøretøjet har god tid til at holde for en passiar 
i krydset. Butikken t.v. var en af de såkaldte galanteriforretninger, ejet af Pal-
lesen. Her blev apoteket bygget i 1952.
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Anledningen til Udvidelsen af min Eindom er tildels for lidt Plads samt fordi 
den Gade som gaar sønden om min Eindom i østlig Retning bliver Hovedgade 
til Jernbanestationen. Banen bliver aabnet fra Løgstør til Hobro dette Aar 1892 
i October.

Forretningen som jeg driver, er Manufacturhandel, det er 17 Aar siden jeg 
begyndte denne Forretning som i alt er gaaet til min fulde Tilfredshed, de sid-
ste Aars Omsætning har været ca. 90.000 Kr., som efter Løgstør Forhold er en 
stor Omsætning. Der er ialt 8 Manufakturhandler, deriblandt er der mange 
smaa Forretninger.

Løgstør havde ved sidste Folketælling i 1890: 1400 Indbyggere, efter den 
almindelige Mening vil Indbyggertallet blive endeel større, naar Banen bliver 
aabnet, som ventes at blive til Byens Gavn. Ligeledes vil der blive paabegyndt 
en Kirke her i Løgstør, der er af Staten bevilliget som Gave 25.000 Kr. Resten 
30.000 Kr. er frivillig givet af Løgstørs Indbyggere.

Som før bemærket er min Omsætning ca. 90.000 Kr., deraf er sidste Aar net-
to Overskud 6.000 Kr. Løgstør Kommune Udgifter er 15.000 Kr. aarlig, min 
aarlige Skat til Byen er 350 Kr. som er den 3-die høieste Skat. Forretningen dri-
ver jeg med 2 Commis, den første Mand har 800 Kr., den anden 400 aarlig 
samt Kost og Logi, samt en Lærling. Mine Udgifter ved Forretningen samt Skat 
og Folkeløn, samt til min Families Underhold som bestaar af Mand og Hustru 
5 Børn 2 Commis 1 Lærling 2 Tjenestepiger, udgjør Aarligt 7.500 Kr.«

Dokumentet slutter med nogle betragtninger over nødvendigheden af en 
bedre forbindelse over fjorden til Hanherred.89

Det er ganske imponerende med en omsætning seks gange så stor som kom-
munen, selv om denne ikke medregnede skole- og fattigforsorg i budgettet! 
Forretningen blev ialt ledet af tre generationer indtil 1980.

BOGHANDEL
I 1847 fandt herredsskriver L.H. Spliid ud af, at man ville flytte lærerseminari-
et fra Snedsted i Thy til Ranum. Så måtte der blive brug for en boghandel, og 
han etablerede sig på hjørnet af Østerbrogade og Nygade (den senere Jernba-
negade.) Fler havde han boghandel, men som det også er tilfældet idag mange 
steder, handlede han med alt muligt andet. Forretningen gik godt, og må have 
givet et pænt overskud, for da en konkurrent meldte sig, solgte han forretnin-
gen og købte herredsfogedboligen, som var bygget i 1847, og smed på den 
måde herredskontoret ud. Det var 1879. Boghandelen blev solgt til Carl Nor-
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Skolegade kort efter århundredskiftet. T.v. Carl Fr. Støckels boghandel. Bog-
handleren står udenfor ni ed sin hund. Uncas. Det var på den ejendom den 
første postkasse blev anbragt i 1871, og den første gadelygte i 18~5. Der var en 
del forretninger i gaden. Midt i billedet, på hjørnet af Hjortensgyde. lå Dons 
Fabricius’ manufakturhandel. Den gik fallit 1908. og indehaveren udsendte et 
postkort om ophøret med fine tilbud. De høje master, der rager op. var til brug 
for telefoncentralen. Det lille gangbræt længst t.h. forte til hovedgaden. Øster-
brogade.

dentoft, som også måtte flytte længere sydpå i Østerbrogade til nuværende nr. 
14. Her residerede han til 1915, efterfulgt af Gustav Ibsen til 1919 og Hvid-
bjerg til 1924. Den sidste boghandler på stedet var Joh. Kjeldsen, som slutte-
de i 1969. Spliids hjørneforretning blev overtaget af manufakturhandler Chr. 
Neve.

