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Forsidebillede:
Gamle "Yvs" - Kresten Olsen kaldet "Yvs", var fqdt i Nqrre4kse
omkring 1838? Kaldenavnet "Yvs" er efter fgdestedet. Pd Haugdrds
Mark 4st for den nuvarende Damvej ld to smd feste-huse. I det ene
boede "Yvs" i det andet boede Vulf (en desert/r fra den tyske hrer).
"Yvs" var veteranfra krigen 1864. Ndr de to talte om deres oplevelser
var det barske beretninger, dE kom frem. Omkring 1915 var de to
huse sd gamle, og i sd ddrlig stand, at de blev jevnet med jorden.
"Yvs" kom da til at bo hos en datter og svigersQn, Stine og Mathinus
N\ht Kattedamsvej 49. Ndr vejret var til det sad "Yvs" ved den vestre
husgavl pd en agestolfra enfiedervogn. Der er mange nulevende der
husker "Yvs" og hans beretninger "Yvs" levede til sidst i tyverne, han
blev meget gammel.



Dagsorden for ordinrer generalforsarnling

tirsdag den 17. marts 1998 kl. 19,30

pi Aabybro bibliotek, Elmevej 2.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelse.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af to revisorer.

T.Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen, der forventes slut kl. 20,1,5,

forteller byrfldsmedlem Ernst Christensen der kalder sit foredrag:

G Mine drengeir pfl "Birkelse Hovedgaard".
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Tbrngaardsvej 30.

Niels Pedersen Vad

Om Niels Pedersen Vad, der var den fgrste bonde der var sogne-
ridsformand i Aaby-Biersted kommune, fgr ham var hvervet af
godsejerne pfl "Birkelse" overdraget deres godsforvaltere, kan
fplgende berettes: Han var fpdt d. 3lI 1845 ved hpjene i KnOs-
gaard, mtr. nr. 49.

Hans far Peder Nielsen Vad var en gammel gnaven, vanskelig,
hird og dpv mand, si derfor gik sgnnen ofte ude hos naboen, Jens
MBlgaard. Der var han velset af de gamle.

Jens Mglgaard's kone Line var lidt syg og lagde sig ofte til
hvile i m6rkningen, si kom Niels Vad tit nir han havde fiet sin
mellemmad og satte sig i vaven og vavede en times tid. De unge
ville gerne bespge Niels Vad og kom derfor ogsfl meget ved Jens
MBlgaard's.

Niels Vad var en rask og dygtig ung mand som andre unge
havde svrert ved at klare sie imod. Han kunne til tider vere lidt
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voldsk, hvorfor nogle unge mennesker en aften besluttede at jage
ham en skrck i livet. Da han en aften var pi vej hjem fra Aaby,
var naboens spn Jens Chr. Mplgaard blevet udstaferet som en
bandit, med langt skag og en stor knippel i hinden som han truede
Niels Vad med, da han rask kom giende fra vest. Men i stedet for
at blive bange og lpbe sin vej, stak han banditten en knyttet nreve i
maven si han 16g pe hovedet i Torngaard's store grBft, hvorefter
han fortsatte roligt hjem.

En gang havde hans kidhed dog ner bragt ham i ulykke. Peder
MBlgaard's sBn Peter, den senere ejer af "Kneppet", havde pi
session trukket si h@jt et nummer, at han mente at gi fri for at
blive indkaldt, hvad han ogsi blev. Men si skrev Niels Vad, der
var dygtig til at skrive, sammen med en anden ung mand, en
indkaldelsesordre til Peter Mglgaard. Brevet blev sendt med dag-
vognen til Ngrresundby for at blive poststemplet der, men s6dan
gik det ikke. Postkusken giver det til adressaten uden at fi det
stemplet og derfor anedes urid.

Sagen blev meldt til politiet der hurtigt fandt frem til synderne,
og sagen havde sikkert fiet alvorlig straf tll f@lge, hvis ikke gods-
forvalter Herskind havde taget sig af den. "Han mi hellere komme
ud til mig og @ve sig pfl sin skrivekunst", udtalte Herskind.

Takket vare hans indflydelse blev sagen betragtet som mere
uskyldige ungdomsstreger, ellers var de blevet straffet for falskne-
ri. Sagen gik Niels Vad meget nrer. Han udtalte, at hvis han blev
straffet si rejste han til Amerika. Han havde 3000 kr. som var arv
fra hans mor, si billetten kunne han nok klare.

