
BAYNEN

Meddelelser fra Lokalhistorisk forening for Aaby Sogn
19. irrgang2006

"Bavnen"



Meddelelser fra Lokalhistorisk forening for Aaby Sogn
19. Frgang2006

ISSN 0906-0227

Udgivet med st@tte af:
Aabybro Kommune og

Aabybro afdelingerne af:
Spar Nord,

Ngrresundby Bank,
Danske Bank og Nordea

Dagsorden for ordiner generalforsamling tirsdag den 14. marts
2006 kl. 19.30 pi Aabybro Bibliotek, Elmevej 2.

l )
2)
3)
4)
s)

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse

Birgit Pedersen
Villads Villadsen
Jgrn Lind

Valg af suppleanter
Valg af to revisorer
Kontingent
Eventuelt

6)
7)
8)
e)

Efter generalforsamlingen:
Henny Kaszub fortreller om byens liv i Aabybro i hendes barndom

Forsidebillede:
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Foreningens form8l er:

At fremme og styrke den almene interesse for Aaby sogns historie
samt drive et arkiv.
At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydopta-
gelse, 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 geldende regler for tilgrengelighed.

Si fOr du smider dine gamle ting i papirkurven sisom:
Foto, arkivalier, det vil sige dibsattester, ejendomspapirer, regn-
skaber, dagb@ger, protokoller, kerestebreve (de kan bflndlegges)
eller andre former for papirer, tonebind, videobind m.v. si lad ar-
kivet ffl dem til sortering. Herved kan mange vardifulde oplysnin-
ger gemmes for eftertiden.

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

Kontingent kan indbetales i ibningstiden

Stakitol



Malteriet ved Aabybro Bryggeri
af brygger Carl Emil Jensen

Brygger Jacob Jensen var fra Manne (1873-1949), han blevet gift
med Marie Kristine Frederikke Jensen (ca. 1878 - 1958 ) fra
Tvrersted. De flyttede som nygifte til Aaby i 1897, hvor de kgbte
ejendommen Vestergade 19. Jacob Jensen havde som ung arbejdet
pi en KBbmandsgird i Vester Hjermitslev, og her havde han lart
at lave malt. Han startede i sin nyerhvervede ejendom med lidt
trehandel, og s6 indrettede han et malteri.

Det startede som lgnmalteri. Det vil sige, at de store girde, som
dengang bryggede deres @l selv, indleverede byg til malteriet. Det
blev forarbejdet, og de sfl fik de det tilbage som malt, mod beta-
ling for arbejdet.

Malt er byg, som er opblgdt i vand r 3 dggn, derefter bliver det
udlagt p6 gulv, kastet og udluftet mange gangen, nflr spiringen har
ca. bygkernelengde, og maltsukkeret er udviklet, er det klar til en
kraftig t@ning pi maltovn, det g6r man for at skabe lagerholbar-
hed. Fgr plbrygning skal malten valses for udnyttelse af sukker-
stofferne.

I december 1904 byggede Jacob Jensen til ejendommen og han
startede med at brygge @1. Forretningen gik godt, og der blev sam-
tidig oprettet lokale bryggerier, som gerne ville kobe malt. Kornet
blev k@bt pfl kornlagre eller pi de stgrste gflrde.
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I I92I indrettede Jacob Jensen sammen med sdnnen Ernst. en Mi-
neralvandsfabrik.

Salget af malt til de lokale bryggerier var efterhinden blevet for
stor til lokalerne. Kundekredsen var fra Aabybro udstrakt til Halv-
rimmen, Brovst, LOgstOr, Nibe Fjellerad, Aalborg, Dronninglund
og Br@nderslev og si Vensyssels store girde, sh i 1924 blev det
nye malteri bygget..

Ernst Jensen (1899-1983), der var blevet gift med Katrine (1900-
1979) fra Kaas, byggede i 1951 det nye stuehus. Den oprindelige
ejendom blev revet ned, den indeholdt mineralvandsfabrikken, en
butik, et kontor og et kafferisteri. Ud mod vejen var der pfl loftet et
hejseverk til at fi kornet lBftet op med.

