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Aaby Sdr. Krer i gamle dage
Samlet af Jqrgen JPrgensen

Pi de lave ker- og engarealer sydpst for Aaby har der fra gammel
tid ikke vreret nogen bebyggelse. Disse arealer tilhgrte gflrdene i
Aaby.

Fgrst efter matrikulen i 1844 og efter at ejendommene, som are-
alerne tilhgrte, efterhinden blev kobt til selveie - f0r 1848 var de
alle frestere.

Fra 1850 og ti ir frem blev mange festeejendomme i Aaby under
Birkelse Gods kpbt til selveje. Det medfprte at de sure og vandli-
dende arealer blev udgr6ftet og senere udstykket og bebygget. I
flere tilfalde aftrendet til en s@n eller datter der her opbyggede
et hjem pi en udstykket parcel fra hjemmet i Aaby.

Pi et gammelt kort fra 1801 findes ingen ejendomme pi Aaby
Sgndre Kar. Kun tre smi ejendomme benevnt "Engeland".

Ejendommen "Ny Torngaard", matr. nr. 25 c., der i dag ejes af
brpdrene Niels og Martin Christensen, er for st@rstedelen udstyk-
ket og solgt til Jens Jensen Engholm, der samtidig havde k@bt
matr. nr. 41 b. Begge parceller blev senere solgt til Niels Kalsen,
der drev hele arealet under HObrkgird.

Herfra blev parcellen igen fraskilt og overladt s6nnen, Lars Kalsen,
efter at der herpi var bygget en firelenget gflrd sidst i forrige
Srhundrede. Lars Kalsens datter forteller, at prisen for bygninger-
nes opfprelse var 10.000 kr. for arbejdslgn og materialer.

Efter at have boet her nogle 6r solgte han ejendommen til sin bro-
derdatter Margrethe og hendes mand Tomas Christensen. Sam-
men drev de ejendommen i en irrrekke indtil Tomas Christensen
mistede livet ved en tragisk ferdselsulykke pi landevejen uden



for sit hjem. Derefter drev Margrethe, bistflet af s@nnerne, hjem-
met videre indtil hun 1966 aftrendede girden til s@nnerne Niels
og Martin, der er ejere i dag.

Pi den modsatte side af vejen ligger "Hgbekgird", matr. nr. 41 b.

Ved matrikulens indfgrelse i 1844 ejedes denne engparcel af Lars
Jensen Skrreder og var en del af matr. m. 41. - en gird pi Aaby
Mark ved Kngsgird.

Ved en udstykning i 1859 ses parcellen at vrre ejet afJens Jensen
Engholm, der samtidig ejede matr. nr. 23 a. pit den modsatte side
af landevejen. Derforuden havde han opkBbt flere ejendomme i
Aaby. Jens Jensen var en slags entrepren4r og havde jordarbejdet
ved landevejen fra Nprresundby til Aabybro i entreprise.

Om han har bygget alle girdens bygninger vides ikke, men han
skal efter sigende have bygget laden, som han brugte til stald-
kvarter for sine heste, samt lager for fourage til samme. Jens
Jensen srlger senere ejendommen til en mand ved navn Nors -
vist nok den senere ejer af "Skovenggird" pi Aaby Skovenge.
Han var ikke ejer i ret lang tid, inden han solgte til Niels Jensen
Kalsen. I 1785 stir han i hvert fald som ejer. Han var f@dt i
Biersted. 1884 stflr sgnnen, Jens Nielsen Kalsen, som ejer. I hans
tid blev jordtilligendet for@get med tilkob af matr. 38b. m.fl. i
1902.

Efter hvad Jens Kalsens datter, Margrethe, har fortalt, skulle hen-
des bedstefar, Niels Kalsen, i 1883 have bygget "Ny Thorn-
ghrd", hvortil han flyttede, da s@nnen overtog "Hgbakghrd".
Her boede han og hans kone, Ane Margrethe, som aftagtsfolk ef-
ter at deres sgn, Lars Kalsen, ved sit giftermil i 1894 overtog "Ny
Torngird".

