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Foreningens formil er:

At fremme og styrke den almene interesse for Aaby sogns historie
samt drive et arkiv.
At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelse,
trykt materiale og andre data med tilknytning til Aaby sogn, dens
borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
At stille det indsamlede materiale til ridighed for offentligheden efter
greldende regler for tilgangelighed.

Si fsr du smider dine gamle ting i papirkurven sisom:
Foto, arkivalier, det vil sige dibsattester, ejendomspapirer, regnska-
ber, dagbager, protokoller, krerestebreve (de kan bindlregges) eller
andre former for papirer, tonebind, videobind m.v. si lad arkivet fb
dem til sortering. Herved kan mange verdifulde oplysninger gemmes
for eftertiden.

Kristen Englands kaffemslle
fra kobmandsforretningen i

Knosgaard

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

Kontingent kan indbetales i ibningstiden



Dagny og Carl Abildgaard fortreller fra deres virke i Aaby.
AfBirthe Jargensen

Carl Abildgaarder fadt i Sterup d.6.9.1910 og hans forreldre hed
Peter og Marie Jensen. De havde overtaget glrden Abildgaard efter
Maries far, Thomas Larsen. De var aldrig blevet kaldt andet end
Abildgaard, si da Carl Abildgaards fsrste bror skulle dobes, gik hans
far til prresten og sagde, at han skulle hedde Jensen Abildgird. Prre-
sten sagde, at det skulle vere modsat, men hans far ville have Abild-
gaard som efternavn, og det hk han si til sidst. Pi den mide kom alle
5 bsrn til at hedde Abildgaard som efternavn.

Dagny er fsdt i Vejerslev, pi Mors d. 1.10.1911. Hun er datter af
Andrea og Peter Skovbo Andersen, og de var 4bsm.

Carl blev optaget p& Ranum lererseminarium og iret efter startede
Dagny samme sted. Det var her de modte hinanden. Da Dagny var
frerdiguddannet, fik Carl i 1934 en stilling i Assens ved Hadsund. De
blev gift d. 4. oktober 1934.I Assens fik de sonnen Peter og datteren
Ruth.

| 1940 sogte Carl den ledige stilling pi Nordre Skole i Aabybro. Her
var et sted, hvor han syntes der var mulighed for et ordentligt skole-
v&sen. Han rejste med tog fra Hadsund over Aalborg til Aabybro for
attale med bl.a. skolekommissionens formand, prresten Pallesen, og
sogneridsformand Erik Eriksen. Han si ikke skolen.

Pi det tidspunkt var der rigtig mange tyskere i Aabybro, og pi tilba-
gevejen havde Carl fortrudt. Det var ikke et sted for 2 smi born, der-
for gik han ind pe Stiftamtet pi tilbagevejen, for at sige, at han
alligevel ikke ville til Aabybro. Han fik besked ph, at det var for sent,
han havde fiet stillingen, st der var ikke andre muligheder end at
flytte til Aabybro. Da de ankom, fik Dagny kolde fsdder, for det var
kummerlige forhold pi skolen..

Nordre skolel (i dag Kirkevej 19) blev bygget i ca. 1847,det var bare
hovedhuset, skolestuen 16lrengst vrek fra vejen. Det var fsrst i 1910

t I Bavnen 2 og 8 beskrives skolen inden Carl og Dagny Abildgaard flytter ind
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at flajen med de 2 klassevrerelser blev bygget. Pi det tidspunkt blev
den oprindelige skolestue lavet til lererindebolig,

Carl og Dagny flyttede ind i 1940. De skulle holde deres skolestue
med almindelig rengoring, $zre i kakkelovnen og holde toiletterne,
der skulle ffres 1_ time inden bsrnene kom.

2 gange om 6ret, til jul og om sommeren, skulle de gare hovedrengo-
ring og fernisere gulve.

Dagny ville ikke nojes med de l0 kr., der var taksten, sfl de fik 12 kr.
for at gare dette.

Lererinden, i den anden stue, havde sin mand til at ffre.

G&rdspladsen var en grusplads, og de fleste elever kom i trresko. Der
var en regel om, at der skulle skiftes til futsko, men si blev det mo-
derne med gummistovler, og det var ikke altid, de blev skiftet. Det
gav noget v&ffe svineri, og det var et stort arbejde, nir skolestuen
skulle gores ren, for det var borde med faste benke, og de skulle vip-
pes for at garerent.