Det fungerede fint indtil ca. 1950. Da begyndte folk at velge pils-
ner frem for hvidtol. Alle de lokale bryggerier blev et efter et
nedlagt, og kunderne var borte. Der var derfor kun brug for den
malt, bryggeriet selv skulle bruge. Vi valgte at stoppe produktio-
nen i 1965, og herefter indkobte vi malt fra en anden fabrik, indtil
vi selv stoppede med at brygge 0l i 1973. Maria og jeg flytede ind
i ejendommen i 1969, hvor vi fortsat drev Mineralvandsfabrikken.
@ldepot havde der altid vaeret, vi havde depot fra Thor og senere
Albani indtil 1988, hvor vi solgte kunder, emballage og maskiner
til en kollega.

Den store malteribygning blev nedrevet i september 2005 til fordel
for et nyt boligbyggeri, som fir navnet: "Bryggertorvet"

Aabybro
Bryggeri, IVlaltgoren og

Mineralvandsfabrik



I Aabybro kender vi ham som Truelsen eller AT
af Birthe Jprgensen

Alfred Truelsen er f4dt i Bgvlingbjergi 1912, hvor hans far, Josva
Truelsen, var lage. Moderen, LawaTruelsen, passede hjemmet og
de 5 bprn. Desuden hjalp hun til pi det lille minisygehus, der var
tilknyttet lregepraksis. Alfred Truelsen var den yngste.

Fra barns ben tegnede og malede AT ivrigt, og var overbevist om,
at han skulle vere kunstmaler, men at tegne og male var ikke no-
get, hans far syntes, man kunne leve af. Dengang var der kun rfld
til, at den reldste kunne lese videre. si Truelsen kom i malerlere
hos "Laust Maler" i Balling, hvortil familien var flyttet efter mo-
derens dod.

Truelsen tegner stadig i 2005
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Svendestykket lavede han pfl Arhus tekniske skole, hvor han har'-
de giet i 3 vintre. Her havde Truelsen 3 larere, der alle hed Mik-
kelsen. Det var en far og sgn, og sl en der lignede en bankdirektgr,
og han var meget dygtig til at marmorere og dygtig til at lere fra
sig.

En del af svendestykket blev lavet pi et stort stykke maskinpapir,
der blev tapet godt fast hele vejen rundt pi veggen.

Forneden pfl papiret skulle de marmorere. Midt pi skulle de male
en dgr, der skulle se ud, som om den var lavet af egetre med en
s@jle pi hver side. Ovenover var der en bue af form som et over-
skiret reble. Der lavede Truelsen farvede blomsterdekorationer.
Helt for oven, kan han ikke lige huske, hvad de skulle male. Men
han husker tydeligt, at det ikke blev si godt, som det kunne have
v&ret, for han skar sig i tommelfingeren, da han skulle snitte en
rBrepind, og tommelfingeren er vigtig, nir man skal male.

Der kom skuemestre (malermestre ude fra byen) og bedgmte
svendestykkerne. Eleverne blev ogsi bedgmt i perspektivtegning
og i de almindelige hindverkerting, si som maling af d@re, vindu-
er og vagge.

Lnrer Mikkelsen (unge Mikkelsens fader) ville, at Truelsen skulle
blive til noget, det var i begyndelsen af 1930'erne.

Efter at have varet i malerlare kom han pfl Askov Hgjskole, en
vinter og den f@rste del af sommeren. Derefter spurgte forstande-
ren, om ikke Truelsen ville male hele Skibelundhallen, som var en
stor trebygning med tgndehvelvinger.

Det ville han gerne. Han fik lov at bo pi et verelse pi hOjskolen.
hvor han spiste middag, og fik sin madpakke med til arbejdet.

Truelsen lavede nogle farvepr6ver til hallen, men forstander Arn-
freds frue var klog pi indretning, og hun kunne ikke lide de farver.
han havde valgt. Si han lavede nogle nye pr@ver, som hun si god-
kendte. Det var et stort arbejde at male denne hal. Det er i Skibe-
lund Krat, de har en park med statuer og buster af de mennesker,
der har betydet noget i Sgnderjylland



Efter Askov H@jskole kom Truelsen pfl Triers faglarerkursus i
Kgbenhavn, hvor hani2 6r leste dansk og historie.

Det fprste laererjob han fik, var pi Uldum hgjskole vest for Vejle.
Her blev Truelsen ansat, som den sidste af 2 unge lerere. De ville
begge gerne giftes, men pi hojskolen havde man ikke rfld til lare-
re med koner, si det var Truelsen, som den sidst ansatte, der
mfltte videre.