1915 solgte Jens Kalsen "HBbekgird" til nogle ejendomshandle-



re, der senere, i 1917, solgte til Jens Rendbak. Det varede kun 2 -

3 ir fgr han flyttede, idet han solgte til Kristian Aastrup som var
ejer nogle flr i tyverne, indtil Herman Hansen bliver ejer i et par Fn.

1930 mfrtte han give op, og girden blev erhvervet af Peter Niel-
sen, som drev girden i en irrrekke, indtil han mistede livet ved et
tragisk frrdselsuheld pi vejen, ikke langt fra sit hjem.
Herefter overtog hans datter og svigers@n, Hanne og Chr. Bech
Sgrensen, gflrden, som i dag er en veldreven ejendom med stort
opdrret af smflgrise.

Lrlngere mod syd, pi vestsiden af Skeelslundvejen, ligger matr
nr.39 b. "Damgirden" - i 1859 udstykket fra moderejendommen,
matr. nr. 39, beliggende ved Aaby Sgndre Gade. Ejendommen er
formentlig bygget pi ca. sanrme tid. Den fprste ejer hed Kristen
Kristensen Kaldsen.

Senere ejedes girden af en mand med samme navn, og hvis kone,
Else Marie, var datter af Niels Grpn i Aaby. I l93l solgte de
"Damgirden" til Niels Poulsen, Vesterhouen, der kort tid efter
solgte videre til Kristian Larsen.

Kort tid efter at Maren og Kristian Larsen havde overtaget 96r-
den, nedbrrendte udhusene som fglge af skorstensild. Med nye
bygninger, opfprt efter branden, drev de girden i mange ar, ind til
deres aldste sgn, Frode, i 1977 overtog gflrden. Denne er senere
vesentlig udvidet ved tilkgb af mere jord og med flere og stprre
bygninger, si den i dag er en fuldt moderne landbrugsejendom
med stor animalsk produktion.

Da Kristen Kaldsen solgte "Damgflrden", beholdt han en parcel
pil ca. 10 tdr. land, hvorpi han byggede en lille ejendom oppe ved
landevejen. Her boede han og konen sammen med deres reldste
spn, der var ugift.



Efter begge rgtefal lers d6d. Else Marie levede nogle ir efter sin
mands dgd, hun blev over 90 ttr, har s@nnen boet alene. Da
omfarlsvejen skar deres parcel midt over, blev den del, som li syd
for vejen, igen lagt til "Damgirden".

Fortsrtter vi mod syd ad Skeelslundvejen", finder vi matr. nr.3l
b., "Enggflrden". Denne ejendom er formentlig oprettet af
Stamhuset Birkelse pi et krer fra matr. m. 3l . i Aaby. Her boede
i flere ir Peter Brandt Herskind, der var godsforvalter for
Stamhuset og fra 1853 til sin d6d i 1888 tillige sogneridsfor-
mand.
Efter ham boede en Jens Thomsen Lemmergaard fra 1888 - 1898,
da Anders Andersen tiltridte som faester af girden. Han havde til-
lige det hverv for Stamhuset at skulle maerke k6erne ved godsets
forpagtere og kontrollere, at der var det antal dyr, der skulle vere
ifglge forpagtningskontrakten. Det var nemlig sfldan dengang, at
et n&rmere fastsat antal store kreaturer ved forpagtningsgirden
var Stamhusets ejendom - derfor denne kontrol. Anders Andersen
blev fprst selvejer 7922.

Hus et v ed Skeelslundv ej



Efter ham overtog hans bgrn, Maren og Anders, "Enggirden, som
de drev i en del ar, indtil de solgte til Knud Hollensen, hvorefter
de flyttede i en nybygget villa pfl hjOrnet af Skeelslundvej -

Engelandshusvej. Her n@d de deres otium, og da de ingen livsar-
vinger havde, blev deres bo testamenteret til Landsforeningen til
Kraftens Bekrempelse, der senere har solgt til B. Knudsen.

