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25 hrsjubilreum
Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening

Vi vil tage et lille tilbageblik i foreningens historie.

Den stiftende generalforsamling for Aaby Sogns Lokalhistorisk For-
ening blev holdt pi Aabybro Ungdomsskole den 22. maj 1979. T1l
bestyrelsen blev valgt Jorgen Jorgensen, Ssren Msller Nielsen, Gun-
nar Malgaard, Kirsten Gundersen og Erna Eckardt. Jargen Jorgensen
blev formand, og det var ham, der henvendte sig til kommunen ved-
rorende lokaler og evt. inventar.

Bestyrelsesmsderne blev holdt pi skift hos medlemmeme, da vi pi
grund af ridhusbranden den 6. juni 1979, endnu ikke havde fiet vores
lokaler pi Elmevej.

For at deltage i udstillingen "Kultur og Miljo" pi Aabyskolen kom
der rigtig gang i at samle effekter, som efterfslgende blev opbevaret
pi Ungdomsskolen.

Vi fik lokalet pi Elmevej 2 i 1981, hvor det blev istandsat. Jorgen
Jorgensen og Gunnar Malgaard lagde et stort arbejde i opstarten, og
de fik opdelt lokalet i 2 rum. Det ene rum bruges som arbejdsrum for
foreningen og andre interesserede. Det andet bruges til museum. Lo-
kalet var fsrste gang ibent for offentligheden den2. marts 1981.

Med et tilskud fra kommunen pi 500 kr. blev det store kortet over
Aaby Sogns jorde fra 1801 restaureret, indrammet og ophengt i for-
eningens lokale.

For fsrste gang bliver vedtregterne rendret i 1988, bestyrelsen blev
udvidet, og der blev dannet arbejdsudvalg. Kontingentet steg med
10 kr. til 30 kr.

Marie Albrektsen blev formand i 1997 og har vreret det siden.

Begrebet husstandsmedlemskab (2 personer) blev indfsrt i 1998. Det
giver lidt rabati kontingentet.
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Karen og Lars Molgaard, Jargen Jorgensen, Harry Thomsen, Ellen
Sofie Mumgird og Jens P. Jensen er i tidens lsb blevet reresmed-
lemmer af foreningen.

Foreningen har fbet en edb arbejdsplads og vi drsfter nu hvilket regi-
streringssystem, vi skal indkobe til det videre arbejde.

Materiale
I1982 blev de forste kopier fra kirkebsgerne fra 1724-1855 anskaf-
fet. Det var, hvad vi kunne ffi for 1500 kr. De blev indbundet i Aar-
hus. Der blev ogsi indksbt 2000 stk. kartotekskort til registrering af
billedmateriale. Til dette arbejde blev der sogt om at fl en langtidsle-
dig tilknyttet, det blev afslflet i forste omgang. Senere fik vi dog se-
kretrerhjrelp.

Kopier af kirkebogerne 1856-1891 er modtaget i 1985. Kopier af fol-
ketrellings listerne fra 1787 og frem blev anskaffet i 1988, alle dem vi
kunne fb for 3000 k.

Fra lrege Holme modtog vi i 1995 et skab med gamle lageremedier

Bavnen
Bavnen blev udgivet forste gang 1988, og den blev udsendt til de l l7
medlemmer, der var i foreningen pfl dette tidspunkt. Dette blad inde-
holdt bl.a. en beretning og korrespondancen omkring arbejdet med
fritlreggelsen af trredestenene.

Bavnen blev husstandsomdelt i 1990. Der kom en tilgang pi ca. 100
medlemmer ved deffe tiltag. Den er siden blevet omdelt til alle med-
lemmer, som i dag treller 220 medlemmer.

Oldtidsminder
I 1981 begyndte arbejdet med at bevare og vedligeholde byens old-
tidsminder, hvor bflde fredningsstyrelsen og kulturudvalget blev
kontaktet

I 1986 gjorde Jargen Jorgensen og Gunnar Molgaardet stort stykke
arbejde i forbindelse med frithggelsen af de fsrste 60 trredesten. I



1987 var arbejdet tilendebragt, og der blev lavet informationsmateri-
ale i form af en brochure, og et skilt blev opsat ved vejen til tredeste-
nene.