Den konkurrerende boghandel i 1879 var Carl Fr. Stockel. som fik butik i 
Skolegade i købmand Simonsens baghus, som var blevet bygget op i to etager. 
Der var en tendens hos købmændene i Fjordgade til at »vende facaden« og 
trække ind mod landet ved at flytte forretningen til Skolegade, og indrette sig 
i tidligere baghuse. Simonsen var den sidste, så Stockel boede for enden af 
Østerbrogade til midt i 1920-erne. Derefter flyttede han længere hen i samme 
ejendom. Hans søn Svend Stockel overtog boghandelen i 1929 og blev ved til
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1963, da den blev overtaget af Villy Rolighed. Han fik efterhånden for lidt 
plads, så butikken blev flyttet til Østerbrogade 25, som fik en stor udvidelse 
bagud. I 1975 ville han sælge, og Jørgen Balle overtog boghandelen, som sta-
dig er i fuldt sving. Det er den eneste boghandel i et større område, efter at 
Ranum boghandel ophørte.

HÅNDVÆRKERE

Ved folketællingen 1801 var der registreret 35 håndværkere. De repræsentere-
de næsten alle fag. De fleste var småhåndværkere med enmandsvirksomheder, 
men der var flere imellem, som kom til at præge byen. Mange af dem drev også 
handel, f.eks. urmagere, hattemagere og nålemagere. Det gælder bl.a. også 
rebslagerne.

Som gammel søfartsby havde Løgstør brug for tovværk til skibene og efter-
hånden også til landboerne. Den 12. febr. 1787 fik Johannes Schilder »Frihed,

Kortet viser Løgstør omkring 1870 med de nye havneanlæg og nye gader som 
stiplede linier. Samtidigt viser det placeringen af reberbanerne, hvoraf den ene 
lå der, hvor mundingen af Frederik den Syvendes Kanal kom. lll. fra bogen om 
rebslagerfamilien Aa sted.
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Udsigt fra Nibe landevej (Bredgade) ind over byen med de to sidste reberbaner 
i forgrunden. Dalbys bane målte Jlyttes mod ost for at give plads til Andels-
slagteriet i 1900. Den nærmeste bane lå, hvor mt l.ogslor Savværk ligger. På 
begge sider af kirken ses t.v. Teknisk skole og t.h. Realskolen. begge fra 1902.

saa længe han finder det tor godt, at gaa paa Byens Ejendom ved Fjorden langs 
med Vestre Strand at spinde og slaa Reeb eller Tougværk, imod at han betaler 
aarlig til Byens Kasse 2 Mk.« Samme dag fik Chresten Wemb tilladelse til at slå 
reb udenfor »Den saakaldte Blinde Bom« på 80 favnes længde.90 Den 8. jan. 
1799 fik Henrik Warnach bevilling til en bane i den nuværende Peder Kræm-
mersgade.

Schilders bane lå, hvor nu mundingen af Frederik den Syvendes kanal ligger. 
Han havde en lærling, der var kommet fra Skive i 1783, Chr. Christensen 
Aasted, og med ham begyndte Aasted-slægten sin æra i Logstør. Chr. Aasted fik 
borgerbrev 1800 og overtog Warnach s bane, som han drev til sin død i 1824, 
hvorefter Severin Aasted overtog den. Schilders bane blev drevet videre af 
Anders og Chr. Sund til 1848, hvor den blev overtaget af Severins bror David 
Aasted. Omtrent ved samme tid gik banen i Blindebomsgade over til Jens Chr. 
Aasted, så midt i 1800-tallet blev banerne drevet af tre brødre. En fjerde bror, 
Christen, var også rebslager, men var ikke selvstændig.
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Den betydeligste af dem var Jens Chr. Aasted, som beskæftigede fem-seks 
svende og lærlinge. Han var en hård mand. Svendene boede hos mester og 
måtte hver morgen kl. 5, uden hensyn til vejret, følge med ham fra hjemmet i 
Fjordgade 20 til banen i Blindebomsgade. Han var første mand oppe om mor-
genen og sidste mand i seng. Oven i det havde han kræfter til at opdyrke et 
stykke jord, som var lejet af kommunen, og i 1843 fik han et diplom for udvist 
landboflid fra Landhusholdningsselskabet. Ved hans død stod der i kirkebo-
gen, at han i »mangfoldige Aar indtil den 1.1. 1849 (var) Fattigforstander i Løg-
støer«. Banerne gik videre til næste generation, men efterhånden ebbede de ud 
i familiens eje. En af sønnerne, Niels Aasted, begyndte som kalkbrænder, og 
havde ovn lige inden for kanalen.91

Banen i Blindebomsgade blev drevet videre af rebslager Laurits Dalby, men 
den måtte flyttes længere østpå af hensyn til bygningen af slagteriet. I 1889 
anlagde en af hans svende, Chr. Andersen, en bane længere ude i Bredgade, og 
det blev den sidste reberbane i Løgstør.