Knud Hollensen har forsynet girden med nye driftsbygninger,
ligesom jordtilligendet er for@get ved tilkpb fra en naboejendom,
si girden er en fuldt moderne produktionsgflrd.

Lidt lengere mod syd og @st ligger en ejendom, matr. nr.23 c.,
kaldet "Kngsgirdsminde", som er bygget pi et ker fra girden
"Kn@sgird" ved Torngirdsvej.

Her boede i 1885 Kristen Poulsen, der senere antog navnet
"KnBsgird". Han var far til Poul Kngsgird, der i mange ir var en
dygtig karetmager i Aabybro. Efter ham overtog svigersgnnen,
Johan Reiche, girden som han drev indtil sin dod, hvorefter son-
nen, Karl Ejner, fortsatte driften i nogle ir - byggede ny kostald
og tilkpbte mere jord.

Engelandshusvej 36 omkring 1920



Senere blev ejendommen aftrendet til Knud Hollensen, der
sammenlagde arealet med sine egne jorder. Bygningerne blev fra-
solgt til J. Thomsen.

Vest for Skeelslundvejen, syd for Engelandshusvejen, lidt vest for
hvor Anders Andersen byggede villa, lfl for mange ir siden tre
smi ejendomme med ganske lidt jordtilliggende. I den Bstligste
boede Slagter Johan, fader til Jens Chr. Christensen "Teglladen".
Den naste beboedes af Gigl Peder Kristian, og i den vestligste
boede en mand, der blev kaldt Niels Gjgt.

Om Niels Gj4I fortalles, at han fik et tragisk endeligt. Han var
ved Ryien en vinterdag for at stange flI. Imidlertid blev det sne-
storm, f4r han niede hjem. Udmattet, som han blev ved at gi
imod storm og sne, ville han hvile sig pi vejen. Det blev skreb-
nesvangert for ham, idet han var frosset ihjel, da man senere fandt
ham.

Disse tre smi ejendomme er forlengst forsvundet, og jorden er
underlagt andre ejendomme. Formentlig er det disse tre ejendom-
me, der fra gammel tid er benevnt "Engeland".

Lengst mod vest, syd for vejen,ligger "Engelandshus", udstykket
fra Birkelse, som bolig for godsforvalteren og med kontor for
denne. Her boede den meget omtalte godsforvalter Panum og
senere Knud Koch.

Det tilh@rende landbrug blev drevet ved forpagter, som havde
bolig i et lille hus pi modsatte side af vejen. Den senere sognefo-
ged, Hans Vinther, var forpagter en del flr. Han aflOstes af
Bernhard Roed og siden af Louis Andersen, indtil Engelandshus
ophBrte som godskontor, og hele ejendommen blev aftraendet til
Svend Vibestrup. Han tilplantede en del af arealet med graner.
Senere er ejendommen aftrrndet til advokat Ole Nielsen.
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Lidt Ost for forpagterens bolig, pfl nordsiden af vejen, ligger en
lille ejendom, matr. nr. 38 h.

Dene parcel ejedes i 1885 af Niels Mglgerd; om der da var hus pi
er uvist, men senere ses den at vere ejet af Marthinus Christensen
NOhr fra 1901, hvor han og hans kone, der begge arbejdede pi
Birkelse, boede.

Senere blev ejendommen aftrandet til Jens Jensen, kaldet
"Kylling Jens". Han havde da bygget et hus i Knpsgflrd og skul-
le vist have vreret gift. Uheldigvis sprang den vordende brud fra,
si han forblev ungkarl resten af sine dage.

Foruden at drive det lille landbrug supplerede han sin indtregt ved
handel med fjerkre. Hans sgster og svoger, Karen og snedker
Jens Christensen, boede hos ham i mange flr.

