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Gl. Kro og købmandsforretning.

Fgr Aabybro blev til en stationsby 1895 og var landsby, var den

faktisk delt i to områder, hvor der foregik noget og kaldtes deng-

ang Aaby og gl. Aaby, der var ca. 1,5 km afstand mellem disse.

Gl. Aaby havde kirke, skole og mølle, og i Aaby var der previ-
ligeret landevejskro, købmandsforretning, smedeforretning,
farve- og uldspinderi, mejeri samt 2 gårde "Stenums Gård" og
"Aagården".
Der gik en sti fra Toftegårdsvejen over Kr. Spillemans mark bag

om Hgjskolen over Kærvej og direkte til skolen og Kirken.
Kroen som lå ved Aalborg Thisted landevej var en lang bygning
med kvist, sammenbygget med købmandsforretningen, som var
en vinkelbygning og der var brandmur i mellem. Til kroen hørte

desuden en stor rejsestald, her skiftedes heste når post- og dag-
vognen kom fra henholdsvis Thisted og Aalborg.
Hvornår kroen blev bygget vides ikke, men jeg ved at min bed-

stemoder dengang 19 år var serveringsjomfru på kroen 1864, da

var der også kommet tyske soldater der, men de var kun et par

dage på egnen så forsvandt de.

På kroen holdtes naturligvis mange fester, men det var især

grundlovsfesteme, der var meget omtalte, de samlede mange

mennesker. Til kroen hørte også en ualmindelig stor have.

Da banen kom 1895 blev kroen nedlagt og solgt til læge A. M.
Andersen, der var læge i Pandrup, han var fra Bagterp ved

Hjørring, født 1863, hans kone Maren Andersen født 1872, de
havde en søn Axel Andersen født 1892, han var dyrlæge på

Bornholm, og en datter Asta Andersen født 1898, hun blev gift
med garver Eskild Klitgaard, N6rresundby, men døde allerede
1951.

Andersen indrettede kroen til lægebolig og begyndte lægeger-
ning her. Andersen var læge til 193 1, han solgte ejendom og prak-
sis til læge I. C. Dybkjær og byggede selv en stor villa til otium,
på samme grund.



Dybkjær var fia Beder født 1902, hans kone Inger Dybkjær også
fra Beder født 1901, der var syv b6rn i ægteskabet. Efter alder:
Leif, Jytte, Esben, Ole, Kjeld, Ib og Karen Dybkjær.
Fru Dybkjær døde allerede 1953. Dybkjær blev senere gift igen
og flyttede til Sjælland. Hele bygningen blev nedrevet l96l af
hensyn til vejens udvidelse.
Af købmænd der kendtes, som drev forretningen kan nævnes:

købmand Boelsen, k6bmand Niels Spborg født 1884, han var
ugift og drev den senere som brugsforening til 1926, han solgte
den til købmand Bjørn Jacobsen gift med Ingeborg Jacobsen, de
drev den til 1943, hvorefter den blev nedlagt. Bjørn Jacobsen
solgte huset til Aage J6rgensen, Kaas og k6bte hus i Bredgade,
det var nr. 4. Der var to lejligheder, hvor der i tidens løb har været
adskillige lejere.



BesØg hos en tidligere godsforvalter
og sparekasseformand i Aaby.

Når man i dag kommer ind i Sparekassen Nordjyllands lokaler -

den tidligere Aaby-Biersted Sparekasse - og ser hele den stab af
medarbejdere og alt det tekniske udstyr, da er det svært at fatte at

ved oprettelsen i 1869, var det formanden der bestred alle forret-
ninger, og at der kun var to sparekassedage i hver måned.

Fra 1884 til l914 blev formandshvervet bestridt af godsforval-ter
Panum, der boede på Englandshus. Først i hans formandstid blev
der ansat medhjælp. Panum var tit i dårligt humgr, var meget tem-
peramentsfuld, så et besgg hos ham for at bede om henstand, var
en betænkelig sag. Men at han også var i besiddelse af lune og
desuden et ejegodt menneske, vidner fplgende historier om.
Nu afdøde smedemester Niels P. Falborg skriver i sine erindring-
er om Aaby. Da han var ude hos Panum for at kgbe den grund ved
Kattedamsvej, hvor han senere byggede bolig og smedeværksted