Larerinden fik kogt vand i Dagnys gruekedel, nir hun skulle gore
hovedrengoringen.

Dagny var igen provokerende og ksbte rengoringsmidler pi kommu-
nens regning, det hsrte hun ikke noget for.

De har ogsi provet at holde WC ferie. Engang i begyndelsen af
4O'erne fros det si hirdt, at de ikke kunne tsmme toiletspandene, der-
for fik bsrnene fri.

Senere fik de rigtige toileffer. Der var en petroleumsovn, der skulle
holde toiletterne frostfri om vinteren, den mitte Carl ud og se til i ti-
merne, for den mitte ikke gi ud.

Under Krigen blev store cementrsr gravet ned i skolegirden, og der
blev sat brenke op i disse rar, de skulle bruges som beskyttelsesrum.



Det blev de dog aldrig brugt til, men det var et godt sted for Dagny at
opbevare gronsager i.

Skolen havde ogsi en sportsplads (en grresmark) bag ved skolebyg-
ningen. Her var der opstillet ribber, de havde tidligere stflet i skole-
g6rden, der hvor beskyttelsesrummet var bygget, en plint, en hest og
springstotter var der ogs6. De blev opbevaret pi loftet om vinteren.

Carl og Dagnys gamle gymnastiklrerer Hoe Andersen fra seminariet
var blevet gymnastikinspektor. En dag kom han pi inspektion pi
skolen og Carl kommanderede redskaberne frem. Eleveme for ind
efter tsrvekurven, og pi ordre fra Carl sprang de over redskabet. Tor-
vekuryen hentede de, for hesten og plinten var i stykker. Inspektoren
havde allerede flere ir tidligere forlangt nye redskaber, det havde han
skrevet om til Pallesen formanden for skolekommisionen.

Hoe. Andersen og Pallesen havde vreret klassekammerater, og under
kaffebordet siger Hoe til Pallesen: "Du skrev, at I havde f6et nye red-
skaber" og Pallesen svarede: "Vi har da tankt pi det".

I beboelsen var der et centralkomfur, hvor ildstedet kunne srcnkes,
nir man var frerdig med maden, der var si et spjald, si den kunne
give varme til2 radiatorer, hvor Abildgaards selv havde betalt den
ene. Disse penge fik de tilbage, da de flyttede fra stedet.

Inde i den pene stue var der lavet en skilleveg med et stykke srek-
kelrerred. Den {ernede de og si fik de installeret en brrndeovn og
sat en dsr i ud i haven.

I1945 fik de Grethe, deres 3. barn.

Om sommeren msdte de aldste elever kl. l, om vinteren var det no-
get senere. Da Abildgaards kom til skolen, var der ca. 80 elever.

Den gamle lrererindebolig blev lejet ud, senere da elevtallet steg
voldsomt, blev den dog igen inddraget til skolestue, her kom larer
Bertel Bertelsen til i 46'erne. Pi et tidspunkt blev spisestuen hos An-
ders Christen ogsi lejet. Anders Christen havde det landbrug, der li
Iige for skolegirden. Det var Dagnys skolestue. Nordre skole fik alle
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Skovenge skolens bom, inden centralskolen blev bygget og taget i
brug i 1955. Pe det tidspunkt var der ca. 150 bsrn.

Allerede inden Abildgaards kom til Nordre skole, var der blevet
snakket om en centralskole. I 1938 kom en lov, der sagde, at pigerne
skulle have kskkenskole, og drengene skulle have slojd. Dengang si
man muligheder i at bygge en sidan afdeling ude i mosen, eller pla-
cere den pi realskolen. '

I 1955 var centralskolen ferdig, og Carl og Dagny flyttede ned pi
Bredgade i en tjenestebolig, som ksbmand Pedersen havde bygget.
Eleverne fra 3. klasse og op til7. frabide Nordre og Sondre skole
blev flyttet til Centralskolen. l. og2. klasse fortsatte nogle 6r endnu
pi de 2 forskoler.

Larer Ssrensen fra Ssndre skole blev fsrstelrerer pi Centralskolen.
Han var ca. 15 6r reldre end Carl. Carl blev fast ansat og Dagny blev
fsrst timelerer, for senere at blive fastansat. Larer Bertelsen og Aage
Jensen var ansat ved Centralskolen fra starten, efterfolgende blev der
ansat flere lrerere hvert ir.