Mod de som led uret kunne han vere meget hjrelpsom hvad
fplgende trak vedr@rer.

Niels Vad var soldat i Aalborg og klarede sig godt. Derimod var
der en af hans kammerater, ogsi fra Aaby - fra Houen, han var en
s@lle tumling der led forfardeligt under den tids strenge soldater-
regler. Jens Steffensen som han hed, var noget kejtet, klodset og



enfoldig, han var meget tung af bygning, med tilbgjelighed til at
lade hagen synke ned pi brystet. En aften sad han nede pi stuen
og skar pi nogle pinde imens han sad og grrd. Niels Vad ville
have at vide af ham, hvad der var i vejen. Jo, l6jtnanten havde
befalet ham at skrere to spidse pinde og tage med nreste dag, de
skulle stikkes i tgjet pi hans bryst oppe under hagen, for at han
kunne lere at holde hovedet oppe. Niels Vad trgstede ham og
sagde til ham, at det behpvede han ikke S6re, og at han godt kunne
putte pindene i kakkelovnen. Han mitte godt sige til lBjtnanten at
det havde Niels Vad sagt.

Neste dag spurgte lBjtnanten efter pindene, og troskyldigt efter
Niels Vad's anvisning svarede Jens, at de var puttet i kakkelovnen.
LBjtnanten sagde ikke noget til det, men han gloede ondt pi Niels
Vad, som han fra den tid afhavde et godt Qjetll, uden dog at have
held til at genere ham. I gvrigt kom lpjtnanten senere galt afsted
med at genere Jens. En dag under en Ovelse havde mandskabet
holdt et lille hvil, da befalede han Jens at l4be rundt orn flokken,
idet han med begge hander skulle holde sit gevrer over hovedet.
Pfl en eller anden mide opdagede obersten det, og han kom
pludselig farende pi sin hest og skeldte lBjtnanten ud efter alle
kunstens regler. Han skulle ikke blive officer, hvis det skete en
gang til.

Den 13. oktober 1873 holdt han bryllup med pigen Else Johanne
Jensen, datter af afdgde aftregtsmand Jens Poulsen, Teglladen. Da
havde han overtaget hjemmet ved Hgjen i KnBsgaard, mtr. w.49.
Her rev han ret snart husene ned og flyttede dem lidt langere mod
syd, der hvor de nu er beliggende.

Da gflrden f@rst er udflyttet i 1840 mfl man have bygget meget
ringe, siden bygningerne skulle rives ned allerede i halvfjerdserne.

Omkring 1890 byttede han gird med Jens Chr. Mglgaard, som
da havde den nordre gird i Voldbro, mtr. nr. 19. Det fortelles at
Niels Vad var utilfreds med at liniefpringen af F.F. banen sl ud til
at ville ber4re hans ejendom i Knpsgaard en del.
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For at undgi ulemperne af banelinien byttede han derfor gfrrd
med Jens Chr. Mglgaard. Sifremt denne uvilje mod banelinien var
irsag til byttet, kom han fra asken og i ilden idet girden i Voldbro
fik jorden gennemskiret af banelinien, mens den i Knpsgaard kun
blev ber@rt i yderkanten, da den endelige placering fandt sted.

I Voldbro byggede han et nyt stuehus straks, senere blev ogsi
kostald og lade fornyet. Han anlagde en stor og dejlig have med
mange treer omkring girden. Niels Vad kom i sognerfldet og blev
den fgrste af bondestanden der var sogneridsformand i Aaby-
Biersted kommune.

I kraft af sine gode skolekundskaber og sunde dpmmekraft blev
han betroet flere tillidsposter. Han var siledes en tid i represen-
tantskabet for Andelssvineslagteriet i N@rresundby, hvortil han var
modtager af svin pi stationen i Biersted og Vadum. Han var ogsi
taksationsmand for den almindlige brandforsikring for landbrugets
bygninger foruden flere andre hverv.

Hans kone, Else Johanne, var tidligt blevet foraldrelos, idet
hendes far Jens Poulsen vn 62 ir gammel, da hun blev fpdt.