Han blev gift med Kirstine Dahlgaard, datter af gdr. Magnus
Dahlgaard og Line Dahlgaard d.23. augusr 1936, hun er fpdt pi
Bustrup i I9I4 men er vokset op i Balling

Som nygifte flyttede de til Try Hgjskole, en egnsskole ved Dron-
ninglund. Her var de lrererfolk i 4 ir.

Derfra drog de igen sydpi og kom til Snoghgj Gymnastikh@jskole.
Her var de under hele krigen. Det var en sver tid, hvor tyskerne
tog skolen, si hele skolen mfltte flytte med elever og personale til
Vingsted. Datteren Asta er fgdt i "landflygtighed", nemlig pi
Vingsted station, hvor Stinne og Truelsen var blevet indkvarteret.
Der kom tyskerne ogsfl. Hele molevitten flyttede til Hindsgavl. De
vendte tilbage til Snoghgj i 1942. Datteren Signe er fodt i Rgde
Hus i Snoghoj. Skolen si forfardelig ud efter tyskernes hergen.
Det tog lang tid at fi den rettet til. Igen kom tyskerne, og man op-
gav at holde skole, indtil man fandt Lundsgaard ved Kerteminde
og igen forsggte at holde skole. Det lykkedes, og Sret efter kom
befrielsen, og skolen rykkede atter ind pi Snoghgj Gymnastikhgj-
skole. Sonnen Graves blev fodt i Rgde Hus i forflret 1946.

De var unge og dristige, sfl da der skulle en ny forstander til Aa-
bybro Hpjskole, si s@gte de stillingen og fik den. Ogsfl i Aabybro
havde tyskerne veret pi skolen, og da de ankom til skolen med
deres 3 bgrni august 1946, var der bare ingenting, og skolens kas-
se var tom.

Maler Nielsen havde en svend til at arbejde pi skolen og han var
ikke tilfreds med, at Truelsen skulle hjrelpe ham med at male. Det
mente han ikke, at Truelsen havde forstand pi. Truelsen hentede
sit svendebrev med de fine karakterer, si tog svenden sin kalot af,
og bukkede for ham, og si kunne de male.
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Truelsen fik rigeligt brug for sit hindvrerk, de malede, tapetserede
i lange tider, for at renovere skolen, i den tid blev der ikke tid til at
tegne og male andet end det, der var nodvendigt.

De boede pfl 1. sal pi Hgjskolen i en lille lejlighed ned mod Ve-
stergade. Der blev i deres tid bygget et skolekokken til mod syd,
altsi for enden af deres lejlighed, og de flyttede ud i en ny lejlig-
hedpi 1. sal.

Da de kom pi skolen var gulvet i gymnastiksalen stadig det, der
var lagt i 1917 .I dag er gymnastiksalen det eneste, der er tilbage
af den oprindelige skole, og den er selvfplgelig renoveret og byg-
get om, bl.a. havde de problemer med lobesod. Problemet var en-
del6st. Der mitte tages helt ekstraordinere midler i brug. Truelsen
havde lest i en bog, at dersom man bankede al den beskadigede
pus ned, smurte et tykt lag kom@g pi veggen, bekledte den med
r@rvrv, pudsede veggen op igen med rigtigt puds - ja - si ville
man ikke se mere til lgbesoden. Alle rystede pfl hovedet, men for-
s@ges skulle det. Truelsen gjorde det egenhandigt. Siden har man
ikke set skyggen af l6besod.

Da skolen var i gang, og der var foredrag, sfl havde Truelsen altid
sin skitseblok med, og si tegnede han foredragsholderen og tilh6-
rerne. Det gjorde ham meget mere koncentreret om foredraget.

Truelsen havde selvfglgelig timerne i dansk og historie, og efter de
f@rste 6,r uden ferie, blev det efterhinden til en uge til 14 dages fe-
rie. Her kom malerredskaberne med, nflr de drog af sted i som-
merhus, og si blev der tegnet og malet akvareller. 2 gange var de i
Kregme syd for Frederiksvrerk, senere fik de selv et sommerhus
mellem Rodhus og Blokhus

Her brugte han bprnene som modeller, og han startede med at
male dem bagfra, senere blev de ogsfl malet forfra.