1

111

KONGEBESØG OG 
NY FORFATNING

Løgstørs Ting- og rådbus blev bygget sidst i 1840-erne på omtrent bar mark. 
Vejen bagved er den nuværende Rådbusgade. Tinghuset blev bygget uden side-

fløje, som først kom til i 1919-20. Huset er fotograferet af guldsmed C. Bontie.

I 1842 meddelte Stiftamtet, at kong Christian VIII agtede at besøge byen d. 12. 
juni. Der blev afholdt et borgermøde for at beslutte, hvad man skulle foretage 
for at yde monarken en passende modtagelse. Senere står der ikke mere om 
sagen udover, at der blev anvist 7 regninger til betaling af kommunens kasse. 
Det var bl.a. æresporte og flag. Protokollen nævner dog, at det »blev vedtaget 
at prøve de anskaffede Æreporte og øvrige i Anledning af Hs. Majestæts 
Ankomst Reqvisitter solgte ved Auction, dog fandtes det mest stemmende 
med Byens Tarv, at navnlig en af Æreportene conserveres til mulig fremtidig 
Brug ved lignende Leilighed, saafremt ikke en antagelig Pris ved Auctionen 
kan opnaas«.

Forinden, juleaftensdag 1841, blev der på Herredskontoret afholdt en råd-
stuesamling af byens kommunalbestyrelse, grundejere og næringsdrivende »for 
at tage under Overvejelse, hvorvidt der maatte være Anledning for Byen til at
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andrage om fuld Købstadrettighed«. Anledningen var to skrivelser fra Stift-
amtet fra 3. dec. I virkeligheden var der tale om et tilbud fra kongen. Birke-
dommeren fremhævede de fordele, som købstadrettighederne ville medføre, 
især fritagelse for værnepligt. Paa den anden side ville en overgang til købstad 
betyde forøgede udgifter til skole. Efter en diskussion vedtog mødet, at det 
ikke kunne se fordelen ved fuld købstadret. »Man paaskønnede den Gunst, H. 
Majestæt havde paatænkt at vise Byen, men var stemt for ikke for Tiden at 
ansøge om Købstadret«. Protokollen blev underskrevet af TI borgere.92

Alligevel fik Løgstør en ændret forfatning. Den skulle som hidtil bestyres af 
birkedommeren og repræsentanter for byen. Antallet af de såkaldte »eligerede 
Mænd« blev sat op fra 2 til 3, da folketallet ifølge folketællingen 1834 var ste-
get til 790 indbyggere. Der blev udarbejdet et regulativ for kommunalbesty-
relsen på 9 paragraffer, som bl.a. fastslår, hvem der kan vælge og vælges til 
repræsentanter.

»Denne Rettighed bør tilkomme: 1. Enhver i Løgstør Bosiddende, der i Byen 
eller paa dens Grund ejer Gaarde eller Huse, som enten hver for sig eller sam-
menlagt haver en Assurance værd i af 300 rdl.

2. Enhver Næringsbruger, som svarer 8 Portioner i Næringsskat med en 
Ansættelse af 600 Portioner for hele Byen; 3. Enhver Næringsbruger, som tilli-
ge er Grundejer, med Sammenlægningen af Næringsskat og Assuranceværdi 
efter det Forhold, hvori hver især staar til den foreslaaede Maalestok; til Ekspl. 
naar Assuranceværdien og Næringsskatten hver udgør Halvdelen af den i For-
slag bragte Størrelse«.

Der skal oprettes en ligningskommission »da Byens, efter Sildefiskeriets 
Ophør, forringede økonomiske Tilstand, gjør den specielleste Kundskab til 
Indvaanernes Kaar nødvendig og ønskelig..«

Man skal følge købstadordningen, »dog at det tillades den eventuelle nye 
Kommunalbestyrelse efter yderligere Overvejelse at indkomme med Forslag til 
saadanne enkelte Modifikationer, som med Hensyn til Byens mindre Betyden- 
hed og øvrige særegne Forhold maatte vise sig at være tilraadelig hensigtssva-
rende. Løgstør, d. 5. jan. 1842. Svanenskjold, P.M. Lunøe, Chr. Fischer«.95 Ledel-
sen af byen var stadig i hænderne på herredsfogden, som da hed Svanenskjold.