Girden blev da overtaget af hendes bror Peder Julius Jensen.
Han blev gift med Sille, s@ster til Chr. Kalsen "Damgirden" og
Rasmus Kalsen i Haldaser.

Da Peder Julius overtog, blev hans mor Inger Marie Lorents-
datter aftagtskone pi Teglladen, og havde sin lille pige Else
Johanne at opdrage, den senere Else Vad. Men Else syntes at have
giet til hinde hos Sille, og der stod det ikke si godt til, da manden
Peder Julius var syg af taring. Til sidst blev han sindsyg og derfor
umyndiggjort.

Hans kone Sille sggte selvfplgelig alle mulige gode rid mod sin
mands sygdom. I et af disse rids udfprelse kom Else til at spille en
rystende rolle, da hun ikke var mere end 8 6r gammel.



Rfldet var det i overtroen kendte "Litteratus" , fgdt pi ny - der
gik ud pfl at blive trukket gennem et sikaldt Qjetrn - et trre i
skoven hvor to stammer var vokset safilmen og havde dannet en
slags kunstig livmoder, som et menneske kunne trakkes igennem
og dermed fi nyt liv. Da et sidan trn var vanskeligt at finde, fandt
man pfl erstatning. Den bestod i at den syges kone Sille skulle, en
nat kl. 12 ph Aaby kirkegaard, afskere to pilegrene, bere dem
hjem og binde dem sammen i en ring, hvorigennem den syge nu
skulle fpres. Derefter skulle ringen den pifglgende nat kl. 12
nedgraves pi kirkegaarden.

Dette skulle Sille altsi udfpre, og ggre det alene - men hun tur-
de ikke. Hun tog den lille Else med sig. Den lille pige mitte altsfl
med pi disse uhyggelige ture, for at v&re en beskyttende engel for
sin broders kone. Tildragelsen har Else selv fortalt til sin svigers@n
Pastor Almark i Vri.

Utroligt at Else ikke selv blev overtroisk, men tvertimod var
hun meget realistisk og fri for overtro.

Peder Julius blev trukket gennem pilebindet, men det hjalp
naturligvis ikke, og han dpde kort tid efter.

Nogen tid efter hans dgd, blev Sille gift med Chr. Mikkelsen.
Han var noget fordrukken, si det er klart at under disse brogede
forhold var tilverelsen ofte vanskelig for den lille Else.

Hun havde det vist ikke ret sodt i sin barndom. har en af hendes
dotre fortalt.

Da hun var 22 flr blev hun gift. Egtepanet fik mange gode ir
sammen. I hjemmet opvoksede en stor bgrneflok, 7 piger og 4
drenge. Modgang blev de dog ikke skflnet for, idet de mistede en
lille pige pi knap 2 Ftr, og senere en s@n og en datter i tyveirs-
alderen. Alligevel kunne de glede sig over at bprnene havde arvet
foraldrenes gode egenskaber.

To af s@nnerne blev som faderen indvalgt i Sogneridet, mens en
anden s@n og to d4tre valgte en seminaruddannelse og blev lerere.
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I I9l2 solgte de girden i Voldbro, og flyttede til Knpsgaard i
nybygget villa. Foruden at Niels Vad havde gode evner, og fulgte
godt med i hvad der for tiden rgrte sig i samfundet, var han ogsi
en hindsnild mand der kunne fremstille megen husflid. Det kom
ham til gode i hans otium i Kngsgaard, hvor han fik aflOb for sin
energi ved at reparere selet@j for venner og bekendte.

Niels Vad var hvad kundskab angflr nogle flr forud for sin tid -

som nogen udtrykte det - et hoved hpjere end sine samtidige.
Han d@de 15. juni 1922, nnsten syvoghalvfjerds ir gammel.
Else dpde fire et halvt 6r senere, d.25. januar 1927. Egteparret

var et godt eksempel pi at der i bondestanden var en vignende
forstielse for at lerdom var vejen til en bedre tilvrerelse, og der-
med et rigere og mere lykkeligt liv.

Norden Voldbro gdrd, Tbrngaardsv ej I 06.



Maltkollen
Et bylav eller en samfundsegn, som man kaldte beboerne i et

lille landsbysogn, hvade et stykke fellesjord, som ikke var matri-
kuleret til en enkelt ejer. Dette gav sig udslag i, at den enkelte
betragtede jorden som sin.