I to vintre gik han pi kursus ved Carlo Vognsen i Aalborg. Han
var en kendt kunstner, som dog ikke kunne leve af sin kunst, og
derfor havde han elever.
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Her lavede AT bl.a. en del skitser, og s6 malede han videre, nir
han kom hjem, bl.a. et stort billede af Carlo Vognsens malerskole,
det var engang i 1960'erne.

Det blev indfgrt at eleverne pi Hgjskolen skulle op til eksamen, og
det var ikke det, der var den oprindelige ide med skolen, shi 1967
stoppede Truelsen pfl HOjskolen, hvorefter de flyttede i parcelhus i
Aabybro. Truelsen blev lrerer pi Aabybro Realskole, hvor han var
indtil han var 63 ir. I

Da de fik bil kgrte Kirstine og Truelsen meget rundt i landet, for at I
han kunne male og tegne, og efter han sluttede med at undervise
tog det rigtig fart.

Han fik en opgave af kunsthistorikeren Broby Johansen, der ville
udgive et kunstleksikon for hver landsdel, det hedder Kunstvejvi-
seren og et af bindene er: Med Broby i Vendsyssel og Han Herred.

I
I

Truelsens maleri af Niels Vosnsens malerskole
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Truelsen kprte rundt til de forskellige museer, hvor han tegnede
skeer, kar, ileruser osv. Det var en dejlig tid, Truelsen er glad for
at komme ud i landet, men det var dyrt med hotel, si han opsggte
folk han kendte. Broby Johansen var meget kritisk si mange af
tegningerne blev returneret. I ovennevnte bog, har Truelsen bl.a.
en tegning med af Aaby kirke.

Truelsen har udstillet billeder pi Galleri 133 i Vodskov, i Huset pi
Hasserisgade i Aalborg og i flere ir var han med pi piskeudstil-
ling p6 Bratskov i Brovst. Men si rendrede de politik. De ville ha-
ve mere dekorative ting, si Truelsen ville i en alder af 85 give
plads til yngre kunstnere. Selvfg,lgelig har Truelsen ogsi udstillet
flere gange pi vores lokale bibliotek

Truelsen tegnede Arsmerkerne, som Lions Club udgav i irene
1987-93. Truelsen har pi den mide vreret med til at 6bne manges
@jne for vort naromrides smukke steder.

YA
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I 7 ir tegnede Truelsen Arsmerkeme for Lions Club
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Nogle tushtegninger er blevet lavet til postkort, som de selv har
fiet trykt, som de selv har solgt. De er ogsi blevet solgt pi Birkel-
se og Skeelslund.

Han har haft mange bestillinger pfl girdmalerier. Det blev til man-
ge akvareller af, bl.a. Aastrup girdene, Birkelse, Skeelslund,
Rrevkrergaard, Bedholm, Bgrglum fra alle kanter og en del girde i
Saltum og Thy.

Efter han er holdt op med atk4re bil, er han gflet mere over til at
tegne og male portretter. Den dag i dag vil han stadig gerne bide
tegne og male.

Alle hans tegninger er let genkendelige med et lille beskedent AT i
hBjre hj6rne
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Aastrup - et stednavn i Aaby sogn.
Af Gunnar Dam - Jensen.

Aaby Lokalhistorisk forening har bedt mig fortelle, hvad je-e ved
om stedet her tilbage i tiden.

Begyndelsen ligger langt tilbage, stednavneforskere fortaller, at
stednavne, der ender pe -strup, -rup eller -drup er torp-byer, dvs.
udflytterbebyggelser fra de aldgamle landsbyer, og at de blev op-
rettet i lI-1200-tallet. For 800 6r siden er der flyuet folk herud fra
det gamle Aaby. Det har varet modige folk, som turde forlade
landsbyens fellesskab og flytte 2km. mod vest ud i engene langs
Ryaa. Hvor mange bosteder, der har veret fra starten, ved vi ikke,
men i 7495 er der 6n gflrd med navnet Aastrup, nemlig den belig-
gende Aastrupvej 42, for da bliver den af Vitskgl Kloster solgt til
Bgrglum Kloster.

I flrene forud havde Bgrglum efterhinden af Vitskol kobt Birkelse
Gods med Aaby sogn, og ogsi Toftegaard og Hammelmose, og
med kpbet af Aastrup i 1495 sad Bgrglum pi hele engarealet syd
og vest om mosen. Det har varet de gode gresenge langs Ryaa,
som det var attraktivt at komme i besiddelse af, og i Srene forud
havde der vaeret megen splid, de to klostre imellem, om adkomst
til dem.

