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Dagsorden for ordiner generalforsamling

tirsdag den22. marts 1994, kl. 1930

pA Aabybro bibliotek.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelse.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af to revisorer.

7. lndkomne forslag.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen kan hsres en b6ndoptagelse,

indtalt af Soren Eriksen, og der vil vere lejlighed, til at

besoge foreningens samling.



Ammunitionslageret ved Birkelse.

Kort efter besattelsen begyndte varnemagten, at bygge noget der skulle

ligne en dansk landsby. Det var for at camouflere et ammunitionsdepot.

Landsbyen blev bygget p5 et areal ved Birkelse Hovedgird.

Fra Aabybro station var der anlagt banespor til ammunitionsdepotet, og der-

fra videre til flyveplads Aalborg, Rodslet (se kortet).

Jens Chr. Michaelsen kom i juni 1940 til Aabybro, og fik arbejde pA bygge-

pladsen. Her er hans beskrivelse af hvad der foreoik.

Erindringer fra min tid som tamrer pi "Birkelse" 2116-1940 til juni 1941.

Jeg erhvervede mit svendebrev som Zl-Arig i 1939, og derefter: gik jeg, sA at

sige arbejdslos til juni 1940. Jeg fik da at vide, at der var arbejde at fA i

Vendsyssel. Uden at vide hvad det bestod i rejste jeg fra Sydfyn til Aabybro.

Jeg ankom en torsdag aften tilAabybro Gastgiverg6rd, hvor jeg blev budt

velkommen af min moster; fru Mumgaard. Jeg kom til at bo der, og fik en

dejl ig t id hos familien.

Om fredagen sagte jeg arbejde. Det blev ved firmaet "Fucks og Gr0ne".

Grune boede p3 1. sal hos skreedder Engelund, der henvendtejeg mig.

Han sagde, at de havde arbejdet pA "Birkelse" (et ammunitionsdepot). Han

var meget flink, og sagde, at jeg som lomrer kunne begynd e lardag morgen.

Der blev ikke spurgt om fagforeningsbog, eller andet der beviste jeg var tom-

rer. Jeg konstaterede senere, at enhver kunne fA arbejde som hAndvarker,

uden at have en uddannelse.

Jeg sagde, at mit verktoj nok ikke kom med banen fsr mandag. "Det er lige

meget", sagde han, " du kan sikkert lSne en hammer, s6 sl6r det til"

"Nej", svarede jeg, 'Jeg venter til mit varktoj komme/'. Det forstod han ikke,

for lordag og sondag var til dobbelt timelon.
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Mandag kom mit verktaj, og tirsdag morgen lessede jeg cyklen, og drog af-

sted til min forste arbejdsdag pi "Birkelse". Jeg havde faktisk slet ikke gjort

mig klart, hvad det egentlig var for en arbejdsplads.

Jeg kom til indgangen med portvagten. Der stod jeg lidt, og sA ind over

pladsen. "Det er da en merkelig stille arbejdsplads", tankte jeg. Der var

nogle halWaerdige barakker, nogle tipvognsskinner, noget hojt gras, masser

af ammunitionskasser, og bomber pA sleder.

Der var aldrig et menneske, at se udover en kraftig tysk vagtpost med riffel i

rem over skulderen.

Jeg gik gennem porten, og han kom imod mig, mens han r6bte mig an.

Nu opstod der nogle svare sprogproblemer. Jeg kunne ikke en stavelse tysk

og han var heller ikke godt bevandret i det "fynske".

Han blev ved med at r6be om "Ausweis", og jeg anede ikke hvad det var. Til

alt held dukkede der en mand op, han var sonderjyde og talte tysk. Han

spurgte, om jeg ikke havde et Ausweis (pas) - det skulle min arbejdsgiver

skaffe, sagde han.

Han havde nu en lengere samtale med vagten. lmens tandte jeg en cigaret,

men blev omgAende gjort opmarksom p5, at tobaksrygning var forbudt.

Sanderjyden havde imidlertid blodgjort vagten, sA jeg kunne slippe ind den

dag, men jeg skulle have pas med naste dag.