Arrangementer
Der er blev arrangeret ture rundt i omegnen, f.eks. har vi besogt Bir-
kelse Hovedgaard, veret en tur pi Vildmosemuseet, haft cykelture i
omegnen, og vi har set Kaas Briketfabrik.

Vi var ogsi en tur i "Timet" pi Aabybro Ungdomsskole med en ef- :

terfolgende rundvisning pi skolen, inden tirnet blev revet ned

Generalforsamlingerne har bl.a. budt pi:
Bydannelser i Aaby Vedsted sogn, med Tove Glud Rasmussen, olde-
barn af ksbmand N.P. Nielsen, Birkelse
Fra fattiglem til folkepensionist" med forhenvrerende skoleinspektor
Anders Mogensen
Sandflugten gennem tiderne, med klitplantsr Hans Himmelstrup, Al-
bek
Samfrerdslen i gamle dage i Nordjylland - bide til lands og til vands,
med arkivleder cand.mag. Ketty Johansson
Soldat under besrettelsen med fhv. forvalter pi Toftegirdene A.
Brandt
Mine drengeir pi Birkelse Hovedgaard med byridsmedlem Ernst
Christensen
Fra griffel og skifertavle til PC med printer med Chr. Bech Sorensen,
Birkelse.

Foreningen deltager i irlige msder med de andre Lokalhistoriske for-
eninger i kommunen og egnssamlingen, som vi samarbejder med.

Efter 25 ir har vi en forening med meget aktivitet, bide i bestyrelsen,
men ogsfl fra folk, der er interesseret i Aaby Sogns historie.
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Der var engang - i Aabybro
Fortalt af: Henny Kaszub

Erindringer fra min barndom i Hojskolegaarden.
Min far var fra et husmandsbrug p6 Gronmarken lige uden for Nyks-
bing Mors. Hans forreldre var Hans og Kristine Dahlstrup. Som ung
blev han uddannet til mejerist i Nsrre Jalby pi Mors.

Min mor var datter af Karl og Anna Elisabeth Petersen, som var rsg-
tere pi en stor gird i Jullerup pfl Fyn. I alle mine barneir, som var de-
res sidste 6Lr, boede de i et lille hyggeligt hus i Engeldrup.

Mine forrldre modte hinanden til en sommerfest pi Fyn, hvor far
dengang var mejerist. Da de blev gift, slog de sig ned i Skive, hvor
far havde ksbt "Skive Kur og Badeanstalf'. Senere ksbte han ogs6
"Skive Vaskeri", eller ogsi var det omvendt. Vaskeriet 16 i baggirden
til Voldgade nr. 9 og Badeanstalten 16 i stueetagen, vi boede pi 1. sal.
Jeg er hjemmefodt der i Skive, og jeg blev dobt i Skive gl. kirke.

Hojskolegaarden som den si ud for vi flyttede dertil



Margarinefabrikken
Da jeg var ca. 1_ ir flyttede vi til Aabybro - vi, det vil sige min sto-
resoster Edith, far, mor og jeg. Hvorfor det netop blev Aabybro, har
jeg ingen forklaring pi. I Aabybro startede far en Mmgarinefabrik,
den hed "Paloma Plantemargarine"!.

De startede i gode bygninger i baggflrden til det, der nu hedder Oster-
gade 9. De fsrste par Fr boede vi to forskellige steder, fra de steder
har jeg ingen bevidst erindringer ud over 6n, som stir prentet meget
klart. Jeg hager mig fast til kanten af kskkenbordet, hvor jeg hiver
mig op og ser ud over en stor bar girdsplads. Jeg var vel hajest2 fr,
vil jeg tro. Hvor var verden dog stor.

Margarinefabrikken som min far byggede

Det er forst fra den gamle Hojskolegird pfl det, der i dag hedder Ve-
stergade 14, at jeghar alle mine minder fra. Pladsen phAstergade
blev nok for trang. Far ksbte og byggede en ny fabrik pi Hojskole-
vej, det der i dag hedder Hojskolevej 3. Tilbygningen langs vejen
kom fsrst til omkring 1950.

