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I 1890 bestemte familien i gården ”Udklit” vest for 
Fjerritslev sig til at køre til nærmeste fotograf, der dengang 
boede i Løgstør. Familien bestod af Kr. Winther Knudsen, 
hans kone Andrea og børnene Kirstine, Andreas, Lars og 
Knud. Turen foregik i charabanc med to heste forspændt. 

Da familien nåede Aggersund og skulle over med 
færgen, viste det sig, at den ene hest var meget nervøs for 
at gå om bord. De fik den dog ud på færgen, som satte sig i 
bevægelse mod den anden bred. Desværre blev den urolige 
hest mere og mere nervøs, og Kr. Winther holdt den hårdt 
ved hovedtøjet, medens den 14-årige Knud holdt ved den 
anden hest, der var rolig. 

Da de var kommet ud i rum sø, sprang den urolige hest 
over bord og tog Kr. Winther med sig. Færgemanden råbte 
ud til Kr. Winther, at han skulle holde ved hesten, så 
kunne han dog ikke drukne, når den kunne svømme. Derpå 
sprang færgemanden i vandet og kom på ryggen af hesten, 
der svømmede til land. Velvillige hænder hjalp Kr. 
Winther op i færgen, og på Himmerland-siden gik farten 
videre mod Løgstør. Her kom familien ind hos bekendte, 
hvor Kr. Winther kom i tørt tøj, og billedet blev taget hos 
fotografen. 

Hjemturen huskes der intet om, så den må være gået 
uden dramatik. Sønnen Lars Winther fyldte 97 den 6. 
august på Klim Alderdomshjem. Han har endnu en god og 
klar hukommelse til at fortælle. Det er vel ikke vanskeligt 
at tænke sig, at det ikke var nogen rar situation for børnene 
at se, da deres far måtte med hesten i vandet. Det er vel 
også noget udover det almindelige, at en familie i 1890 tog 
turen fra Fjerritslev til Løgstør for at blive fotograferet. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1982, side 

40-41). 

 

Det kostede en lang køretur med genvordigheder at få dette 
billede taget i 1890. Ægteparret Andrea og Kr. Winther 
Knudsen fra ”Udklit” er her sammen med deres fire børn 
foreviget hos fotografen i Løgstør. 