Jeg spurgte nu efter en formand, for at blive sat i arbejde. "Formand, det har

vi skam ingen af', sagde han. "Vi arbejder 8 timer hver dag, ogs6 lardag og

sondag. Hver mand skriver selv sin ugeseddel, og det galder om, at have

fuldt timetal, isar lordag og sondag, da det er til dobbelt timelon".

Jeg stod og undrede mig over, hvad det var for smA rogskyer, der flere sted-

er steg op af grasset. Det lignede tobaksrog, men det var jo forbudt, sA det

kunne vel ikke passe ?
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Jeg spurgte, hvad jeg skulle lave, der var jo ikke andre at sporge. Han men-

te, at jeg skulle gi til en barak under tag. Der kunne jeg hjaelpe to mand med

at laegge gulv.

"Hvad er i grunden alt det du har pA cyklen", spurgte han. "Det er mit vark-

toj", svarede jeg. Jeg blev sA belart om, at jeg ikke var rigtig klog. 'Tag det

med hjem i aften, ellers bliver det bare stjilet".

Efter den besked gik jeg til den anviste barak, mens jeg undrede mig over, at

alt var s6 stille. Det plejede at stoje, nAr man slog som i gulvbraedder.

Jeg tridte ind, der var ingen at se. I det ene hjorne 16 en dynge isolering.

Jeg ribte, hallo. "Hold k@ft og leg dig til at sove", lod det ovre bag dyngen.

"Jamen, jeg skal hjelpe Jer med at legge gulv". 'Vi har ingen materialer, og

fald si til ro", lod det igen. - Resten af dagen passede jeg pi mit varktoj.

Banesporet lober under jernbanebroen



Da jeg havde fAet mit Ausweis, blev jeg makker med to tomrere. Vi satte for-

skalling op, hvor der skulle stobes fundamenter og gulve til barakkerne.

Barakkerne kom ferdiglavede, fra Tyskland, klar til opstilling. Rygtet gik, at

de var lavet for krigen til opstilling p6 "Birkelse".

Senere kom jeg til, at arbejde sammen med andre tsmrere pA pladsen, hvor

der ogsi arbejdede en mekaniker; lfistian Sorensen fra Aabybro, han pas-

sede disellokomotiverne "David og Goliat".

Endelig m6 jeg ikke glemme min gode arbejdskammerat gennem langere tid

Emil Nielsen, Aabybro. Vi gik i lang tid, og lagde plankevej. Alle veje p5

pladsen blev lavet af tra, pi folgende m6de: 2" cuprinolimpragnerede plan-

ker blev spigret pA 3" stroer(underlag), som blev nedlagt og faststampet i et

lag sand. Nogle af plankerne var 1. sorterings fyrretra, sd det kunne gore

ondt, at bruge noget godt snedkertra til dette formSl.
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Del af barakbyen med plankevejen. Overst til venstre ses Ryi
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Samtlige barakker blev camoufleret, si de fra luften kunne fremtrade, som

en lille by. Pi nesten alle de flade tage blev der opsat nye sp@r med en

hojere rejsning. Der blev pisommet lagter, og dernast lagt tagpap ifor-

skellige farver, sAledes bygningerne fremtrAdte med f.eks. gront, rodt eller

grit tag. En blev bekledt med rorvav, som skulle ligne str6tag."Kirken" blev

forsynet med et lille klokketirn. "Mejeriet" havde et sarligt tag med luft-

h@tter.

Yderveggene blev p6malet forskellige former for dore og vinduer, enkelte

bygninger blev endog malet som bindingsvark. Det s6 egenilig meget pant

ud pi afstand.

Men mon tyskerne virkelig troede p5, at englanderne ikke viste, hvad det

var for en by ?

En "svipser" i barakbyen. En kirke, men ikke just en dansk landsbykirke



Vinteren 154041 blev meget streng med en masse sne og h6rd frost. Jeg

husker, at vi sommede tagpap pi nogle tagkonstruktioner i hArd frost og

blest. Tagpappet var stift af kulden, og knakkede ved den mindste bojning.