Fabrikken blev drevet lige indtil trt op af; hvor den anden verdens-
krig satte en stopper for import af de rivarer, der skulle bruges til fa-
brikationen, altsfl i 1939. Fabrikken blev aldrig startet igen, maski-
nerne var allerede i 1939 tjenlige til fornyelse. Under krigen lavede
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far fabriksbygningerne om ti|2 lejligheder, de er der endnu. Ejen-
dommen har vreret i familiens eje siden far ksbte den i 1924. Det er
Edith og hendes mand Helge, der bor der nu.

Far havde en mejerist, han var fra Torring og hed Sigfred. Han var si
klejn og si rar, og han var meget sammen med os i sin fritid. Trods
sin klejnhed var Sigfred for mig, noget ganske srerligt. Det var hans
bedstefar eller ogsi var det dennes bror, der var den tapre landsoldat
Niels Kjeldsen, som i 1864 slog en deling tyskere tilbage. For dette er
der rejst en mindesten pi den gamle landevej mellem Horsens og
Vejle.

Nir vi i min barndom ksrte pi besog hos mine bedsteforreldre pi
Fyn, si blev jeg altid si rank i ryggen, nir vi nrrmede os denne min-
desten. Jegfalte mig nrrmest i familie med han igennem Sigfred.
Det var ogsi Sigfred, der boede over margarinefabrikken, der kom og
vakkede os, da Realskolen brandte i 1933. Vi bsrn mitte se til
hjemmefra.

Vores biler
Den fsrste bil jeg husker, far havde, var en med kaleche, den kunne
slis ned, si vi kunne sidde i iben vogn om sommeren i godt vejr. For
os pi bagsadet kunne der, nir der var blrest, slis en vindskarm op
med marieglas i. Der kom mange andre biler efter den, men det er
altsi den, jeg husker, som den fsrste. Denne ibne bil var rar at vare
passager i for mig, som si let blev koresyg. Der mi ogsi have vreret
en varevogn. Det var jo nodvendigt for at komme rundt til kunderne
med margarine. Det var alle de private kunder, der boede uden for
byerne, og det var i et ret stort omride, fra Saltum i nord, og til Fjer-
ritslev i syd, fra Vadum i ost og til Hune i vest. Der var 2 chauffarer,
Holm og Dahl. Jeg tror ikke far havde mere end en varebil, hvordan
det sfl fungerede, husker jeg ikke.

Holm og Dahl havde ogsi kaffebsrtner med i halv og hel punds po-
ser. Disse bsnner mitte kunderne selv male i deres egne smi kaffe-
kvrerne. Kaffen blev vejet af og pakket oppe pi loftet over mejeriet.
Deroppe lob ogsi de brede remme, som trak den store valse i fabrik-



ken. De kom op igennem nogle smalle aflange huller i gulvet, og op
omkring nogle hjul og derefter ned igennem andre smalle frbninger.
Ni, men deroppe pi et lille bord stod en lille v&gt, den har jeg nu
stflende i mit kskkenvindue. Her blev bsnnerne vejet af, de kom i en
stor srek fra et firma i Nsrresundby. Det var en god ide med2 vare-
grupper, margarine og kaffe, for det var noget alle brugte dagligt.

Pi fabrikken var der ogsi et lille separat rum, som var lager for
blandt andet porcelren. Porcelrenet blev brugt til de kunder, som
samlede rabatmrerker. Nir der var samlet et vist antal mrerker, blev
de belsnnet med porcelren efter eget onske fra udvalget. Mine 2
melkrukker (gryn og mel) er derfra. Mine ssstre Tove og Edith har
ogsi ting fra deffe lager, som var meget populer blandt kunderne. I
deffe rum havde mor ogsi en ret stor trrekasse, som var foret med en
slags olieret pergament. Den indeholdt tsrrede frugter af forskellig
slags, jeg elskede de tsrrede perer. Det var ksbt fra samme engrosla-
ger som kaffebsnner o.l.