Valgordningen var lidt indviklet. De valgte sad i tre-års perioder, men der var 
tilsyneladende udskiftning af nogle hvert år. Vælgermassen var ikke så stor, da 
en hel del af borgerne ikke var velhavende nok til at stemme. Det gav bl.a. den 
pudsige virkning, at farver P.A. Cortsen i 1849 blev indvalgt med 5 stemmer!. 
I 1862 blev det vedtaget at udvide kommunalbestyrelsen til 7 personer, som 
skulle vælges for 3 år ad gangen. Den var stadig domineret af købmænd og
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andre handlende. Ordningen fortsatte til Løgstør blev købstad 1900, hvor 
betegnelsen blev ændret til byrådsmedlemmer.

KRIGENE 1848-50 OG 1864
Den 22. april 1848 fik herredskontoret henstilling fra stiftamtet om, at alle 
under kontoret værende kassebeholdninger o.l. med meget kort varsel kunne 
føres bort, hvis fjenden skulle overskride amtets grænser. Den 11. maj kom 
meddelelse fra Nørrejyllands generalkommando om, at selv om der endnu 
ikke var anledning til at antage en retræte af hæren bag Limfjorden, burde man 
i tide tænke på muligheden og træffe de nødvendige foranstaltninger til en 
overgang ved Aalborg. Inden 18. maj skulle alle amtets færgesteders kåge, 
pramme og færger, som var egnede til overførsel, føres til Aalborg og lægges i

ælte

1$4&~!9QO. •
Efter kommunalreformen i 1842 blev der flere kommunerepræsentanter, men 
dog ikke flere fra 1842 - 1900, end at de kunne anbringes på eet billede. Her 
ses de med navn og stilling, ialt 29 mcend.

Mm
Ml
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skjul på fjordens nordside. Den 22. maj beslaglagdes alt tømmer, samt alt båd-
materiel, som var brugeligt til overførsel.

Løgstør modtog 22. maj 1849 en skrivelse fra Viborg stiftamt, hvor man 
udbad sig ufortøvet svar på følgende spørgsmål:

»Er der noget sted i nærheden af Løgstør hvor man med vogn kan køre over 
Limfjorden, eller hvor en mand til hest kan ride over samme - bedes ved mål 
opgivet.

Hvor bred er renden i alenmål, hvor man i almindelighed kører til den lille 
færgeholm noget øst for Løgstør og sætter over til Aggersborg. Antages det, at 
der på nogen af disse punkter i hurtighed kan slås en bro ved hjælp af det tøm-
mer, som findes i Løgstør og Nibe?«91

Svaret er ikke til at opdrive, så det er ikke helt sikkert, om det skulle være 
for at hjælpe den danske hær eller forhindre fjenden, men bekymringen var 
ikke uden grund. Omkring 1850 kunne man ved østlige vinde vade over fjor-
den, hvis man kendte det rette sted.

Efter slaget ved Fredericia 6. juli 1849 var situationen ændret, så fjenden 
ikke kom videre nordpå, og 21. juli blev alle foranstaltninger ophævet, så det 
igen blev muligt at komme med færgen over Aggersund.

KRIGEN 1864
Under den danske hærs tilbagetrækning blev Nørrejylland besat af tyskerne, 
og der kom påbud om at fjerne alle både og skibe samt alt tømmer over til 
nordsiden af fjorden, så fjenden ikke kunne bruge dem til en eventuel over-
gang. Ved våbenstilstanden blev der udsendt en:

»Bekendtgørelse i Anledning af Vaabenstilstanden.
Paa allerhøjeste Befaling af H.M. Kejseren af Østrig og H.M. Kongen af Preus-

sen har jeg overtaget Jyllands Administration og bestemmer herefter følgende:
1. Alle Embedsmænd forbliver i deres Stillinger og nyder deres sædvanlige 

Gager. De haver at vedblive i deres Embeder; men kun at modtage Befalin-
ger af undertegnede Gouvernement.

2. Skatter og andre Afgifter ville være at betale i sin Tid til Militær-Gouverne- 
mentet i Randers.

3. Embedsmænd som forlade deres Poster eller vise Genstridighed ville blive 
stillet for en Krigsret og deres Formue konfiskeret.

4. Ved en villig Imødekommenhed fra Embedsmændenes og Indvaanernes 
Side skal den hidtidige Administration bestaa uhindret.
Randers, d. 6. Juli 1864. Militærgouvernøren for Jylland von Falkenstein«.
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Det blev naturligvis dyrt at have hæren i forplejning. Oven i det havde von 
Falkenstein pålagt en erstatning for tyske skibe, der var opbragt af den danske 
marine. Den var på 600.000 daler. Løgstør Bys andel var 107 rdl. 5 mk. 3 sk.