Da fsrstelrerer Sorensen blev pensionereti 1962 blev Carl fsrstela-
rer, og de flyttede fra huset pi Bredgade og ind i tjenesteboligen ved
skolen.

Der er senere blevet bygget til skolen flere gange. Forste gang blev
skolen forlrenget, si blev der bygget en vinklen ud mod vejen med
beskyttelsesrum i krelderen. Det sidste, der blev bygget til mens
Abildgaards var pi skolen, var den lange fritstiende bygning inde i
skolegirden.

Carl husker at der kom en lov i 1968 om, at man ikke ffsisk mitte
afstraffe bom lrengere.

2 I Ig3g var der blevet lavet tegninger, men byggeriet kunne ikke
srettes i gang p.g.a. materialemangel. I 1948 tog man fat pi byggeriet
pi ny.
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Carl blev inspektor, ogi 1970 kom en lov om, at en kommune skulle
have en ledende skoleinspektor, det blev Carl. Det var ogsi i 1970, al
Carl og Dagny fik lov til at flytte ud af tjenesteboligen ved skolen.

De ville gerne have deres eget, si de byggede hus p6 Aaby Ssndre
Gade, et hus med udsigt ud over byen og med mark lige uden for
kokkenvinduet. Det hus er de stadig meget glade for at bo i.

Dagny gik p8 pension i 1975. Det var I Fn fsr Carl, og det var helt
bevidst, at hun fik et ir til at venne sig til at vrere hjemme, inden Carl
gik pi pension i 1976.

Dagny og Carl fejrede jenrbryllup i2004.

7.

Dagny og Carl i hjemmet i 2004



Minder fra Knosgaard.
AfJorgen Jargensen

Nir vi skal fortalle om Aaby i gammel tid, er det naturligt, at sporge
- hvor gammel er Aaby?

Det kan vi ikke svare p8; men Aaby Kirke er bygget i 1100 tallet, si
vil det v&re n&r at attage, at der pi det tidspunkt har vreret en sam-
ling huse.

Indtil slutningen af 1800 tallet var Aaby ikke nogen srerlig stor by.
Da var Vedsted nresten storre - havde flere forretninger og hindvrer-
kere. Men siden jernbanen Aalborg-Fjerritslev-Thisted blev 6bnet i
1897,tog det fart med udviklingen i Aaby.

Kroen, der tidligere li nede ved broen over 6en, blev flyttet ned i
nrerheden af stationen.

Ved den gamle kro havde der ogsi tidligere veret brevsamlingssted,
og det var stedet, hvor postvognene havde stoppested. Nu begyndte
byen at udvikle sig - ret betydeligt med flere beboere og hindvrerke-
re og forretninger.

Der kom bryggeri - en gartner - flere ksbmandsforretninger, to
brugsforeninger - en stor forretning med herretoj og forskelligt linge-
ri - ja der var endda flere, der solgte sidanne varer - tre smedemestre
- flere murere- og tomrermestre - to bagere - to-tre skomagere - sa-
delmager - cementstaberi - blikkenslager - en urmager - en cykel-
forretning. Byen fik sin egen telefoncentral og i samme bygning, var
der hindksbsudsalg fra Saltum Apotek og en forretning, der lavede
og solgte damehatte.

Der var et alsidigt udvalg af forretninger, si man kunne ksbe alle
daglige livsfornsdenheder i Aabybro. Formentlig samtidig med ib-
ningen af Fjerritslev-banen etablerede Kr. Ssrensen en ksbmandsfor-
retning ved holdepladsen i Knosgaard.

Kr. Englands far Jens England boede i en lille ejendom pi hjornet af
O. Hovensvej og den gamle Bierstedvej - Kirkevejen som den ogsi
benevntes. (nu Thomasmindevej)



I denne ejendom formenes der at have vreret lidt ksbmandshandel,
fsr forretningen ibnedes i Knosgaard. Ved denne ejendom har stue-
huset en stsrrelse, der giver udmrerket mulighed for at kunne have
vreret en lille butik - idet der senere var muligt at lave en lille ekstra
lejlighed der, si ejendommen en tid havde to lejligheder.

Ved holdepladsen i Knosgaard, et sikaldt trinbrat, blev der endda re-
serveret areal til skiftespor, formentlig med henblik p6, at der skulle
blive en udvikling i Vildmosen, der kravede mulighed for transport
med bane. Da ville Knosgaard vere narliggende.