I stedet for betaling med klingende mont, kunne kunderne betale med
reg, hvad der ofte blev brugt. Det vil sige, at far fsrst si penge for sit
produkt, nir opkoberen fra reggecentralen kom I-2 gange ugentlig.
Holm og Dahl var absolut kompetente til dette regnskab, som de
skulle holde. Holm blev senere skatteopkrrever i Aaby kommune. Det
var et stort regnskab atfsre for far. Jeg ser ham tydeligt for mit indre
blik, siddende ved det gamle msrke egetrres skrivebord.

Fsrst i 30'eme var far i et par ir leverandar af margarine til det fsrste
varehus i Aalborg, "Borgerporten", der li pi Vesterbro. Dengang var
det en stor oplevelse at komme i sidan et varehus. Det var den meget
ringe fortjeneste, der fik far til at stoppe leveringen.

Bag fabrikken
Pi et tidspunkt fik vi bsrn hver et lille stykke jord pi marken lige bag
fabrikken. Vi var 5-6bam, der hver fik en lille kolonihave, som vor
mor var "overopsynsmand" for, og hun hjalp os med gode rid, vej-
ledning og ros. Det var nok mest radiser, rerter og sommerblomster,
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tror jeg. De blev skam fint holdt, for vi fik prremier, og det fik vi sik-
kert alle.

Bag ved fabrikken var der ogsi et lille snedkerverksted. Huset var
lille og havde gavlen ud mod Hojskolevej. Hansen der ejede det, var
fra $erritsev. Da han lukkede vrerkstedet, var det meget sprendende
at ghph opdagelse i de mange efterladte effekter. Jeg fandt nogle
smukke (synes jeg) skuffebeslag i metal. Dem har jeg endnu liggende
et eller andet sted. De er nu blevet antikke, da det er ca.75 ir siden,
jeg fandt dem.

Snedker Hansen havde en son, som var mejeristelev ved far. Christi-
an Hansen hed han. Han emigrerede senere til Kenya i Afrika, her
blev han bide farmer og bestyrer pi en stor fabrik. Han blev gift med
en fransk kvinde og de fik 5 bsrn. Han dsde ogsi i Kenya. Jeg har
flere af hans breve til os, fra den tid. Nir han besogte Danmark, var
han altid indenom hos os.

Ismejeriet
Da jeg var omkringT-9 ir startede far ogsi et lille ismejeri, hvor pro-
duktet fik navnet "Eva Is". Ismejeriet 16 i forlrengelse af margarinefa-
brikken modsat vejen. Far havde lavet/bygget et isoleret rum nede i
jorden. Det var isoleret med halmballer, og der 16 s6 de store klodser
af rflis, som med hestevogn blev hentet i Limfiorden ved Gjol havn.
Det is kunne ligge der hele sommeren uden at smelte. Riisen blev
finknust og pakket ned omkring de isbeholdere, som skulle ud af hu-
set. Det knuste is blev blandet med lidt groft salt, si gav det maksi-
mal kulde.

Far ksbte en store fryseboks ved Gram i Vojens, den gik selvfolgelig
pi strom, og den var til de ferdige is. Jeg husker dette indksb, for
hele familien med pi den tur.

Mor lavede al den nougat ovre pi komfuret i kskkenet, som skulle
bruges til nougatis. Der var masser af mandler i, og hun knuste det
ogsi for, det havnede ovre ved far i ismejeriet. Isen blev lavet af de
bedste rilvarer, ren tyk piskeflode, r;gfra landet, rigtig sukker, agte
vanille og regte rene mandeldriber.
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Opskrift pfl Eva Is til 8-10 personer:
1 liter piskeflode piskes ret stiv
8 reggeblommer _ kop sukker skal piskes si sukkeret er helt optaget.
8 hvider piskes og _ kop sukker drysses i under piskningen ogsi her
skal sukkeret vrre helt oplost i hviden, altsi ingen knasende sukker-
korn.
Vanillekorn ogleller nougat

Flsden blandes med blommerne og til sidst hviderne, vanillekorn el-
ler nougat blandes i.
Hreld massen i forme, som er godt kolde, kom dem evt. i fryseren.