Efter fjendens tilbagetrækning kom der et utal af erstatningskrav for beslag-
lagte skibe, heste og fourage. De rimelige krav blev imødekommet. Der var 
dog også mindre rimelige krav. En karl havde søgt erstatning, fordi en af fjen-
dens soldater havde taget hans forlovelsesring. Kravet blev afvist, fordi han 
ikke kunne identificere ransmanden, og fordi denne kun havde taget ringen og 
ikke pigen!

Fra midten af 1860-erne bar vi tre forskellige billeder, der er lavet af Logstor-
borgere. Maleriet her viser byen fra Nibe landevej. Det er malet af kerer Chr. 
Wermutb, og billedet bar bl.a. tilhørt hans barnebarn, bankdirektør og borg-
mester T. A. Wermutb. De nærmeste buse ligger i Rådbusgade, og bygningen 
med den runde port er begyndelsen til Matbiasens klædefabrik. Man kan ane, 
hvorfor vejen kom til at hedde Bredgade.
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Købmand Lund havde butik på hjørnet af Nibe landevej og Østerbrogade. Det 
er den stump gavl, der ses helt t.v. Billedet er tegnet af hans datter, der tilsyne-
ladende har siddet i gavlvinduet. Den dominerende gavl tilhører bomhuset, 
som lå der til 1891. Bagved ryger bager L.P. Pedersens skorsten, og helt ude i 
baggrunden ved Viborgvejen ses Bakkegården. Gavlen helt t.h. hører til Lunøes 
købmandsgård. Det var i Palle Møller Lunøes sidste år, inden han døde 1869.
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Set mod vest dominerer den såkaldte Skoleeng. Huset t.v. er en af Lunøes 
udbygninger langs med den nuværende Østerbrogade. Helt t.h. anes enden af 
det gamle sprøjtehus. De to store bygninger, der rager op i baggrunden, er bod-
ker Piselhøjs hus på torvet, hvor der blev skole i 1870. og murermester K.C 
Knudsens bygning på hjørnet af Torvegade og Fredensgade. Da Lunøe ejede en 
stor del af karreen, kan nogen af de øvrige bygninger også være hans. Hullet i 
husrækken blev i 1895 fyldt ud med den store ejendom, hvor der idag er lege-
tøjs- og gavebutik.
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Løgstør var fra begyndelsen en del af Løgsted sogn. Det betød, at indbygger-
ne måtte gå eller køre flere kilometer op ad bakke til Løgsted kirke for at kom-
me til gudstjeneste. Det var dog tilladt skoleholderen i vinterperioden at hol-
de andagt for ældre og svagelige, så de slap for den trælsomme vandring til kir-
ken.

HVAD MÅ DET KOSTE AT BEGRAVE DE FATTIGE
Det gav også en masse besvær ved begravelser. Indtil omkring 1840 var det 
almindeligt, at den døde blev båret på en bærebør, som normalt stod i kirken, 
mens det blev anset for mindre ærefuldt at blive kørt på en vogn. Den rette vej 
for et ligtog fra Løgstør var fra Fjordgade ad Vestergade over til skrænten og 
langs med den til krydset Nibe-Viborg landeveje, og derfra opad bakken. Der 
var som regel 6-8 karle til at bære, og på den lange strækning måtte de have 
adskillige hvil, hvor de styrkede sig med øl og brændevin. Det var forøvrigt 
ikke alene bærerne, men også ofte hele følget, der medbragte brændevin.

Det samme var tilfældet, når de fattige skulle begraves, men naturligvis mere 
beskedent. Men altså ikke beskedent nok efter Aalborg Stiftamts mening. Da 
Logstør ikke var købstad, skulle regnskabet indsendes til amtet.

Billedet af ligvognen er ikke fra Løgstør, men det angiver stemningen ganske 
godt.
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EN KIRKE ØNSKES
I 1846 blev der indkaldt til borgermøde på foranledning af kammerjunker 
Mylius på Bjørnsholm, som også var grundejer i Logstør. Anledningen var et 
ønske om en kirke i Løgstør. Det blev fremført, at ca. 3000 rdl. var nødvendigt.

Under post 2 i regnskabet for 1844 anker amtet over ekstraordinære under-
støttelser og andre udgifter, bl.a. flere beløb til graves kastning, »lig at hen-
bære«, brændevin o.a. ved begravelser: »Da Udgifter i denne Anledning ved 
Fattiglemmers Begravelse ikke ere hjemlede, kunne saadanne i Fremtiden ikke 
passere«.