Semmene smuttede fra de frosne flngre og ned i tagrenden, si da for6ret

kom, og sneen smeltede, var nedlsbsrorene stoppede af tabte sam.

Den vinter var vi kun nogle fA tamrere pA pladsen. Nogle gange var flere

vek pi grund af influenza. En dag hvor jeg var den eneste tomrer, og ingen-

ting kunne lave p.g.a. vejret, stod jeg i arbejdsskuret, og lavede en kasse til

at opbevare en symaskine i,

Da jeg var ferdig med kassen, lavede jeg en slade, til at transportere den

p5. Jeg var giende p6 arbejde p.g.a. den megen sne. Kassen pakkedejeg

pant ind, og bandt den pA sladen, l6ste arbejdsskuret og gik derfra i msrk-

ningen. Jeg gik op mod porten ved hovedvagten, hvor mandskabs- og

officersbarakken ogs6 lA. Det var derfra banen gik videre til Aalborg Flyve-

olads.
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Forrest ammunitionskasser, bagved ses en "gird" og til hojre "kirken"
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Da jeg kom s6 nar, at jeg kunne se, hvem der stod vagt, blev jeg klar over,

at ved ham slap jeg ikke ud med kassen. Vi kendte efterhinden de forskel-

lige soldater helt godt. Heldigvis havde han ikke set mig pA grund af msrket.

Jeg vendte om, og gik over pladsen til den nordlige port, hvor banen gik

igennem til Aabybro. Denne port var altid lAst og bevogtet. -

Jeg var nu heldig; der stod "Goliat", en flink og gemytlig midaldrende soldat.

Han taendte sin stavlygte, og undersogte min slade og kasse meget noje.

Han lsftede kassen, der som sagt var indpakket, bankede p6 den, og spurg-

te; om jeg havde bomber i den, og ville starte min egen private krig.

Jeg havde efterhAnden lart si meget tysk, at jeg kunne forklare, hvad det

drejede sig om. Han morede sig over, at jeg ikke turde prove, at komme ud

af hovedvagten, og spurgte drillende hvad jeg ville gore, hvis han ingen nog-

le havde til porten.

Alt endte dog godt, han liste mig ud, og onskede god tur. Hvorefter jeg drog

langs den lille bane, gennem sneen til Aabybro.

Vinteren gik, og foriret kom. Jeg blev sammen med flere andre sendt pi

flyvepladsen at arbejde i nogen tid.

Da jeg kom tilbage til "Birkelse", byggede vi bl.a. nogle barakker, hvor de

store bomber blev anbragt. Det skal lige bemarkes, at der forleengst var

blevet ansat en formand p6 pladsen, sA der var blevet lidt bedre orden ifor-

holdene.

I
I



lnde mellem de hoje traer ved siden af mandsskabsbarakken og hovedvagl-

en var der bygget et udsigtstirn. Der mitte vi ikke komme op, men jeg var

nysgerrig, og en middag, hvor der ikke var nogen i naerheden, sneg jeg mig

derop, og lukkede gulvlemmen efter mig.

Jeg nod udsigten over tratoppene i nogen tid, og ville si gA ned igen. Men

da jeg tog i ringen, og ville ibne lemmen, kunne jeg marke, at lAsebeslaget

var smakket i. Nu var gode r6d dyre. Vindueme kunne ikke 6bnes, ellers

kunne jeg miske kravle ned udvendigt.

Efter nogen tid fik jeg dog signaleret til en kollega, s6 han kunne slippe mig

l 6S.

Andre har nu ogsi v@ret i tAmet, for der er taget billeder deroppe fra.

' 'r

I baggrunden tr@erne hvor udsigtst6rnet stod. Til venstre ammunitions-

kasser, og til hojre materialer til plankevejen.