Efter Jens Jensens dgd overtog spsterspnnen, Aage Ingeman
Christensen stedet.
Han var arbejdsmand og lejede jorden ud. Aage blev, vist ufor-
skyldt, arresteret af tyskerne, kort fOr krigen sluffede. Til alt held
for ham kom kapitulationen og reddede ham.

Chn Peter Andersen byggede laden



Efter Aages dOd boede hans enke, Oda, en tid i huset, som sene-
re blev tilskpdet spnnen, Kurt Christensen. Han har derefter solgt
til Gandrup Hall, der i mange ir var fodermester for Skeel, fprst
pi Gl. Toftegird og siden pi Birkelse.

300 - 400 m nord for Engelandshusvejen ligger ejendommen,
matr. nr. 39 c.

I 1885 stir Severin Dam som ejer. Fra 1886 - 1893 hedder ejeren
Sgren Voldbro. 1904 anf4res Hans Kalsen som ejer. Han aflOstes
i 1911 af Chr. Peter Andersen 1945 solgte han til fodermester pi
Birkelse, Hagbard Bering.
Efter at have boet der nogle 6r solgte han til Sigfred Jensen, som
siden har solgt til E. Jgrgensen.

At navnet pfl ejer i 1885 i flere tilfelde er nevnt skyldes fundet
af en gammel skatteligning fra samme ir, hvor navne og matri-
kelnumre er anfdrt.

Ved Fristrupvej, syd for omfartsvejen, ligger matr. nr. 37 d.
udstykket fra moderejendommen ved Aaby Gade.

De fprste ejere, der kendes, er i 1885 Niels Mglgird, hvorefter
dennes sgn, Peder Pedersen Mglgaard, stflr som ejer, indtil hans
datter og svigerspn, Kathrine og Jens Nielsen, overtog ejendom-
men r 1924.

I 1928 fornyede de bide kostald og lade. Senere blev ogsi stue-
huset moderniseret. Efter foraeldrenes dpd overtog deres eneste
barn, Harry, ejendommen, som han driver videre pfl bedste mide.
Lidt lrengere mod syd ligger endnu en ejendom, matr. nr. 37 f.,
udstykket fra samme ejendom.

Her boede i 1885 Lars Jensen MOlgird. Fra 1901 - 1903 hed eje-
ren Jens Chr. Christensen. 1903 solgte han til Jens Jensen, som
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havde ejendommen i mange 6r. Efter ham overtog sgnnen, Karl
Jensen, ejendommen, og efter hans d6d har enken, Rigmor, varet
ejer.

Ved landevejen, nu @stergade,ligger en lille ejendom, matr. nr.
38 e., udstykket fra samme matrikel nr. i Aaby.

I 1885 hed ejeren Simon Chr. Jensen. Ejeren af matr. nr. 38. hed
da Poul Jensen og efter ham, hans s@n, Jens Poulsen, der, da han
solgte girden til sin datter og svigerspn, Marie og Anton Nielsen,
flyttede ud i den lille ejendom ved landevejen safilmen med sin
kone, Johanne.

Senere boede deres sgn sognefoged Niels Poulsen og hans kone,
Ane her. Efter dem boede Otto Mortensen i ejendommen en kort
tid, hvorefter den overtages af Bernhard Roed og hans kone, Martha.

Nu ejes den af deres s@n, Peter Roed, der har moderniseret bebo-
elsen, si den fremtrader som en fuldt moderne lystejendom.