Om der har varet bebyggelse der far er uvist, men en kendsgerning
er, at dabanen ibnedes, var det ksbmand Kr. Ssrensen, der havde
billetsalget til togene, ligesom han ogsi sorgede for ophrngningen af
lygten pi signalskiven, der af de rejsende skulle drejes, si den vendte
fuld skive, og nir det var msrkt lyste lampenradt lys i korselsretnin-
gen, nir der var personer, der ville med toget.

Ved trinbrredtet i Knssgird, var der foruden signalet et firkantet lre-
skur med pyramidetag "paraplyen" blev den kaldt. Den var delt op i
fire rum med faste benke, delt op af en krydsvreg, si de rejsende
uanset fra hvilken retning vinden blreste, altid kunne finde lre. Det
kunne ske, at spasmagere, for at drille togpersonalet, drejede signalet,
si det viste stop, mens de selv holdt sig i tilborlig afstand.

Noget sidant hrendte en nytirsaften, hvor nogle unge karle, som det
var skik dengang, jagtede forskellige effekter, som folk for at undg6,
at skulle ud at lede efter nytirsmorgen, havde skjult bedst muligt. En
magbar var et eftertragtet bytte. Derfor lykkedes det at opspore tre -

fire sfidanne, som de stillede op pe holdepladsen og drejede signalet
p6 "Stop". Det er ej sikkert, at togpersonalet kunne se det sjove i, at
skulle stoppe for en nytirsspog.

Det er muligt at ksbmandsforretningen var etableret i forvejen, eller
om den forst kom sarnmen med banen, vides ikke. Chr. England, som
han i daglig tale blev kaldt, var en alsidig forretningsmand.

Foruden fsromtalte hverv ved banen, drev han forretning med dag-
ligvarer, som omegnens beboere kunne forsyne sig med. Han modtog
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Fotograferet foran huset fra venstre: Ejnar, Mathilde, Johanne, Ssren,
Kristian Ensland, jens Ann:"tnl;i"r#"Jfi:,ffi.* Molgaard og far-

eg og skind, som han afregnede for kunOerne. Desuden lavede han
tresko, dels satte han ny bund i gammelt overleder, dels helt nye
tresko, mest sikaldte basartrrsko, som var mest gengs dengang,
men ogsi de finere franske trresko, hvor overlrederet drekkede hele
trrebunden i modsretning til basartrreskoen, hvor spidsen af trreskoen
var af trre. At lave de finere trresko mestrede han ogsi. Det sagdes om
ham, at han kendte hele egnens befolknings fodder, med hvad de
havde afligtorne og knyster, si han kunne tilpasse bundene. sd der
ogsi var plads til svaghederne.

Han befattede sig ogsi lidt med at studse hiret pi folk, som var lidt
langhirede, dog vist nok mest drenge. Han var udsat for, at der en
dag kom en mand ind til ham og spurgte, om han klippede med for-
top. Det var Chr. England da villig til: "Ja, si vil jeg da gerne under
behandling", sagde den lune mand, hvorefter han strog kabusen af sit
skaldede hoved, si da mitte Chr. England erkende, at her var det
umulig at klippe med fortop.
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Chr. England og hans kone Mathilde havde fire bsrn. Jens, Soren,
Ejner og Johanne. De tre sonner blev gift med tre sostre. Jens overtog
forretningen, da faderen holdt op som ksbmand og flyttede ind i na-
bohuset, hvor han vedblev at lave trresko.

Det var kun fh 6r, Jens drev forretningen, inden den blev solgt til en
mand fra Sulsted, der heller ikke var der lrenge, inden han solgte til
Anton Michelsen, der derefter var der i mange ir. Jens var senere an-
sat ved Dommerkontoret i Nsrresundby. Soren var ansat pi kontoret
hos Petersvrerk Cementvarefabrik. Ejner var en tid pi kontor ved en
kaffehandel i Aalborg, senere ansat ved Aalborg Kommune. Johanne
var i mange ir damefrissr i Sulsted. -

Chr England foran kobmandsforretningen i Knosgaard sammen med bsrnene
Johanne, Soren og Jens
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Med Karen Nielsen fra Toftegaardsvej og ind til byar.
AfBirthe Jorgensen

Karen fortreller: I et lille hus, med 4 vinduer og en have fuld af ab-
letraer, boede Kirstine f. 1882 og Carl Johan Nielsen f. 1883, det er
mine forreldre. Det er det fsrste hus pi venstre han4 nir vi ksrer ud
af Toftegirdsvej, det er lige der, hvor kanalen lsber fra mosen og
ned til ien. Mine foreldre ejede huset, som hsrte ind under Aastrup,
hvor min far tjente i 19 ir, fsrst ved fru Obel og derefter hendes son.