Edith og jeg trjalp til med at emballere ispindene. Ispindene blev la-
vet i forme med plads til 30 is. Nir de var frosset, si dyppede far
formen i vand for at lssne dem. De blev sliet ud pi pakkebordet,
hvor vi i en fart fik papir omkring. Der stod Eva Is pi papiret, og det
blev tvundet i enderne. Det var et stsrre arbejde med dem med cho-
koladeovertrrk. Nir far havde lssnet dem, si blev de dyppet i rigtig
smeltet chokolade. Med en klemme blev de hrengt til tsrre pi et lille
stativ, og si var det med at fb papir omkring, si snart chokoladen var
stivnet, og si i fryseren i en fart.

Iskiosken ses i baggrunden afet byfestoptog.
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Ishytten
Far og mor byggede en lille forretning pi hjomet af Vestergade og
Hojskolevej, i daglig tale hed den "Ishytten". Det var det eneste, og
fsrste sted i byen, hvor der blev solgt is. Omkring 1982-83 mitte
ishytten vige, for at give plads til en bredere indksrslen til Hojskole-
vej. De seneste 6r blev ishytten dog brugt til andet formil.

Det var dog ikke bare is, der blev solgt i ishytten. Jeg mfl hellere be-
gynde med at fortelle. Far ksbte en meget flot, og pi det tidspunkt
aldrig for set i Nordjylland, "fontene". Den stammede fra det, vi i
dag vil kalde et cafeteria, der li pi hojre side af vejen, lige nir vi
kommer over Lillebeltsbroen til Fyn.

Det var en lang disk, som havde en let krumning, og i den var der
indbygget alskens moderne finesser. Der var stor plads til iscremen
(dengang var der kun vanille og nougat). Den blev mest solgt i noget,
der hed skaller. Skaller var 2halve vafler formet som muslingeskal-
ler, iscremen blev lagt i med hindkraft. Skeen til det, var det samme,
som vi kender i dag. Den runde ske, som slipper isen, nir man tryk-
ker. Dengang var det en ny ting. Der var ogsi 3 forskellige ispinde,
den med chokoladeovertrrek, vanille og nougat.

Annonce i Aabybro avis d. 10. juni 1932

Der var nogle flotte stilhaner, som ragede noget op over disken. Nir
vi satte et glas under, gav de kolde lreskedrikke med forskellig smag.
Ved en anden disk, der var af glas, blev der solgt de fineste chokola-
der "Toms chokolade" og anden slik. Friskmalet kaffe fra kvremen
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lige inden for dsren og margarine, blev der ogsi solgt. Si tror jeg ik-
ke, der var flere forskellige produkter.

Om sommeren pi lordage og sondage, nir vejret var godt, kom de
unge Aalborgensere cyklende pi vej til havet, si var der tryk pi med
afsretningen af is og lreskedrikke. Badegesterne fik lov til at gt ud pi
grresplrenen, og nyde deres forfriskninger. Det var da for resten kun
om sommeren ishytten var iben, fra pf,ske og til skolerne begyndte
igen efter ferien. Det var unge, men voksne piger, der passede ekspe-
ditionen. En af dem var Dagny Tobberup som var blomsterhandler
Julie Nielsen's datter. De boede i Vestergade 17, skrit over for mit
hjem. Huset eksisterer endnu.

"Badetogene"
Det var store festdage for mig, nir "badetogene" kom pi den gamle
Aabybro station om sommeren. Dem var der mange af pi de vafine
sondage, hvor der blev indsat bide ekstra tog og vogne.

Det var Lokken, der var endestationen. Togene var spekkede med
glade, unge Aalborgensere, ja, hele familier med madkurv. Pi disse
"badetogsdage" modte jeg op frisk og glad, for nu skulle der selges
"Eva is", som var fabrikeret pi min fars ismejeri.

I enden af pakhuset ud mod peronen, havde kroejer Mogensen for-
pagtet en kiosk. Hos Mogensen fik jeg en aflang, let trrkasse hrengt i
nogle remme op om mine skuldre. Kassen blev frldt med ispinde, der
kostede 10 og15 are. Jeg gik si langs med toget og solgte. Der var ri-
vende afsetning, folk var flinke til at have aftalte penge. Nir kassen
var tom, styrtede jeg ind i kiosken og fik Srldt op igen.