En anden gang var jeg ogsa lidt i knibe. Jeg havde kort nogle materialer

pA en trolje, og foretaget et sporskifte, men glemt at skifte tilbage. Da jeg

var kommet et stykke derfra, horte jeg rumlen, og vendte mig om- Det var en

lang togstamme, fuldt lastet med bomber og ammunition pi vej ind gennem

porten. Det mindste disellokomotiv "David" var iforenden, og det store

"Goliat" var i bagenden.

Jeg sA for mig, at hele toget ville blive afsporet og ende i en frygtelig redelig-

hed. Jeg lsb som en vild, for at ni sporskiftet fsr toget, men kom for sent.

Til min enorme lettelse, korte toget igennem sporskiftet, uden at der skete

noget. Den eneste forklaring jeg kan finde er, at en eller anden har anet

urAd og skiftet om, mens jeg havde ryggen til.

De tyske vagthold der var udstationeret p6 depotet blev jevnligt udskiftet.

De unge var gennemg6ende ivrige nazister, og ikke til at tale med. Det hold,

jeg vil fort@lle om, var der i ret lang tid. De var, for de flestes vedkommende

noget aldre, nogle endda si gamle, at de havde deltaget i 1. verdenskrig.

De var mere besindige, og jeg tror ikke, at nogen af dem var rigtige nazister.

En af dem sagde til mig : "Jeg har ikke bedt om, at komme herop. Tror du

ikke, at jeg hellere ville vere hjemme hos kone og born".

Flere af dem kom ret ofte, og talte med os, der hvor vi arbejdede.

Jeg husker tydeligt, da dette hold fik at vide, at de skulle afloses. Flere af

dem kom, for at sige farvel. Det var gribende at se, f.eks. den store "Goliat"

sti med tArer i ojnene, og sige : "Farvel, nu skal vi til fronten, og sA er der

ikke mere".

Dette var i korte trak, en del af hvad jeg husker fra min tid p5 "Birkelse".



Aabybro under besaftelsen.

Varnemagten var under besattelsen bange for en invasion p6 Jyllands vest-

kyst.

Aabybro havde indfaldsveje bSde fra Hanstholm og Hirtshals, byen var derfor

serligt forsvaret fra tysk side. SAledes findes der bunkere ved AagArden og

Stenums g6rd (Brog6rdsvej 145). Ved Stenums gird var der endvidere barakker

med plads til 200 soldater.

I vejsiden var der stobt tykke cementblokke, der var et par ved broen over Ryi

og et par langere inde mod byen. Cementblokkene og spanske ryttere skulle

bruges til vejsperringer. Pi nordsiden af Brogirdsvej var der udlagt landminer,

de blev tilintetgjort af vernemagten kort efter befrielsen.

Aagiirden, Stenums g6rd og villaen p6 Brog6rdsvej 156 var besat af tyskerne.

Inde i byen var kroen, hojskolen og realskolen ligeledes besat med tyske tropper

Ved Karvej 17 var der opfort en barak med ca. 40 heste opstaldet.

Aabybro var sdledes i forhold til mange andre landsbyer meget praget af tyske

Vejsparringen ved RyA.
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Evakueringplan.

De sidste mAneder for befrielsen, var borgeme i Aabybro meget bekymrede

for hvad der ville ske, man var klar over, at det tyske sammenbrud var ner. -

Men hvad sA ?

I foriret 1945 udsendtes derfor den evakueringsplan, som gengives pA

naste side.

Landmine pi nordsiden af Brog6rdsvej uskadeliggores.



{aby Biersted Kommune. Denne Veiledning bedes gennem.

Iast og opbevaret omhyggeligt.

E qt aku er in g Nt ejle dnin g.
Hvis der gives Ordre lil Evakuering bor folgende Anvisninger folges:

Ordre til Evakuering sker ved Alarmering af Kommunens Beboere, og disse maa snarest begive sig
til det neermeste af folgende Opsamlingssteder:

Aaby Prestegaard
Aaby sondre Skole
S&ovenggaard

Niels ,&{ortensens Gaard i Votdbro
Aabybro Bryggeris Gaard

Paa Opsamlingsstederne sker Registrering af alle Personer, der forlader Kommunen. lngen maa for-
Iade Komrnunen udenom Opsamlingsstederne. Gamle og svagelige'Personer samt Modre med Spedborn vil,
hvis Forholdene tillader det, blive transporteret paa .Vogne.