Senere blev Aastrup solgt til Svendsen og senere igen til Marius Ni-
elsen. Det er Gl. Aastrup, der er udstykket langt ud af Toftegaardsvej

Mine to ssstre og jeg er fodt i dette hus. Overfor boede Sine og Chr.
Rendbrek. (Jensine Kristine og Mads Christian Ssrensen Rendbek)
efter dem kom Morten og hans far Per Skoveng, si kom Sofus Chri-
stensen, det er der, hvor Inger og Egon Borup senere boede, og si bo-
ede Anders Michaelsen der, hvor Thomas Lassen senere boede. Pi
venstre side lige for Korsgaarden, ligger Tue Engvej, nir man ksrer
ned af den, kommer man fsrst til Ny Aastrup, si Rendbrek og Sou-
bak. Pi Aastrup boede Thorvald Jensen, det er sonnen Gunnar, der
har den i dag.

Mine foreldre ksbte en udstykning fra Aastrup, den 16lrengere ude
end Korsgaarden. Fsrst boede kusken og si boede Marinus Christen-
sens (foraldre til Lilly pn Centralen) og de havde fiet bygget inden
krigen, fsrst i 1922 flyttede mine forreldre derud. Overfor os boede
Chr. Ssrensen, han var tekkemand i hele Aaby. Edvard, der var
vognmand i byen var hans ssn.

Her hsrte vi egentlig til Skoveng skole, men far mente, der var bedre
lrerere pi Nordre skole, si her skulle vi piger 96. Jeg var ked af at se
min ssster cykle til skole pi mors cykel, mens jeg selv skulle gi. Det
hylede jeg noget over, si far skaffede ogsi en cykel til mig. Vores
bror Jacob blev fsdt i dette hus.

Som husmand var far meget iderig og foregangsmand pi flere omri-
der. Han udnyttede sandjorden til at avle kartofler. Disse opbevarede
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han i en kartoffelkrelder, si de ikke skulle fryse. Han havde en fast
kundekreds over hele Aaby, og han vidste, hvornflr det var tid til, at
de forskellige kunder skulle have kartofler igen. Han plantede pil som
lahegn pi markerne, ja, han var en rigtig husflidsmand, han havde sit
eget lille snedkervrerksted i laden, og han blev flittigt brugt, da folk
dengang ikke selv havde ret meget vrerktoj.

Jeg blev gift med Vilhelm Nielsen i 1940 og vi flytede ind i Mor-
tensgade nr. 16 og her blev Lissy, vores fsrste datter fsdt. Senere
flyttede vi over inr.12.I 1949 kobte mine foreldre et af de sidste
stykker af Anders Mortensens jord, som ikke var bebygget pi Mor-
tensgade. Gyldenloves ksbte senere det sidste stykke.

Chresten Jensen, som boede i Mortensgade 14, havde vreret i larer
hos murer Nielsen, som var byens fsrende murer, Han og mine for-
reldre bestemte i frellesskab, hvordan mine foraldres hus skulle vrcre.
Det blev hans fsrste byggeri, som selvstrendig murer. Mine foreldre
solgte girden pi Skovengen, men far blev syg og kom pi sygehuset.
Han niede ikke at fb lov til at flytte ind i huset pi Mortensgade 13.
Mor og vores bror Jacob, mitte flytte ind alene. Efter mors dsdksbte
Jakob huset, som han boede i det hele sit liv. Han blev gift med Her-
dis og han drev snedkerivirksomhed herfra. Min soster Marta blev
ogs8 i Aabybro, det er kun Marie, der er flytet fra byen og det helt til
Ksbenhavn.