Denne, og flere reprimander, gav anledning til en større diskussion med 
præsten, F.V. Trojel, som var formand for fattigkommissionen. Han var præst 
fra 1831-55, og var en mand, som man ikke sådan talte til tavshed. Han svare-
de bl. a. : »Løgstørs Fattigkommission tillader sig atter ærbødigst at forespørge, 
hvorfra disse aldeles uundgaaelige Udgifter til afdøde Fattiglemmers Begravel-
ser skal tages og udredes; thi de levende Fattiglemmer - største Delen gamle 
og svage Fruentimmere - kan dog umulig paalægges at grave Gravene og bære 
de afdøde i deres Ligkister en halv Mil, og hvem kan ellers ordres dertil af Løg-
størs Beboere, og det endog uden Vederlag og mindste Vederkvægelse - ihvor 
simpel og tarvelig den end er - for de aldeles nødvendige Ligbærere, som og 
skal begrave Liget. At kjøre Ligene fra Løgstør til Løgsted er og uundgaaelig 
nødvendig, men mener man dertil efter Omgang, og i hvad Orden, at ordre 
alle Løgstørs kjørende Beboere at gjøre det gratis? Kornum Præstegaard, d. 11. 
Juni 1847. Trojel«.

Amtet fastholdt, at der ikke kunne betales noget, men at man kunne få Log-
størs eller sognets andre beboere til enten at køre eller bære gratis. Trojel sva-
rede 20. juni 1848: »Beboerne af Løgsted Landsogn høre til Kornum Sogns 
Kommune og ikke til Løgstørs særskilte, og kunne derfor ikke ordres, i det 
mindste kjendes intet Lovsted derfor. At bære Ligene en halv Mil fra Logstør til 
Løgsted Kirke og op ad Bakke, kan næppe lade sig gjøre, og af kjørende Mænd 
fra Løgstør, for Tiden 8-10, hvoraf 2de ere engagerede med Postvæsenet og 
een Embedsmand....Amtsraadet vil da formodentlig antage det tjenstligt, at der 
lejes Vogne dertil. Skulle dette ej bifaldes, maa højere Ordre derom gives, da 
Beboerne have nægtet at kjøre paa Omgang«.

Hvordan diskussionen endte er uvist, men alle Løgstørs døde, både rige og 
fattige, blev da begravet på Løgsted kirkegård, indtil Logstør fik sin egen kir-
kegård i 1870.
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Et kik ned ad Rådbusgade ca. 1908. Bygningen t.h. med L. Thomsens bageri, er 
det gamle kapel. Det forgyldte kors er skiftet ud med en forgyldt bagerkringle. 
Tv. bor malermester L.P. Jensen, og ved siden af ligger Marinus Harritslevs gæst-
giveri, kaldet »Rævebulen«. Nede på bjørnet t.v. ligger købmand A. Qvistorffs 
nyopførte ejendom fra 1906.

Efter en grundig drøftelse blev der sendt en ansøgning om hjælp til en kirke. 
I 1848 kom der besked fra staten, at man kunne vente et tilskud på 5.000 rdl. 
På grund af treårskrigen blev det stillet i bero.95

I 1850 blev forhandlingerne genoptaget på to borgermøder, foranlediget af 
et forslag fra murermester Møller om at bygge et hus til kirkemøder. Der var 
mødt ca. 75 borgere, og pastor Trojel kom med sine betingelser for at forrette 
tjeneste i en sådan kirkesal. Det blev vedtaget at leje sig ind i murer Møllers 
hus, som kom til at ligge på hjørnet af Rådhusgade og Skolegade (Købmager- 
gade). Huset blev indviet i slutningen af 1851. Det første regnskab løb fra 1. 
nov. 1851 til 1. nov. 1852.

Huset var i brug som kirkesal til Løgstør kirke blev indviet i 1893. Derefter 
blev det brugt til bageri. Det forgyldte kors på hjørnet blev afløst af en forgyldt
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Den gamle prcestegaard i Toldbodgade. Kommunen købte ejendommen af far-
ver Cortsen, og det er den ældste, kendte grund i Løgstør, da Frederik I. solgte 
den til sin indenrigsminister, Morten Krabbe, i 1527. Den skulle bruges til sil-
desalteri. Nabogrunden blev solgt i 1530 til kansler Claus Gørtz. Senere var der 
farveri. Da præstegården flyttede om i Rådhusgade, blev der husvildebolig. 
Huset blev revet ned i 1960. Maleriet er lavet af den gamle musiker og maler 
Fritz Reuter i 1950-erne.
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Købmand og sparekassedirektør 
Michael Simonsen.