- grunden ejedes da af Stamhuset Birkelse. Dette besøg fik føl-
gende forl6b. Jeg kom ind i kontoret og havde knap nok fået
d6ren lukket bag mig, endsige hilst goddag, før Panum i en bister
tone udbrød: "Hvad vil så De". Jeg begyndte at forklare, atjegjo
gerne ville købe den grund, som jeg beskrev, lå der på dette sted.
"Den grund, det hul, det er tosset, det er alt for dyrt at bygge der",
og mere af samme skuffe. Jeg stod der forlegen og drejede hatten,
mens jeg formålsløst prøvede at motivere hvorfor det absolut
skulle være den grund, men alt prællede af på Panum. Han løb i
sin iver frem og tilbage på gulvet, indtil han vendte sig mod mig
og udbrød: "Jeg vil ikke høre mere om Deres tossede ide'- far-
vel".
Hans kontorist Pedersen, Panums Pedersen blev han kaldt, havde
overværet sceneriet, han fulgte mig ud og sagde på en trøstende,
rolig måde: "Nu venter vi nogle dage, så skal jeg nok få talt med
Panum. Vi skal have godsejeren til at se på, om han vil give tilla-
delse til at sælge grunden. Jeg skal nok sende bud, når det er



belejligt". Det varede ikke mange dage f6r holægermesteren var
oppe og se på forholdene. Jeg fik omgående bud fra Pedersen, ar
nu var tiden inde til at prøve igen.
Hurtigst muligt befandt jeg mig på godskontoret. Her mgdte jeg
hofjægermesteren i gården. Jeg hilste og han rakte mig hånden,
idet han sagde: "Nåh, det er Dem der vil købe den byggegrund, ja
så lykke til med handelen". Det var kort og godt - jeg var over-
rasket og forstod ingenting. Jeg havde i forvejen bestemt, at hvis
man forlangte mere end 1.000 kr. ville og turde jeg ikke købe
grunden.

Da jeg kom ind på kontoret, læste Panum mig teksten mere grun-
digt end forrige gang: "Den er dyr - alt for dyr, det hul o.s.v.".
Der var for mig intet andet at gøre end at vente ril han fik det hele
spyttet ud. Endelig kom det. "Prisen er 500 kr.".
At jeg bevarede fatningen og ikke så alt for glad ud, forstår jeg
ikke. Panum fortsatte: "Der er ikke mere at gøre ved den sag, jeg
har advaret Dem mod at gøre en dumhed, der vil komme til at
svie til Dem hele Deres liv". Det må erkendes at grunden var
meget lav, og at der skulle fyldes meget op før der var til at
bygge. Da han havde travet op og ned af gulvet nogle gange,
standsede han og sagde: "Nu skal jeg sige Dem 6n ring unge
mand. Når de nu får bygget, skal jeg ordne alt skriveriet for Dem
med lån og hvad der ellers opstår, og det skal ikke koste Dem en
øre - ikke 6n øre", gentog han med tryk. Han holdt sit ord, han
ordnede alt vedrørende handelen og hjemtagning af lån uden at
forlange en øre for det. Sådan var Panum - et eje-godt menneske;
han ville forhindre mig i at begå 6n, efter hans mening, stor dum-
hed. Panums lidt opfarende gemyt og modtagelighed for en lun
bemærkning kommer til udtryk i følgende historier, der for
mange år siden verserede på egnen.
En ældre boelsmand af den rigtige vendelbotype havde en for-
middag ærinde på godskontoret og fandt Panum i et særdeles dår-
ligt hum6r. Boelsmanden lod sig dog ikke gå på af den grund,
men tog offensiven, så snart godsforvalteren begyndte at udgyde
sin galde: "Sej mæ en gaang hr. godsforvalter, ær De i saant æ skit



humør hver maaen, for så vil a da møj nøe væ jyvt mæ dæ", var
mandens lune bemærkning. Det forlyder at denne bemærkning
havde en så heldig indflydelse på godsforvalterens sindsstem-
ning, at manden fik sit ærinde forrettet og det endda af en venlig
godsforvalter. At han også lod sig formilde når folk kom ham i
møde på den rigtige måde, vidner følgende historie om.