Nogle stede var man sfl heldig, at der var ler. Hvor det var
tilfreldet, hentede man ler til at mure i, ler til ladegulve og til at
kline de gamle bindingsverkshuse med, og efterhinden fremkom
der si stort og dybt et hul, at det blev til en dam, og frellesdammen
var siledes alles eje.

I denne frellesdam kunne man lregge jestne (indtpnede) ting
som t@nder, kar og spande eller et vognhjul, ringen var lgs pi, for
h trgg (gi sammen). At det gik ud over bpdker og smed, tenkte
man ikke pi, men pengene var sparet. Skulle en vogn ggres ren for
at males, eller migskodderne ggres rene, fik de en blgdetur i dam-
men og var let renset. Endnu findes der fellesjord, som dog
betragtes som tilhprende kommunen.

Bylavet havde ligeledes en felles maltjtjpl (maltkolle), som
sognets beboere havde bekostet at lade opfpre. Maltjhukst
(-huset), som det kaldes i daglig tale, var centralt beliggende.
Malthuset var en lille kvadratisk bygning, opfgrt af kampesten og
stritrekket.

Der var kun en d4r og et par glanhuller som dem i laden.

Hvor meget malt, der skulle bruges til en brygning, var afhan-
gigt af, hvor kraftigt og hvor meget gl, man ville brygge, og hvor
lenge det skulle vare for at dakke behovet. Nogle bryggede si
meget, at ogs8 daglejere og enligtstillede kunne fi en slant @l som
gave. Det spillede ingen rolle, nflr man skulle brygge alligevel.

Fprst tog man byggen og satte i st6b (blgd) i et kar. Den skulle
st6 i karret i tre og en halv time, for at vandet kunne gennemblgde
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kernen sfl meget, som det var npdvendigt for at ffl en god malt.
Nir byggen var st@bt, blev den taget op af karret og lagt ud pfl
logulvet eller et tilsvarende sted for at spire.

Spirerne mitte ikke blive langere end to trediedele kernens
lrengde. Konen stod med ansvaret og mitte ngje overvige dette.
Hun mitte adskillige gange rende ud i laden og vende kornet for
ved selvsyn at konstatere, nir kernen var frerdigspiret og tjenlig til
at komme hen i maltkpllen til tfiring.

Nu var det manden, der foretog det videre forngdne. Byggen
blev biret eller kprt hen i huset og lagt t1l tgrre pi en meget tret
rist. Denne var si t&t, at selv de mindste kerner ikke kunne falde
igennem. Malten blev omhyggeligt jevnet ud, si det kunne fi
samme t@rring. Der blev trendt ild i de t@rre pinde, der li pi
gulvet, og de skulle si besBrge en langsom t@rri'ng. Risten li si
lavt, at man fplte sig sikker pi, at ilden ikke kunne antande strfl-
taget, og da risten var t&t, hindrede den flammerne i at sli igennem.

Malten skulle vendes hver anden time for at fi en ensartet t6r
og god malt.

For at Ollet kunne fi den rigtige aromasmag, mitte der kun
bruges bggebrende til at fyre med.

Malten skulle males eller snarere blot knuses, inden den kom i
bryggekarret. Nogle fik malten malet ved mplleren, andre havde
selv en lille maltkv&rn, som kunne drejes rundt med et hindsving,
og atter andre knuste den ved at tage en rund sten i hinden og pfl
en flad eller lidt hul sten knuste kernen.



Centralgdrdens elever og personale sommeren 1940. Foran i midtenforvalter Poul Gylling
Yderst til venstre ovetfonalter Ejner Jprgensen.

Nuvrerende bestyrelse

Formand: Marie Albrektsen Tomgaardsvej 37 98 24 12 05

Nastfor. og sekreter: Gunnar Mglgaard Kzervej 63 98 24 12 60

Kasserer: Birgit Pedersen Grundtvigsvej I 98 24 14 80

Villads Villadsen Fasanvej 17 98 24 19 23

Ellen Sofie Mumgaard Ostergade 16 98 24 10 20

Johanne Hansen Kattedamsvej 106 98 24 10 56

Oskar Underlin Thomasmindevej 28 98 24 12 2'l

Jens Jensen Kirkevej 36 98242299

Knud Gr6n Toftegaardsvej 23 98 24 16 5l