Der var kun et banelegeme i Aabybro, det delte sig forst i Ry6, med
en gren til Fjerritslev og en anden til Lskken. Nogle tog ventede der-
for pi sidesporet i Aabybro. De holdt siL lrenge, at jeg kunne nil at gtt
op i toget og srelge. Min ssster og jeg har vel veret 10 - 11 ir, da vi
begyndte at srelge is. Der var lutter smil og glade dage, en feriestem-
ning uden mage. Jeg mindes ikke, at vi fik betaling for at srelge isene,
men vi har vel nok fbet en skilling til vores sparebosse - nej, her var
det lysten, der drev varket.
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Pi samme mide solgte vi is i anlagget, nflr der var fodboldkamp,
dengang kom der mange tilskuere. Vi var ogsi i Hojskolens gird for
at srelge is, her havde vi dog et lille sammenklappeligt bord med, som
vi stillede op. Engang var der nogle, der spurgte efter cigarer, og kre-
ative som vi var, spurtede en af os hjem. Vi kunne ikke sporge, for
mor og far var pi besog, men vi snuppede fars cigarkasse, og hurtigt
fik de ben at ghph, fars gode cigarer.

Badevrerelset
Mor havde altid ung pige i huset. De var mest fra nrermeste omegn,
sfl sov de hjemme, men jeg husker at en var fra Brovst og en fra Bier-
sted. Der var sandelig nok at se til. Vi var jo efterhinden 7 i den dag-
lige husholdning. Far, mor, vi 3 born, en medhjrelper pi fabrikken og
den unge pige. Af og til var der 2 hjrelpere pi fabrikken. Der var jo
ikke alle de hjalpemidler i dagligdagen, som der er i dag.

Mor var dog ogsi i den retning ret privilegeret, for vi havde et rigtigt
badevrerelse, dog ikke med toilet. Det foregik pi gammeldags "das" i
et trreskur i girden.

Badevrerelset var i forbindelse med fabrikken, der hvor maskineriet
skulle bruge masser af kogende vand. Der var karbad med bruser,
hindvask med hylde over og en lang voksdugs beklredt briks. Bade-
vrerelset blev ogsfl brugt af andre fra byen. De betalte et eller andet
belsb. Det var ret godt besogt om lordagen. Det var jo det eneste of-
fentlige baderum i mange miles omkreds.

Far havde i nogle 6r en medhjelper Kren Mortensen, hans far hed
Anders Mortensen, det er ham Mortensgade er opkaldt efter. Kren
Mortensen var en glad ung mand og en rigtig drillepind. Nir vi pige-
bsm stod pi vore bare taer i badeverelset, var det ham en fornojelse
at smide en spand kold vand ind under dsren og hore os hvine hojt.

vasketromle og centrifuge
Andre goder mor med tiden havde, var at hun fik installeret en elek-
trisk vasketromle og centrifuge. Vores onkel Jens Knudsen, der hav-
de "Skive Dampvaskeri", skulle skifte til nye maskiner, og mor
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overtog si et par af de gamle. En luksus, som ikke fandtes i noget an-
det Aaby hjem. Si var det slut med Martine, som var mors vaskeko-
ne, for nu var det jo bare at komme tajet fra vaskeffomlen og over i
centrifugen, og si op pe snoren og klemmer i. De 2 maskiner var ikke
si store, hvad si end onkel har brugt dem til. Centrifugen blev ogsi
brugt til at slynge den vrerste fugt ud af de rengjorte champignoner,
dem havde vi, pi en dejlig meget tidlig morgentur, hentet ude pfl en-
gene mellem Haldager og Gjol. I dag er de der ikke lengere. Vi
samlede en bunke, og de kom i et gammel pudebetrek, og si fik de
en kort tur i centrifugen. Jo, det var tider den gang. Mor henkogte
champignonerne, der fandtes jo ikke smi frysebokse den gang.

centralvarme
Far var altid med pi "det nye", nir det var noget med maskineri. Det
havde nok noget med hans uddannelse som mejerist at gare (et gam-
melt mundheld siger jo, at en mejerist er hindet til alt).