Vi flyttede fra Mortensgade i 1953, og Vilhelm dsde i 1962 og slr
stod jeg alene med bsrnene. Per var ikke mere end 5 6r. Else Larsen
(fra kommunen) kontaktede mig, da jeg var blevet enke. De mangle-
de en vaskekone p8 alderdomshjemmet pi Brogaardsgade. Her kunne
jeg have Per med, han kunne lege med bestyrerens datter. Efterhin-
den afprovede jeg alle stillinger pi hjemmet, og da det nye plejehjem
blev taget i brug, flyttede jeg med derned, hvor jeg var i kokkenet i
ca. 8 6r. Det var kun vest gangen, der var klar ved ibrugtagningen, og
det var kun Valdemar og Grotfred, der flyttede med fra alderdoms-
hjemmet.
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Kirstine og Carl Johan Nielsen

I brandforsikringsprotokollen ses at:

Forsikring er tegnet af Karl Johan Nielsen i l9l9 for matr. nr. 31. af Aa-
strup mark, Aaby sogn, opfarti rg07 og tidligere ejet er Frederik obel
stuehuset er ast lvest med grundmur og str6tag. DLt er indrettet med fra
ost i sydsiden 2 stuer, svinesti og honsehus i nordsiden, gang, spisekam-
mer, kokken' bryggers og torverum. sammenplajetroftou". arin"t".
Fjeldgulv i 2 stuer, fliser i gangen. Beton gulv i det avnge. En skorsten med
bageovn 47 cmvid, af brandte sten.2 kakkelovne og l komfur, l grube-
gryde.

Forsikring er tegnet af Karl Johan Nielseni 1922 for matr. nr. 30 e pi Aa-
strup Mark i Aaby sogn
Stuehuset med grundmur og cementtag, Indrettet fra sst med g0 mr. indret-
tet til beboelse. 3 stuer, grestekammer, gang, kokken, spisekammer med
kalder samt vaskerum.74 mz indrettet til kostald, Heste og Svinestald. I
beboelseshuset er breddegulv over det hele med undtagelse af vaskerum,
hvor der er stengulv. Hsvlet loft over det hele, gibset over det hele med
undtagelse af vaskerum.
2 skorstene, 2 kakkelovne, 1 komfur, og en grubeg$rde, I stalden er gulvet
af mursten, loftet af muret l/4 stens hvrelvineer
Lade med ksrelade samt 5 korngulve. Gulv i"ksrelade men ellers ingen gulv

- - , :  * _
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Sagn og virkelighed fra Vildmosen.
Danmarks store eventyrdigter H. C. Andersen (1805-1S75) elskede at
rejse. Han foretog mange rejser i sivel ind- som udland. Han besogte
mange af vore store slotte og herregirde. Pi en af disse rejser besogte
han Store Vildmose, hvor han frk inspiration til at skrive eventyret
om "Dyndkongens datter". Fsrst fortreller han om Vildmosen, som
den sfl ud dengang, og af hans beskrivelse fremgir tydeligt, hvordan
han sretter fantasien i gang.

Beretningenlad: Engang var den Store Vildmose havbund, som hre-
vede sig og strakker sig milevidt til alle sider, omgivet af enge og
sumpede krer. Senere har Vildmosen vreret beboet, men pi grund af
klimaforandringer har beboerne mittet fortrakke. Pi grund af den
megen fugtighed har mos og andre surbundsplanter 6r efter ir lagtlag
phlag, si mosen efterhinden kom til at fremsti som et flere meter
tykt ufremkommeligt sumpet omride med luner omkranset af rsrsko-
ve. Rsrene havde samme hajde, satnme slags blade og violetbrune
fierblomster som de barer endnu. Birken stod med hvid bark og fine
losthrengende blade ligesom nu. Ja fluerne og guldsmedene har sam-
me forklredning og sarnme tilsnit som nu. Storkens livkulsr var hvid
med sort og rode stromper. Derimod havde menneskene pi den tid et
andet kjolesnit end nu til dags. Men enhver af den bonde som jreger,
der vovede sig ud pi hengedyndet, gik det for tusinde 6r siden, som
de der nu gir der ud, de plumpede i og sank ned til "Dyndkongen",
som de kaldte ham, der regerede nede i det stsre moserige.

De storke, der kom og slog sig ned ved Vildmosen, forteller for de-
res sm6, si mange eventyr, alle fra sumpene ved Vildmosen, afpasset
efter alder og fatteevne. Af de reldste og lrengste eventyr, som har
holdt sig hos storken, kender vi alle det ene om Moses, der af sin
mor, bliver sat ud i Nilens vande, fundet af kongens datter, f,rk en god
opdragelse og blev en stor mand.