Ligesom naboejendommen fik ogsfl denne arealet skflret over af
omfartsvejen. Dette, syd for denne, er forlengst aftrrendet og
resten lejet ud. Peter Roed er direkt6r for Migatronic i fierritslev.
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Husene gores i stand.
Erindringer af Niels Peter Falborg

Husene skulle under alle omstrendigheder g@res i stand inden
hBbjergningen. De skulle rappes ud eller hvor der var bindings-
varksmure, klines, og derefter alle lrenger kalkes. Ofte var det
konen og pigen, der havde arbejdet med at kline. Dertil blev der
hentet ler, som blev eltet i en spand eller et trug. Leret blev sliet
pi muren og jevnet med hrenderne. Derefter blev pletterne str@-
get med en vid kalkekost.
Det galdt om, at man kunne fi tekkemajen, og mere om, at vej-
ret ville holde, nfrr man fgrst havde fiet det gamle tag taget af .
Trekkemanden var bestilt fra ir til ir, men vejret var ikke altid si
gunstigt, at han kunne holde den aftalte tid. Et bestemt stykke
skulle trekkes hvert ir for at holde taget ved lige.
Havde man for lidt tagstri, kunne det suppleres med t@rtag eller
lin ved en nabo. Man kunne ogsi "strekke" tagene ved at legge
en raekke tang for hver raekke tag.
Tangen H til fri aftrentning ved kanterne af Vejlerne og fjorden og
var let at fh fat i for dem, der ikke havde for langt at kgre efter
det.
Rgrtaget var godt og holdbart takkemateriale og groede i de store
siger (lave steder) pi engene op mod Vejlerne. Ogsfl dette var gra-
tis for dem, der ville have ulejligheden med at bjerge det.
Tekkemanden m6dte med sit vreg og sin lange nil.
Det var alt, hvad der hprte til hans "vnrktgj" . Vreget var et bret
med hflndtag pi. Deri var si mange en kvart tomme dybe huller,
som der var plads til. Disse huller bevirkede, at nir han klappede
rodenden af taget for at jevne det, fulgte taget med op i den 6n-
skede hgjde. Havde brrettet ikke tilstrekkeligt med smi huller,
ville det skride og taget blive ujrevnt.
Pi bagsiden af vreget sad en spids jernkrog, si han kunne haenge
det i taget, nir han ville have begge hrnder fri. For at have fod-
freste pi det skrinende tag havde han en lrssestang (stang til
hglres) hengende i et par reb, der var fastgjort pi toppen af det

12



hus, han arbejdede pi. Syeren sad indvendig pfl et brrt, der var
fastgjort pi samme mflde, og begge kunne hejses op, som det
skred frem til.
Mens tekkeren "owsede", det vil sige lagde de fprste par rakker
tag, stod han pi et stillads. Dette var som regel en arbejdsvogn.
Det var belsdrengens eller hjorddrengens arbejde at sidde inden-
for og sy for tekkemanden. Manden, konen eller pigen Skulle
passe tekkeren op. Det var kun at smide nogle neg op eller en
bundt sime til at sy med, om han manglede dem.
Havde man en flittig gammelfar pi girden, var han leverandpr af
simen. Disse var snoet af halm, og gammelfar havde i vinterens
lgb snoet si mange bundter, som han mente var nok til det tag-
faldne stykke. Skulle der alligevel blive for lidt, var der altid en
anden gammel mand, der havde et lille lager, som han gerne ville
selge for at ffl en skilling til tobak og brendevin.
Nir tekkeren var frrdig med tagstykket, skulle eventuelle huller
bgdes (repareres) og taget mpnnes.
Mpnningen foregik p6 tre forskellige mider. Der blev pi tagryg-
ningen lagt et passende lag halm, som kunne holdes fast ved, at
etpar mursten bundet sammen med en snor hang ned pfl hver sin
side af m@nningen med passende mellemrum. Vel mest pi herre-
girde brugtes der ryttere pi mgnningen. Disse kan ses endnu pi
de tilbagevrerende stritekte huse, flere pi gerne end i Jylland.
Den tredie mflde, og det var den almindeligste,var at bruge m@n-
t@rv. Disse blev gravet i engene. De'skulle vrere sejge og hange
godt sammen for at kunne holde til den senere behandling, de fik,
inden de li pi toppen af laden. Jord, der havde varet dyrket,
egnede sig ikke, da t@rvene af dette var sk@re.
Tprvene skulle graves og lresses pi vognen og kBres hjem og
lagges op hurtigt, da de ville brakke, om de blev for t@rre. En
anden grund var, at de tunge, vflde t@rv faldt bedst til og var mest
taettende og gav en javnere m@nning.
For at vrre sikker pil, at de blev liggende under stormvejr, kunne
de festes med tilspidsede pinde. Den lange t@rv blev hejst op af
den. der mdnnede.
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Mpnneren sad overskrcvs pi taget, mens han halede t4wene op og
lagde dem pi plads. Der skulle nogen Ovelse til for at vende t@we-
ne, uden at de brrekkede.
Til at hejse dem op havde man et mgnningsbrret med en jernpig til
at henge tgrvene p6, mens de blev trukket op ad en lang stige.
Tprvene var et par alen lange og skiret fra begge sider, sfl de var
skarpe i kanterne og ca. tre tommer tykke pi midten. Nesten halv-
delen af den ene t@rv gik over den anden for at man var sikker pi;
at m@nningen var tat, og det var den, hvis det var en omhyggelig og
samvittighedsfuld m6nner. Si godt som hver gird havde et vognhjul
pi enden af laden, og storkeparret, der tog det i besiddelse, var fast-
boende grester sommer efter sommer. Storken havde ikke svert ved
at fi en lejlighed den gang.