I hvert tilfrlde var jeg vel kun 5-8 ir, da vi fik indlagt centralvarme,
som en af de fsrste familier i byen. Selve ffret stod i kokkenet bag
dsren ind til stuen, det var ikke ret stort, men stor nok til at varme
hele huset op. Det vil sige 1 apparat i hver af de 2 stuer, og 1 til hver
af de 2 bsrnevarelser, i sovevrrelset lob der et varmeror. Og vil i
trenker jer, de 2 apparater som stir i de 2 stuer ved Edith og Helge nu
i2004, er de samme, som blev indlagt for si mange ir siden. De er af
stobejern og fungerer upiklageligt. Det var ogsi i far og mors tid
centralffret blev fernet, og vi gik over til fiernvarme.

Alt det jeg har fortalt om, er nogle af mine erindringer om min barn-
dom i Aabybro fra 1924 og indtil for krigen.

Det er hvad jeg i denne omgang vil fortrelle om, hvordan min familie
dengang var med til at prrege bybilledet i Aabybro.
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Fra, fru Constantins Husholdnings- og Kogebog, fra 1928

Om Msl. Under Husets Hovedrengoring er det en vigtig Ting at faa efterset
alle Rum, hvori der findes uldne Stoffer eller Pakker med uldne Klude, da
disse let indeholder Mollarver, som kan afstedkomme mange Odehggelser
og i en Fart opede mange vardifulde Ting, som man tror at have gemt godt
og sikkert. Det er et langvarigt og kedsommeligt, men ganske nodvendigt
Arbejde et Par Gange om Aaret at gennemse alle Rum, hvori man gemmer
uldne Sager. Disse maa rystes og bankes. Naftalin, hel Kamfer og Mol-
vrdske maa strses hen over Tingene, dog er Udbankningen og Borstningen
det allervigtigste. Mod Mollene maa der fsres en stadig Krig. Det er det
sorgeligste Syn at se de lange Gange, som deres Larver kan rde sig hen ad
Mobler og Stoffer, naar de faar Tid og Ro til at leve i Fred.
Er en Sofa en Gang bleven gennembefrengt med Mol, gives der et radikalt
Middel til at kurere den med, det er at overhplde den med Petroleum. Mine
Leserinder vil vist forfrerdes ved dette Raad, og det lyder ogsaa slemt.
Forst vil man tro, at Petroleum fedter og pletter. Tvrrtimod, det renser sna-
rere; naar man gnider Sofaen med rene Stykker efter Paahrldningen, vil
man undre sig over alt det Smuds, som afsrttes paa Linnedet. Farverne li-
der intet, og sikkert er det, at Msllene dsr.
I en strerkt molbefangt, lyseblaa Dragonklredes Sofa haldte jeg efter Ud-
bankningen og Borstningen flere Potflasker Petroleum, saa det lsb tid af
den paa Siderne. Karlen, som hjalp mig, betragtede mig med Bekymring.
Han troede ikke, jeg var vel forvaret. Saa blev den gnedet med rene Styk-
ker, drkket til med Lagener, som blev festede over den, og derpaa sat paa
Loftet, hvor den stod og kedede sig nogle Uger, indtil den forferdelige
ubehagelige Lugt havde fortaget sig, og det gjorde den ganske. Mollene af-
gik ved Dsden. Vi saa dem aldrig mere. Inden man foretager denne Kur,
bar man dog prove et Sted paa Stoffet, om det kan taale Petroleum. De fle-
ste uldne Stoffer vil kunne det.
Naar man vil bevare fine, uldne Khder mod Msl, har man derimod at an-
vende Kamfer og Naftalin, der bibringer dem en styg Lugt. Der findes et
andet, vellugtende Middel, som er ganske sikkert, men desvarre kostbart.
Det er Toncha-Bonner, som faas paa Apotekerne 6 l0 Are Stykket, 15 Kr. _
kg , som indeholder omtrent 250 6 300 Bonner. Naar man hgger en halv
Snes Stykker af disse Bsnner i en Skuffe, fordelte godt mellem Tojet, vil
Mollene ikke kunne trives der. Paa store Lagere har man fordrevet dem ved
Hjrelp af disse Bonner, der, naar man fsrst har anskaffet dem, kan gare
Gavn i mange Aar, da Lugten ikke taber sig, naar de ligger indelukkede i
Skuffer, og holder sig i Aarevis. selv om de ligger ude i Stuen.
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1932
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den 10.