Efter reformationen i 1536, hvor kronen faktisk konfiskerede alt
kirke- og klostergods, solgte kongen i 1540 Birkelse med Aaby
sogn, Aastrup inklusive, til adelsmanden Peder Ebbesen Galt til
Tyrrestrup ved Horsens, og kort efter blev Aastrup delt i 3 nogen-
lunde lige store gflrde. Arsagen var vel, at da girden ikke var en
hovedgflrd, var det mere fordelagtigt for godset at have 3 i stedet
for en festebonde herude. Ved salget af Birkelse med gods til Jor-
gen Lunge til Odden i 1614 n&vnes 3 girde i Aastrup, den ene
med mplle.

De tre gfrrde fulgte Birkelse som fastegirde frem til omkring
1850. Pe lokalforeningens kort fra 1807 ses de tre gflrde, pi et an-
det sognekort fra 1843 er de ogsfl; men pi et kort fra 1885 er der
kun to girde, dem der ligger der nu. Pi et ridspunkt omkring 1850,
formodentlig i forbindelse med salget fra Birkelse, er den ene
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gflrd, den beliggende nermest Toftegflrdsvej nedlagt, og dens areal
lagt til girden Aastrupvej 42,hvorved denne gflrd blev fordoblet i
stgrrelse. Omkring 1920 blev den udstykket, og Ny Aastrup,
Korsgaard og alle ejendommene vest for Toftegaardsvej fra Sko-
levej og til Skoveng gl. Skole er oprettet pi dens jord.

Mit hjem, Aastrupvej 61, blev i 1845 kgbt af Niels Christian Chri-
stensen, som var f@dt26.januar 1813 i Vedsted. Den 1. september
l84l blev han gift med Maren Larsdatter fra Aaby, og de ejede fra
1841 til 1845 en gird i Ngrhaa i Thy. Niels Christian Christensen
ejede girden Aastrupvej 61 indtil 1881, da spnnen Lars Christian
Christensen overtog den. Niels Christian Christensen har veret en
betydelig person. I 1866 blev han indvalgt i landstinget, som den
kandidat i Aalborg og HjOning amter med flest valgmandsstem-
mer. I landstinget sad dengang kun 51 medlemmer, de 5 var valgt i
de to amter.

Den 5. april 1878 salger Niels Christian Christensen til Birkelse
Gods v/forpagter Clausen pi Ravkrergaard et areal for 15.000 kr.
ph 14 tdl. ned mod ien, kaldet "Katten". Hvorfra navnet kommer,
ville jeg gerne have vidst. Et frugtbart areal, noget af den bedste
jord, der hgrte til girden. Mflske skal salget ses i forbindelse med,
at han iretf4r, i februar 1877, havde kpbt en gird i Aaby, tilhg-
rende Niels Jeppesen, med mglle og 28 tdl., for 25.000 kr. Pi dette
sted startede Niels Christian Christensens svigersgn, larer Jens Ja-
cob Bech i Haldager, som var blevet gift med datteren Maren
Erikke, Aaby Hpjskole.

Den25. november 1852 blev sonnen Lars Christian Christensen
f@dt i en bgrneflok pfl 8. Han blev den 25. november l88l gift
med Marie Cecilie Christensen fra Mejlsted i Sulsted sogn. Sam-
me ir overtog de Aastrup. Ved bevilling af 6. april 1905 fik han
tilladelse til at antage eftemavnet Aastrup, og tilladelsen gjaldt og-
si hans born. I agteskabet var der 14bgrn, hvoraf to dode som
sm&. Lars Aastrup, som han nu blev kaldt, dOde den 13. november
1917. Han og hans hustru er begravet pfl Aaby Kirkegaard, det
samme er formodentligt ogsi hans foreldre. Enken Marie Cecilie
Aastrup drev gflrden videre med bgrnenes hjelp indtil sin d6d den
17. juli 1926. Miske pi grund af den store bgrneflok har det ikke
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veret muligt for et af bprnene at overtage garden. som heller ikke
langer var i fuld drift, sa den 1 1. september 1926 udfardiger over-
retssagfgrer Georg Rendbeck, Ngrresundby, pu boets vegne en
kobekontrakt, hvor det stflr, at den boet tilhorende gird Aastrup,
srelges til ungkarl Thorvald Jensen fra Stenum. Af besatning med-
fulgte t heste, heraf 2 plage og 2 f61,2 soer med smigrise, 4? stk.
hornkveg, avlsredskaber, vogne og seletOj D.ffi., alt sammen til
overtagelse straks. Den 15. oktober 1926blev far Thorvald Jensen
gift med min mor Anna Dam fra Nygaard i Ingstrup.