Gode gamle husholdningsrfld.
EG
,lEg henlregges bedst ved at pakke dem ind i avispapir, et for et. Derpi svgber
man endnu et stykke uden om den f6rste indpakning. De stilles da med den
spidse ende nedad side om side i kasser, der sgmmes let til. Kasserne skal ven-
des 2 gange om ugen. Pi denne mide smager ?eggene ganske som friske. De
kan bruges som blodkogte, og hviden kan piskes. For at disse eg skal kunne
bevares, mi de indpakkes som nylagte. Man kan ogsi gemme reg i en blanding
af lresket kalk og vand, sfl strerkt, at den ligner maelk. En kontorkop lresket kalk
til 6 snese aeg, si meget vand, at det stir over eggene. Disse reg kan ikke spi-
ses bl6dkogte, og hviden kan oftest ikke piskes. De gemmes i kelderen
,,Eg kan ogsi henlagges i en blanding af en del "vandglas" (fra Materialisten)
og 9 dele vand. Blandingen skal dakke dem ganske. Krukken tilbindes og hen-
srettes koldt. Hviden kan som oftest piskes.

KOd og Fisk
Kgd og fisk vaskes godt, men si kort som muligt. Husk at vandet trrekker saf-
ten og kraften ud. Kun nir kOd og fisk har en fordrervet lugt, mi det vaskes i
mange hold vand, og blive liggende i vand med salt en lille tid og si atter vas-
kes. Nir man ikke kan traekke al fordrervet lugt ud, kan det hjelpe at koge
k@det 1 kvarter i nyt vand, hvori der lregges et lille stykke vasket trrekur, som
er indbundet i en lille linons pose. Trekullet traekker den fordrervede smag
bort. dersom den ikke har varet alt for staerk.
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be*yrelse

Tonrgaardsvej 37
Ttr. 98 A T2 05

Nastformand:
Knud Ctrdln, Toftegaardsvej 23

Trf. 98 24 t6 5r

Kasserer:
Birgit Pedersen, Grundtvigsvej 1

Tlf. 98 24 14 80

Sekretar:
Kirstine Bjerg Larsen, Torvestrede 6

Tlf. 98 24 21 88

Villads Villadsen, Fasanvej 17
Tlf. 98 2419 23

Thorkild Eskildsen, Fasanvej 15
Tlf. 98 241204

Charles Christensen, Markedsvej 5
Tlf. 98 24 L8 4I

Abningstid: Mandag kl. 15.00-18.00
Elmevej 2 i kelderen

Kontingent kan indbetales i ibningstiden



Aabybro Bogtryk & Seigrafi 98 24 47 17