Udvis Ro og Hjelpsomhed mod andre.

Man skal medbringe Legimationspapirer, Rationeringskort, personlige Papirer, rede penge, Verdi-
papirbr, Tapper eller Soveposer, Toiletsager, Spisegre.jer,.Madspand elter Skaal samt saavidt muligt forl<osl
fof et Par Dogn.

Man bor tage softdt Fodtoj paa samt medbringe Skiftestromper og Sko.

Born bsr absolut vere forsynet med Navnemarfte, og de Born, som ikke allerede har Navnemarke.
kan faa saadanne bdleveret hos Medlenrmerne af Evakueringsudvalget.

Tag ikke mere med end De selv kan bere over en storre Straekning ellef transportere paa C/kle,
Barnevogn el ler  l ignende.

De Hesteksretoier, sont Evakueringsudvalget ikke allerede har disponeret over, kan eventuelt benyt-
tes af Ejeren selv til Evakuering af Familien og andre, som tr@nger til Hjalp.

Til Pasning af de efterladte Husdyr elterlades det mindst mulige Personale, som SKII vere for-
synet med et saakaldt Forbliverkort. Paa Landbrugseiendomme, hvor der i Tiltalde af Evakuering efterlades
Husdyr, bor Ejeren snarest udpege en Forbliver, der Sondag den 15. April d. A. fra Kl. 9-12 vil faa ud-
stedt Forbliverkort ved Henvendelse til Kemnerkontoret.

Evakuednesudvalget for Aaby Biersted Kommune,

Hans Winther. Helga Okkels. Haratd Hsholt. O. Splirl Jensen.



Vej- og gadenavne i Aabybro.

Hvor stammer vej- og gadenavnene i Aabybro egentlig fra. NedenstAende giver

en forklaring pi nogle af navnene.

Jens Mollersvej-

Jens Msller, der var fra Tranum, overtog ved giftermAl gArden pA Hovensvej

109. Den blev solgt 1916 - 17, og familien kobte i stedet gArden i Aabybro,

hvor de boede i mange 6r. Girden blev overtaget af kommunen, der benyttede

den som materielgird, mens stuehuset blev brugt som husvildebolig.

GArden blev nedrevet i 1967 - 68, og grunden danner nu parkeringspladsen

foran Aabybrohallen.

Jens Mollers gArd set fra Kattedamsvej.



Thomasmindevej.

Navnet kommer fra ejendommen Thomasmindevej 25. girden li indtil 1875

lige syd for kirken. Prestegirdsforpagter Thomas Larsen, bedre kendt som

Thomas Maler ksbte girden, og flyttede den til en parcel pi Aaby Mark,

samtidig ksbtes ca. 25 tdr, land fra Prestegirden, sA girdens samlede areal

udgjorde 100 tdr. land.

Thomas drev girden til sin pludselige dod i sommeren 1899, hvorefter

hustruen Karen Maler overtog driften, og gArden fik navnet Thomasminde.

Karen Maler



Erik Eriksensvej.

Her er anledningen, at give,Aaby's mangeirige sogneridsformand Erik

Erlksen et varigt minde. Han var i naesten en menneskealder, en respekteret

formand for Aaby-Biersted Sognerid, I en tid, da den kommunale admini-

stration kun bestod af de folkevalgte sogner6dsmedlemmer, var det isar for-

manden, der trak det store laes.

Han drev et mindre landbrug nord for Aabybro, - det nuverende Kervej 68.

Hans stue var den tids kommunekontor. Arkivet var forskellige steder, f.eks.

oven pA stueuret, men han vidste altid, hvor dokumenterne skulle findes.

Erik Eriksen varfsdt 16. august 1869, pA ovenneevnte adresse. Sine sidste

6r boede han hos en son og svigerdatter, hvor han dode i '1959, nasten 90

6r gammel.

Erik Eriksen

il



Kran Spilmandsvej.

