
I arkivet fandt vi nedennævnte beretning, skrevet af 
Anders Sørensen, Gentofte, der fortæller om barn-

domstiden i Løgstør 

A f lodserne har jeg kendt Davidsen, 
Larsen og Østergaard. Betegnende er 

det, at Søren Larsen er afbildet civil. Jeg 
har aldrig set ham uniformeret, hvori-

mod Davidsen og Østergaard mest var i 
uniform. Jeg formoder, at lods L.S. 

Jeppesen er identisk med færge-
fører Jeppesens ældste søn Lars, 
der så vidt jeg husker, blev lods 
ligesom hans yngre broder Hans, 

der blev lods i Dragør. Den yngste af færgeførerens sønner 
blev vistnok lods i Frederikshavn. 

Omtalte kongebesøg 1908 husker jeg godt. Byen stod på 
den anden ende og var stærkt udsmykket; bl.a. havde ma-

lermester Jensen i Rådhusgade malet sin trappesten i forskelli-
ge farver à la marmor og det var en udsmykning, der holdt i ad-
skillige år. I samme anledning var der på markedspladsen ar-
rangeret ringridning, hvad der var noget helt nyt for dronning 
Louise. Som et halvkomisk nummer kan nævnes, at man havde 
lavet færgeholmen om til en fæstning, hvor der skulle saluteres, 
men man havde desværre glemt, at der til noget sådant kræve-
des mandskab og det havde man glemt at få derover, så det blev 
et salutbatteri uden salut. 

Hvad optog en dreng mest? For mig var det 
fjorden og havnen og der skete der jo no-

get før 1920, da jeg forlod byen. Lad os begynde 
øst fra. Der havde vi jo færgehavnen, hvorfra 
“Aggersund” sejlede flere gange om dagen til 
Aggersund nord og syd. Kaptajnen, Jeppesen, 
boede lige ved færgelejet. Styrmand var han 
broder Niels. Under dækket herskede maskin-
mester Ovesen med fyrbøderen “Færge Hans” - 
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andet navn husker jeg ikke. Desuden var der en femte per-
son, hvis navn jeg ikke husker, kun, at han var den eneste, 
der boede i Aggersund, hvor færgen lå om natten. De andre 
boede i Løgstør. Kaptajn Jeppesens hus var det østligste i 
Fjordgade og ved husets østgavl kunne 
man som oftest se hans svigerfar, “Den 
bette Københavner” stå og skue ud over 

fjorden. Han var en rigtig søulk at se på, men han var særdeles interes-
sant at tale med. 

V est for havde vi så jernbanebroen, der var anløbsplads for de ikke 
så få sejlskibe, der kom fra Sverige og Finland med tømmer til Løg-

stør Tømmerhandel. Jeg husker særlig “Kristina” fra Skillinge i Blekinge, 
en smuk gammel bark, der lå flere dage ved broen, da losningen jo fore-
gik ved håndkraft. Når der var sådan-
ne skibe ved broen, var der liv og gla-
de dage på madam Gravesens be-
værtning på hjørnet af Fjordgade og 
Rådhusgade. Her tilbragte “Kristinas” 
kaptajn en stor del af tiden under op-
holdet medbringende en harmonika. 

Også skonnerten “Clara” af Aal-
borg kom ofte. Den fik vist sene-

re hjemsted i Løgstør, men forliste 
vistnok oppe under Norge. 

Desuden var der som stamgæst en 
jagt hjemmehørende i Løgstør med Kjeld som skipper og han kone som matros. De-

res opgave var mest at hente cement i Aalborg. 

Mursten, tagsten og drænrør kom med mindre sejlskibe fra Mors. De lagde til ved 
bolværket mellem jernbanebroen og dampskibsbroen, d.v.s. de lod sig glide side-

læns ind, så de næsten berørte fjordbundens skråning og så lagde man planker fra bolvær-
ket ud til skuden og ad disse planker kørte man så lastens indhold ind på land. Jeg husker 
ikke, om nogle af arbejdsfolkene faldt i vandet, men det hændte dog engang, at en skipper 
faldt i vandet efter en tur i byen og da det skete efter mørkets frembrud og alt var stille og 
roligt ved havnen, ja, så omkom han og næste morgen kunne man samle han lig op. 