Så manglede der en kirkegård. Købmand 
Michael Simonsen foreslog i 1865 at 
oprette en kirkegård. Forslaget blev vel 
modtaget, og i 1869 satte han handling 
bag ordene ved at skænke en grund ved 
Viborgvejen syd for byen. Grunden måler 
155 alen langs vejen og 92 alen i dybden. 
»Jordparcellen er af mig indhegnet med 
en af hugne Kampesten opført, med 
Cement aftrukken Muur forsynet med 
Beton-Bedækning, og hvorpaa findes en af 
mig anbragt dobbelt Indkjørsels Jernport 
med Nøgle og to enkelte Indgangs Jern- 
laager«.

Arealet skal benyttes til begravelses-
plads for »Løgstør Byes christelige Indvaa- 
nere eller Beboere..«. For en sikkerheds 
skyld tilføjer Simonsen: »Skulde Jordpar-
cellen ikke blive afbenyttet som heri for-
udsat og bestemt, eller dens Benyttelse 

som Begravelsesplads i Tiden blive opgivet, skal Retten til den igjen falde til-
bage til mig eller min Hustrus Arvinger«. 1. sept. 1869. Kirkegården blev 1. 
gang taget i brug 28. dec. 1869.

bagerkringle. Senere var der i mange år lægebolig, og sidst fabrik for læderva-
rer. I 1976 blev huset revet ned for at give plads til en parkeringsplads. Det 
eneste, der er tilbage er kapellets alterbillede, som er malet af Lucie Ingemann 
(B.S. Ingemanns hustru). Stor kunst er det ikke, og billedet er nu ophængt et 
passende diskret sted i Løgstør kirke.96

Efter at de kirkelige handlinger var flyttet til Løgstør, flyttede præsten med. 
Da pastor Trojel afløstes af J.C. Gravenhorst 1856, flyttede præstegården til 
Løgstør og blev installeret i farver Cortsens gård, hvor der tidligere havde 
været farveri (Wibroe) og sildesalteri. Gården lå på den grund som Fr. I. over-
lod sin minister Morten Krabbe i 1527, altså den ældste kendte grund i byen. 
Samtidigt fik Løgstør egne kirkebøger, og løsrev sig dermed fra Løgsted sogn, 
bortset fra fælles præst.
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KIRKEN BLIVER BYGGET
Den 31. juli 1892 nedlagde biskop Svane fra Viborg grundstenen, og året efter 
- den 22. oktober 1893 blev kirken indviet og taget i brug. Biskop Svane ind-
viede og sognepræsten Johs. Lebech prædikede. Både kirkeministeren og stift-
amtmanden overværede gudstjenesten. Som ved de fleste kirker på den tid var 
det en kopi af en gammel stilart. Her var det »nygotisk stil«. Logstør kirke har 
siden fået prædikatet: Et af de bedre resultater!. Kirken er 32.6 m. lang, og tår-
net med det mønsterlagte skifertag rager 46.5 m. op i luften. Hvis man nær-
mede sig Løgstør sydfra, var spiret det eneste, der var at se af Logstør, før den 
rejsende kom hen til bakkekammen.

FORHANDLINGER OM LØGSTØR KIRKE
I 1864 var der igen tale om en kirke, men igen kom en krig i vejen.

Først d. 18. feb. 1869 blev der sendt en opfordring ud til at give bidrag til 
en kirke:«Medborgere! Løgstør, der tæller ca. 1500 Indvaanere, har ingen Kir-
ke og Bedesalen her er ringe og indskrænket. Trangen til en Kirke er stor og 
Ønsket om snart at erholde den er almindeligt; men Udgifterne ved dens 
Opførelse, som ville andrage ca. 15,000 Rd., overstige Beboernes Evne....« 
Skrivelsen er undertegnet af herredsfogeden, præsten og to medlemmer af 
kommunalbestyrelsen.

I 1870 sendte provst Mørch fra Barmer en opfordring til ingeniør Bording i 
København om at udarbejde tegning og overslag for en kirke i Løgstør. Prisen 
måtte ikke overstige 9-10.000 rdl., heraf 12-1500 rdl. til byggegrund. Kommu-
nen havde udpeget og skænket en grund, men den lå i Østerkær og var blød 
og ujævn, så det var dyrt at fylde den op og gøre den klar til byggeri. Tegnin-
gerne og overslaget blev sendt til godkendelse i Kultusministeriet. Der skete 
ikke rigtig noget, så kommunen rykkede i 1872 for svar, da man ikke kunne 
komme igang, før ministeriet havde svaret. Der skete stadig ikke noget, så kir-
kekomiteen rykkede igen i 1882, efter at tegningerne havde ligget i ministeri-
et i over 10 år!