Kraen Spilmands g6rd er Vestergade 22, der er kun stuehuset tilbage. GArden

er gennem Srene blevet udstykket. En af de forste udstykninger var arealet til

Aabybro Lystanleg. Fra 1931 begyndte udstykningen langs det nuvaerende

Kervej.

| 1933 - 34 afstod Marianne og Kren garden til sonnen Monrad, der drev den

videre s6 lange der var landbrugsjord tilbage. Det nuvarende K spilmandsvej

3 er huset Kraen byggede til deres otium.

Kresten christensen var hans rigtige navn, men det vidste kun fa hvem var. Blev

der sagt Kraen Spilmand vidste alle hvem det var.

En tilflytter, der var interesseret i spillemandsmusik, havde set gadeskiltet, og

spurgte lokalhistorisk forening hvad vi havde af l(ran Spilmands musik.

Hvad hans tilnavn kommer af vides ikke, men Kren spillede ikke noget instru-

ment.

Bil ledet viser P.c. Poulsen, Dagmer Poulsen, Kraen Spilmand, Dagny conrad-

sen, Monrad. Siddende Ane Marie Poulsen, Anna og Marianne Spilmand.



Arets gang. - Foreningens virke i 19tt3.

Vi har, med hensyn til aktiviteter i 1993, holdt samme niveau som de fore-

giende 6r. Desvare er nogle arrangementer i efterdret blevet aflyst, da

forskellige vanskelligheder har gjort, at de ikke kunne gennemfores.

Heldigvis er disse aktiviteter nu aftalt, si vi kan afholde dem i de forste

mEneder af 1994.

Det drejer sig bl.a. om et besog pA TV-Nord, der er aftalt til 28. marts.

I april kommer Erik Jacobsen (son af kobmand Jacobsen pA Skovengene)

han vil fortalle om tivet i kobmandsgdrden i 1930-40.

P6 generalforsamlingen i 93 blev det foresl6et, at Bavnen's indhold blev af

nyere dato, samt at udgifter til trykningen kunne nedbringes. Endvidere mente

man, at foreningen kunne f6 en bedre rente af foreningens midler.

ljanuar var vi med pi udstillingen Aktiv Fritid p6 ungdomsskolen, hvor vi havde

en stand falles med Egnssamlingen.

17. maj var ca. 50 medlemmer med pA bustur til Briketfabrikken i KAs, hvor fhv.

larer Hansen forklarede, hvor stor en arbejdsplads det havde varet. Brsdrene

Schrsder, der havde arbejdet pA fabrikken nasten hele deres liv, gav en leven-

de beretning om arbejdsgangen pA virksomheden.

Senere ksrte vi ud over mosen, hvor vi sA lGasholm avlsgdrds landbrug, der

ligger i den tidligere Lundeg3rds mose. Aftenen sluttede, iArbejdemeq Hus,

med en film om arbejdet i mosen og pA fabrikken.

En sardeles vellykket tur.



14- juni var der cykletur i Aabybro's omegn. Turen gik ad banestien, til Voldbro

ad Damvej til CentralgArden og over Skovengene. Der deltog, mod forventning

kun smA 20, men vejret var heller ikke godt; en kold og bleesende aften.

28. juni gik turen over Sdr.Kar til Engelandshus, Skeelslund, over Soengene,

til Birkelse hovedgArd, hvor de 25 deltagere fik lejlighed til, at 96 en tur i haven.

Sammen med de ovrige lokalhistoriske foreninger i kommunen arrangerede vi,

en falles bustur til Landbrugsmuseet pA Gl. Estrup.

Der skulle tilmelde sig mindst 45 deltagere, hvis turen skulle gennemfsres, til

den fastsatte pris. Da tilmeldingsfristen udlab, var der kun 28 deltagere, si

turen matte desvarre aflyses.

Foreningen har i ojeblikket et medlemstal pA213.

Vi har haft en del besagende i kalderen, pA ibningsdagen (mandag),

men der er plads til mange flere.

Der har ogs6 veeret besog af flere skoleklasser.