Så kommer vi til dampskibsbroen, der var forbeholdt D.F.D.S., der i århundredets be-
gyndelse havde meget at gøre på Limfjorden. Daglig var der forbindelse fra Aalborg og 

vestpå med “Fylla”, senere “Horsens”. Små dampskibe ganske vist, men de havde deres 
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mission dengang.  Desuden var der to ugent-
lige forbindelser fra København. Fredag an-
kom “Jyden”, der var bygget af træ og om 
lørdagen kom “Limfjorden”, der var en del 
større og var ikke så dårlig til at bryde is. 

V inkelret på dampskibsbroen lå pakhu-
set og her regerede de to dampskibs-

dragere, Anders Frandsen og Jens Lassen. 
Frandsen havde en fladvogn med en hest for 
og med dette køretøj udbragte han det an-
komne gods. 

V est for pakhuset kom så nogle 
Fjordhaver. Den første tilhørende 

købmand Kold, den næste var købmand 
Simonsens og ved kajen havde man et 
par både hængende i davider. Den næste 
var købmand Møllers og dernæst nær-
mede vi os fyret og fiskerihavnen, hvor 
fiskehandlerne havde deres hyttefade og 
her foregik al salg af fisk og her landede 
også fiskerne der fangst. Ved siden af 
havnen var der en stejleplads, hvor fiskerne kunne rense deres garn. Af fiskehandlere hu-
sker jeg Chr. Busk, Julius Christoffersen og Casper Olsen. 

Efter fiskerihavnen kommer vi til kajpladsen Bag Løgstør Avis. Her landede kulskibe 
fra England, hvis indhold pr. hestekøretøj transporteredes til købmand Møllers kul-

plads i Skolegade. 

Den vestre havn benyttedes mest af små sejlskibe og her kunne 
man træffe de gamle skippere Aasted og Simonsen og ikke at 

forglemme havnefoged Søgaard med uniformskasket. I kanalen lå 
muddermaskinen “Dragen” 
til, når den ikke var i arbej-
de. Kaptajnen hed Nielsen, 
hvad der ikke siger ret me-
get. Han var far til gulds-
med Charles Nielsen, der 
vist har forladt byen for 
mange år siden. Af det øvrige mandskab husker 
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jeg dykker Petersen, matroserne Enevoldsen og Thorvald Knudsen, der senere blev redak-
tør og var far til afdøde finansminister Hans Knudsen. 

En måske lidt original person må ikke glemmes, Georg Ni-
elsen var bud for Løgstør Avis og var kendt af alle. Han 

havde endvidere til opgave, først i forbindelse med moderen, 
at være plakatopklæber. Hvor man end ham mødte, havde han 
altid en cigar i munden og den arme cigar blev så grundig be-
arbejdet med tænderne, at den nærmest lignede en tjærekost. 
Men han var en hyggelig og rar mand. 

Om der stadig holdes marked i byen, aner jeg ikke, men i 
min barndom var det en spændende oplevelse at gå til 

marked på markedspladsen. Gøgl var der 
altid nok af, men de fleste gøglere har jeg glemt, men jeg husker sta-
dig “professor” Labri, der sandelig ikke var mundlam, men var uhyre 
morsom at høre på og jeg mindes stadig hans bemærkning om, at 
entreen var sat så lavt, at man skulle bukke sig for at komme ind. 
På samme markedsplads kom også Christiansens luftgynge, ligesom 
cirkus Miehe og cirkus Mundeling var årlige gæster. 

V i går lidt mod øst uge. Fra færgehavnen og østpå, nærmere be-
tegnet hvor “Dams Eng” støder ud til fjorden, opstillede man i 

min tid badebroer til skolebadning. Der var også åbent hus med 
bænke i. Broerne måtte naturligvis fjernes før vinteren satte ind, da de 
ellers ville blive revet bort af isdrift. Huset var oprindelig stillet op et godt stykke inde på 
land, men sidst jeg så det, havde fjorden ædt sig ind under nordgavlen, så det er vel for-
længst borte. på Samme eng nær ved fjorden, stod i sin tid en Båke som sømærke, men den 
blev senere fjernet, måske da man byggede fyret på bakken på vejen mod Aggersund. 
“Dams Eng” var dette engstykke, der ligger overfor banegården og tilhørte i sin tid køb-
mand Dam, der i al fald er død i forrige århundrede. Den til denne eng hørende strandkant 
blev i sin tid brugt som losseplads, hvor man frit kunne skille sig af med uønskede ting. 

Georg “Gokke” Nielsen

“Professor” Labri