Birkedommer Neumann var den, der pressede på, og endelig i 1890 kom 
der en afgørelse, staten ville bevilge 25.000 kr. I mellemtiden var de oprinde-
lige tegninger kasseret. Samme skæbne fik et forslag i 1886 fra arkitekt Uldall, 
og komiteen endte med at anbefale et forslag fra arkitekterne O.P. Momme og 
L. Olesen. Prisen var så steget til 61.000 kr. Statens andel var 25.000 kr. og 
resten kom ind ved gaver.
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Indvendigt var kirken kraftigt bemalet. Ornamenter og ranker i loftet, og på 
væggene imiterede sandstenskvadre. I vindueslysningerne var der malet »røde 
mursten« ovenpå det puds, som dækkede de ægte røde mursten. Oppe i den 
forgyldte kugle øverst på spiret havde håndværkerne anbragt en skrivelse, 
som lød:

»Kirken er egentlig opført i 1892, men begrundet paa en Revne, som Beton-
fundamentet slog i Oktober Maaned, blev Spirets Rejsning udsat til Foraaret 
1893, og er nu i Dag, den 16. Maj 1893, beskæftiget med at opsætte Kuglen og 
Fløjen.

Byens Størrelse er i 1892 tillige udvidet med en Jernbane og en større Stati-
onsbygning, samt vester i Byen et nyt Sygehus. - Byen tæller for Tiden 2.000 
Indbyggere.

Til vore Efterkommere fra Karl Kjeldgaard, Tømrermester, R. Petersen, Tøm-
rermester, Andreas Andersen, Kobbersmed, Martinus Kjeldgaard, Tømrer. 
Skrevet ved Kuglens og Fløjens Opsætning den 16. Maj 1893.«

De øvrige håndværkere nåede ikke med på skrivelsen. Det var murermester 
Højstrup, snedkermester Poulsen og malermester L.P Jensen.

Kirkens indre i 1950-erne med den indvendige udsmykning, som forsvandt ved 
restaureringen 1995-
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Ved kirkespirets reparation i 1964, dukkede den gamle skrivelse fra 1893 op, 
og håndværkerne ønskede at lægge en ny skrivelse i kuglen. De ses her begge 
to. Ved en senere reparation kom der en tredie med.

REPARATIONER

Med Løgstørs hårde klima var det nødvendigt med mellemrum at reparere kir-
ken. I 1964 havde vindfløjen sat sig fast og måtte pilles ned. Ved den lejlighed

GAVER TIL KIRKEN
Købmand Jens Mørch Theilmann skænkede orglet, som kom fra orgelbygger 
Stamp, København, bogholder Andersen skænkede den ene klokke, isenkræm-
mer Baadsgaard, Århus, som havde tilknytning til Løgstør, skænkede døbefon-
ten og prædikestolen. På undersiden af et af dens gulvbrædder står der: »Den-
ne Prædikestol er lavet hos Møbelfabrikant J.P. Mørck, Vesterbrogade No. 15, 
Kjøbenhavn af Snedkersvend C. Hansen, født i Odense i August 1851« - »20de 
October 1893 er Prædikestolen opstillet«. Der må have været nerver på. Det er 
kun to dage før indvielsen! Der kom mange andre gaver efterhånden.

Ved indvielsen var der stadig et hul i tårnmuren, hvor der skulle sidde et ur. 
Det blev fyldt ud i 1900, da læge Bergh, Løgstør skænkede et ur. Det var oprin-
deligt bygget til Holmens kirke i København i 1738 af urmager Peter Mathie-
sen, og var i brug der til 1894. Det blev repareret af tårnursfabrikant Bertram 
Larsen, og fungerer stadig udmærket knap 100 år senere.
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dukkede skrivelsen fra 1893 op, og håndværkerne ville give deres besyv med, 
så der blev lagt en ny skrivelse oven i den første. Ti år senere blev tårnet skal-
muret på grund af den salte vestenvinds nedbrydning. Tårnet blev forsynet 
med stillads helt til toppen, og endnu en skrivelse fandt plads i kuglen. Ved 
den sidste gennemgribende restaurering op til 100-årsdagen i 1993 forsvandt 
de sidste malede ornamenter, så kirken nu fremstår hvid indvendig. Kirken 
blev genindviet på 100-årsdagen.

GLASMALERIER

Ved kirkens 50-årsdag i 1943 blev der foretaget en indsamling. For pengene og 
et lån blev der indkøbt 4 glasmalerier, lavet af Jais Nielsen. De blev sat op efter-
hånden. De to første i 1943 stødte på den vanskelighed, at det ikke var til at 
få bly til indfatningen. Det blev nægtet af ministerium og varedirektorat, for 
bly skulle bruges til mindre fredelige formål. Det lykkedes dog glarmester L. 
Freese i København at fremskaffe blyet.97