Gymnastikfest i Aabybro

En Opfordring til Gymnasterne
fra Hovedkredsen.

I Anledning af Opforelsen af den
nye Gymnastiksal ved Aaby Hojsko-
le, som Forstander, Magister Poulsen
med Ststte fra 5. Hovedkreds har
bygget, aftrolder Hovedkredsen en
stor Indvielsesfest Ssndag den 3. ju-
li.
Det er Meningen at samle saa man-

ge som muligt af Hovedkredsens
Gymnaster paa to store Hold, kvin-
delige og mandlige, ledet af Gymna-
stiklererinde Frk. Jungersen og Jens
N. Bach, Nr. Saltum.

Alle Gymnaster opfordres kraftigt
til at gaa i Trrning, saa Holdene kan,
blive saa store som muligt. Endvide-
re bydes der paa Opvisning i Folke-
dans samt Opforelse at et Skuespil
,Eventyr paa Fodrej sen".
For at rejse Penge vil der blive fo-

retaget en Aktietegning, der udstedes
et Par Hundrede Aktier a godt et Par
Kroner, som staar rentefrit og tilba-
gebetales indenfor et Tidsrum af 3
Aar.
Alle Gymnaster og interesserede,

der snsker Gymnastikken gode Kaar
at arbejde under, opfordres til at teg-
ne sig for en Aktie eller flere efter
Evne; det er bare et midlertidigtLa-
an, det drejer sig om. Udfsrligt Pro-
gram vil senere blive bekendtgjort.

For 5. Hovedkreds:
J. -wi -Bach.

Grundlovsfesten
i Skeelslund Skov

i Sondags var begunstiget af Vejret
og blev en i alle Maader god og
vellykket Fest. Ca. 800 Mennesker,
reldre som yngre, havde givet Mode
ogpaaharte med stor Op mrerksom-
hed de to Foredrag afLandstings-
mand Stegger Nielsen og Hojskole-
forstander Jens Frederiksen,
Stovring, og ind imellem Talerne
blev afsunget flere Sange.
Formanden for Venstres Ungdom,

Chr. Knosgaard, ledede Modet og
rettede sluttelig en Tak fra Forenin-
gen, fordi man Aar efter Aar maatte
benytte den smukke Modeplads til
Grundlovsfesterne.
Om Aftenen samledes de unge til

frelles Kaffebord i Aftroldshotellets
store Sal her holdt Stegger Nielsen
en god og manende Tale, og Tiden
vekslede med Taler og Sang. Senere

ryddedes Bordene tilside, og Festen
sluttede med et livligt Bal.

Aaby-Biersted Kommune
Kredslage Kauffeldt, Norresundby,
foretager

Vakcination
Mandag d. 13. juni i Nsrhalne vestre
Skole kl4_, i Biersted nordre Kl. 5
og Aaby nordre Kl. 5_

Sogneraadet.
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Nuvrerende bestyrelse

Formand:
Marie Albrektsen, Tomgaardsvei 37

Tlf. 98 24 12 0s

Nrestformand:
Knud Gran, Toftegaardsvej 23

Tlf. 98 24 16 sr

Kasserer:
Birgit pedersen, Grundtvigsvej I

Tlf. 93 24 14 80

Sekretrer:
Kirstine Bjerg Larsen, Torvestrrede 6

Tlf, 98 24 2t 88

Villads Villadsen, Fasanvej 17
Tlf. 98 24 t9 23

Poul Tranum, Kingosvej 5
Tlf. 98 24 26 s6

Chresten Mortensen, Klovervej 33
Tlf. 98 24 22 32
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Lokalhistorisk forening, gammelt komfur

Lokalhistorisk forening, gammel radio
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