Godsforvalter Panum



En mand fra Aaby der var kendt for sit stilfærdige lune, kom en
morgen ind på godskontoret just som panum mut og utilnær_
melig belavede sig på, at skulle køre ud af gården. på godsfor-
valterens vrantne spørgsmål om hvad vil så De, svarede manden
sindigt: "A vil såjaen betaael min renter", mere fik han ikke sagt,
inden godsforvalteren var ved at eksplodere, velsagtens for at
lade manden vide, at det ikke var på en tid at komme.
Men inden godsforvalteren fik givet udtryk for hvad han mente,
fortsatte manden i samme sindige tempo. "Men a ka int, for a haar
int pengen". Måden manden fik sit ærinde fremført på, tøede
godsforvalteren op, så manden fik henstand og det endda af en
venlig godsforvalter, der bagefter kørte smilende ud af gården.
Godsforvalter Panum var en dygtig men også travl mand, det vil
man forstå, idet han sammen med bestillingen som godsforvalter
og formand for Sparekassen også i tiden fra 1893 - 9g var for-
mand for sognerådet.

J.J.



Stenums gård.

Stenums gård lå lige overfor kroen, altså på modsatte side af lan-
devejen. Den blev bygget ca. 1855. Der blev bygget ny stuehus
1898, da det gamle brændte.
Hans Peter Stenum der var lærersøn fra Pandrup var født 1829,
hans kone Johanne Marie Stenum var født 1850. Foruden at drive
gården, havde han også en omfattende forretning med posr og
dagvognkgrsel, han havde ikke mindre end 3 ruter at passe,

Aalborg, Lgkken og Fjerritslev.
De havde I datter og 3 sønner. Datteren Cecilia blev gift med
lærer Anton Jensen, Pandrup. Andreas Stenum født 1876 døde
som ung 1907, han var cand. theol. og oprettede Aabybro
Realskole. Chr. Stenum født 1887 blev gårdejer på Koldingeg-
nen. Thomas Stenum født 1891 og gift med Marie Stenum (født
Bisgaard) var fra Pandrup, de overtog gården 1915. De havde en
søn Peter Stenum født 1915 han blev cand. jur. og flyttede til
Hjøning og blev vicepolitimester, han er nu pensioneret.
Der blev solgt mange byggegrunde fra ejendommen, således er
ca. halvdelen af Vestergade med de ulige husnumre udstykket her
fra.
1943 overtog tyskerne gården og Stenum flyttede til Aalborg og
blev ejendomshandler. Efter krigens ophør overtog kommunen
gården, den stod tom nogle få år, men blev moderniseret 1949-50,
og indrettet til alderdomshjem, som oph6rte 1976, da plejehjem-
met blev indviet.
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Farve og uldspinderi.

Øst for Stenums stuehus på samme grund, var der farve og uld-
spinderi. Øst her for igen var en stor branddam med små både til
sejlads.
Farver Rasmussen overtog dette 1882, de kom fra Silkeborgeg-
nen. Rasmussen født 1858 og død 1956 og hustru født 1860 og
død 1910.

De havde 2 sønner Johannes og Chr. Rasmussen og en datter Elna
Rasmussen, som døde kun l8 år gammel. De drev virksomheden
til ca. 1908 og solgte den til uldspinder Holst.
Rasmussen købte ejendommen Vestergade 23, og slog sig på tør-
vehandel under l. verdenskrig, men solgte huset igen 1920 til
ejendomshandler P. Pedersen, flyttede oven på og sad til leje i

nogle år, idet han var blevet alene. Senere købte han
Kattedamsvej 8, var der nogle år. 1936 byggede han et nyt hus på
grunden Mortensgade 16. 1942 flyttede han til familie i Aalborg,
kom senere på plejehjem og døde 1956 98 år gammel.
Uldspinder Holst og hustru Martine Holst der overtog virksom-
heden havde en søn Peter Holst og en datter Maren Holst, de fun-
gerede til ca. 1912. Efter Holsts død, købte Martine Holsr
Vestergade 8, der blev indrettet til butik med uldvarer og trico-
tage.
De rejste fra byen 1928.
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Uddrag af graver Peder Justesens bog
"Ledige timer"

Det skete at træværket på stolene ikirken blev ødela-et. ved at der

blev snittet i dem. Man sagde det var når menigheden kedede sig

under prædiken. Men det var sikkert ikke den dag, han skulle
nævne korlene i sin prædiken.
Jeg bad ham fortælle mig hvorledes det skulle forstås, jo, sagde

han, en aften havde præsten været ude i stort selskab, og der var
blevet drøftet, om det var let at lave prædiken sådan gang på gang

år efter år over det samme. Præsten var da blevet lidt overmodig
og svarede: "Jeg kan bruge alt til en prædiken. og den kan endda
blive fln". Så var der en der sagde: "Dersom du kan nævne fire
slags kort på sBndag, uden at det vækker forargelse, så skal du få
en fed gås til Juleaften". Præsten slog til, og han vandt gåsen. Han
sagde isin prædiken: "Tænk eder, nu at vi så selve djævlen
komme ind af en af disse ruder og søgte lige efter ens hjerte.
Med sine skarpe klgr, mon så ikke enhver afos råbte spar os (det

var vel nok en and)"
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Et udpluk fra Fru Constantins
Husholdnings- og kogebog.