Det andet eventyr kendes ikke af si mange, miske fordi det foregir
indenlands. Men det eventyr er giet fra storkepar til storkepar gen-
nem tusinde 6Lr, og hver af dem fortalte det bedre og bedre. En aften
storkefar, noget forpjusket, kom sent hjem til reden, hvor storkemor
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l8"ph ng, fortalte han hende: "Jeg har noget ganske forfardeligt at be-
rette for dig". Og si fortalte han historien om "Dyndkongens datter".
Sividt H. C. Andersen.

H.C. Andersen msnt i sterlingsolv

Men ogsi op til vor tid har der vreret klang og saga, eventyr og my-
stik over Vildmosen med dens Elverpiger og Mosekonens bryg, nir
tige og gus holdt sig over det sumpede omride. Elverpigerne der
dansede i tigen og lokkede enlige vandringsmrend til at folge efter
sig, si de til sidst sad uhjrelpelig fast i dyndet, hvorefter "Dyndkon-
gen" morede sig med at trrekke dem ved benene, ned til sit underjor-
diske rige. Ogs6lygtemrend huserede derude, hvor de provede, ved
deres hoppen fra tue til tue, at lokke vandringsmrend pi vildspor, si
de omkom i det uvejsomme terrren.

Vildmosen var ogsi hjemsted for ulve, der kunne v&re en plage for
omegnen, isrer i strenge vintre, kunne de vere nrergiende, og dristede
sig ind til beboede omrider, for at skaffe sig fode.

En spillemand, der en nat vandrede langs mosen hjem, efter at have
spillet til legestue i landsbyen, blev forfulgt og angrebet af ulve. For
at redde sig, flygtede han op i en hsstak, hvor han mente sig i sikker-
hed, men ulvene var sultne og forsogte at springe op og angribe ham,
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hvad ogsl si ud til at lykkes for dem. Da fandt han pi at gribe violi-
nen, som han havde med sig i en skindpose, og gav sig til at spille en
voldsom hopsa. Det kunne ulvene ikke lide, de blev bange og lagde
sig hylende ved foden af hsstakken. 56 snart han holdt op med at
spille, forsogte de igen at springe op ad stakken for at angribe ham, s6
han var nodsaget til at spille til solen stod op i ost, for at redde sit liv.
Da solen viste sig, forsvandt ulvene, der jo er natdyr; men da var der
kun en streng tilbage pi violinen, de andre var slidt op ved det vold-
somme spil.

Der var ogsi orne, de havde deres rede midt ude i mosen. De kunne
vrere en plage for de omboende landmrend, nir de havde lam og an-
det smikravl ude pi marken, som ornene kunne angribe. Den sidste
srnerede forsvandt omkring irhundredskiftet. Da blev et par unger
hentet i reden og sendt tilZoologisk Have i Ksbenhavn.

Helt op til nutiden er der sket tragiske hrendelser i Vildmosen, der har
krrevet ofre af menneskeliv. En vinterdag i 1906 begav to mrend fra
Norhalne, en far og hans son, sig ud i mosen for at skere ris til koste.
Mens de var derude satte det i med snestorm, si de havde si svart
ved at orientere sig, at de aldrig vendte hjem. De blev eftersogt uden
held, bl.a. blev et kompagni soldater beordret ud i mosen for at finde
mandene. Kommandanten blev dog bange og gav mandskabet ordre
til at vende om, idet han var bange for at flere liv ved efterssgningen
skulle ghtabt.Langt hen p& sommeren fandt nogle brerplukkere de
afpillede skeletter nord for Aaby Bjerg. Disse blev biren ind til Bjer-
get og derfra ksrttll Biersted Kirke, hvor de blev begravet.

En mindeplade, som familie og venner satte over graven, findes end-
nu hensat pi Biersted Kirkegirds samling af gamle gravminder. Man
formodede at firsagen til at to ellers stedkendte mrend kunne forvilde
sig i mosen var, at mens de gik derude, var vinden sl6et om i en an-
den retning. Da vindretningen pi grund af det voldsomme snevejr,
var deres eneste vejviser, blev de derved vildledt, idet de i stedet for,
som de troede at gi mod Norhalne, gik de lrengere og langere ind i
Mosen. Til sidst er de formentlig blevet sl udmattede, at de har sat
sig for at hvile og derved omkom i kulden.
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