Hovedrengøring.

Ved denne lejlighed søger man så vidt som muligt at t6mme
stuen, som skal rengøres, for alt sit indhold. Aftenen før bort-
tager man alt mindre nips og deslige, som lægges i en kurv, da
dette om morgenen ville tage for lang tid, så rengøringskonen
ikke kunne komme til straks. Gardiner nedtages straks om mor-
genen, og alle møbler flyttes ud så vidt muligt. Kan dette af for-
skellige grunde ikke ganske lade sig gøre, enten af mangel på
udenomsplads eller på grund af m6blernes overvættes tyngde, må
man se at rette sig efter forholdene. Men et må man sikre sig, at
skal møbleme rengøres, hvor de står, da må det ske, inden stuen
rengøres, så at ikke støvet atter skal hvirvles ud i den rene stue.
F6rst nedtager man gardineme og lægger dem smukt sammen,
inden man udleverer dem til bankning i fri luft, thi de lider meget
ved i sammenkrøllet tilstand at bæres op og ned eller henlægges
på gange og trapper.

Gardinernes nedtagning. Når gardineme er meget kunstigt
ophængte, og man 6nsker en enkelt gang at undgå sadelmage
rens hjælp, kan man børste og ryste dem omhyggeligt i alle fol-
der, endelig med rene børster, derpå forsigtigt rulle dem op fra
neden og fæste tynde lagener omkring dem for oven ved stangen.
Således kan ophængningen bevares en enkelt gang. Mindst 6n
gang om året, helst to, må man tage dem helt ned og efterse dem
i alle små folder og rynker. Gardinstængernes ned-tagning er van-
skelig. U6vede mennesker er rilbøjelige til at rykke og slide i
stængerne, som det ofte er besværligt at tage lgs fra krogene. Her
er det godt, dersom husmoderen kan være til stede og bede ved-
kommende tage fat med lempe og tålmodighed. Thi lpsnes kro-
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gene, kan gardinerne ikke mere hænge sikkerl på dem. I det alt-
for store hul, som krogen nu sidder i, må inden krogen atter kan

slås fast, indsættes en træprop. Dette kan kun en snedker bes6rge,

og at få ham hentet er dyrt og tager tid. Idet stængeme tages ned,

må man se at undgå at lade kuglerne for enden falde på gulvet, thi
herved går tappen hvormed de er fastgjorte til stangen af, og det

varer mindst en dag, inden snedkeren kan indsætte og fastlime en

ny. Når stængerne er tagne ned, bør der skrives med blyant bag
på dem, til hvilket vindue de hgrer (ligesom på dobbelte vindu-
er). Thi selv om stængerne er ens, er det ikke sagt, at de har øske-
nerne, hvori de hænger på krogene, siddende ganske på samme
sted.
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Udpluk fra en kontrabog (brugsbog) fra 1891.



Nuværende bestyrelse

Formand:
Marie Albrektsen, Torngaardsvej 37

Tlf.98 24 12 05

Næstformand:
Knud Grøn, Toftegaardsvej 23

Ttf.98 24 16 st

Kasserer:
Birgit Pedersen, Grundtvigsvej 1

Ttf.98 24 t4 80

Sekretær:
Kirstine Bjerg Larsen, Torvestræde 6

Ttf.98 24 21 88

Villads Villadsen, Fasanvej 17

Tlf.98 24 t9 23

Ellen Sofie Mumgaard, østergade 16
Ttf.98 24 t0 20

Charles Christensen, Markedsvej 5
Tlf. 98 24 18 4l

Åbningstid: Mandag kl. 15.00-18.00
Elmevej 2 i kælderen

Kontingent kan indbetales i åbningstiden
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Aabyho Bostryk & Scrigråfi 98 24 47 l7