*'J
" . *

/z .'z

Anna og Torvald Jensen

Far og mor kunne fortelle om forholdene, da de tog over. Alt var
ikke i bedste orden, men tankerne gik ogsi til enkeiru Marie Aa-
strup. Det har varet sardeles vanskelige ir, hun har gennemlevet
med sin store borneflok i tiden fra Lars Aastrups dod i 1917 og ril
hendes egen dod i 1926.

Mine foraeldre fik mange gode ir sarrunen, og flid og dygtighed
resulterede i en sterk forbedret gird. ved kobet i tizo n+b-so
tdl. afgirdens areal nord for Tueengvej uopdyrket hen, uafvandet
og bevokset med tuer. Der blev indsendt ansogning til landbrugs-
ministeriet om tilladelse til pi arealet at udstykke 3 statshus-
mandsbrug hver pi ca. 13- tdl. Ansogningen kom retur med afslag,
jorden ansis for at vere for d6rlig til at kunne fgde en familie. I
1927 glk far si i gang med drening af arealet med aflob til Ryaa.
Det var en indsats, der gav godt udbytte.

f - \
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I 1939 blev min sgster Hanne fgdt, og i 1942 kom jeg til. Den 3.
aprll 1962 dade far, hans hjerte var ikke strerkt. Jeg var pfl det
tidspunkt indkaldt til livgarden, og nir jeg var hjemme pfl orlov,
kunnejeg godt se, at det ikke var godt. I Peter Hansen, som pi det
tidspunkt var forkarl, fik mor en dygtig bestyrer, indtil jeg den 1.
november 1964 tlk bestyrerjobbet. Den 1. januar 1968 k6bte jeg
Aastrup af min mor, og siden 1977 har den vreret drevet med
slagtesvineproduktion.

Der kunne fortelles meget om det liv, der udfoldede sig herhjem-
me i min barndom, skreg og ballade skulle jo forekomme, nir der
var l-2 piger i husholdningen og 3 karle plus en fodermester til
girdens drift. I travle s&soner, hgsten iser, men ogsfl til forirsar-
bejde, var der hurtigt et par mand mere, alt foregik jo ved h6nd-
kraft. Det har stillet store krav til driftsledelsen, men ogsi til
husmoderen. For skulle der rykkes ud om morgenen kl. 7 precis,
som man gjorde, skulle middagsmaden ogsi vare klar pracis kl.
72, nirr folkene kom ind, det er indlysende. Og det var den. Mid-
dagspausen pi en time skulle ikke bruges til ventetid, nflr der 16
fysisk arbejde bide fOr og efter.

Girden var gennem flrene arbejdsplads for mange mennesker. Jeg
husker det som glade tider og mener, at de allerfleste var glade for
at arbejde her. Adskillige blev her 2-3 5r. Den l. november, som
var skiftedag, kunne godt vaere en trels dag. Man skulle miske si-
ge farvel til nogen, som man var kommet til at kende godt. De f@r-
ste aftener var stemningen i folkestuen reserveret, man skulle jo se
hinanden an, men efter fi dage var der igen humgr. Jeg har tilbragt
mange timer i folkestuen, det var dejligt, jeg fik mange ting at vi-
de, og blev ogsi bildt mange ting ind. En overgang var det min
opgave at rykke karlene ud af sengene om morgenen, det oversteg
en 5-flrig kne gts kre fter, og jeg fik at vide, at jeg hellere mitte
spise mere havregrgd. Det gik jeg si i gang med.

Der kunne fortelles mere endnu, men det har isar interesseret mig
at finde ud af, hvor langt tilbage i tiden det er muligt atf4lgebe-
byggelsen herude. Faktisk er Aastrup enge nrevnt i et kongebrev i
t262, det siger si ogsi, at der pi det tidspunkt har veret en torp,
en bebyggelse herude. Det er dejligt, at der ogsfl omkring almin-
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tilfelde, der er ca. 1700 udflytterbebyggelser rund qn i lan&L
utvivlsomt er der en historie bag de fleste af denL

Men taler vi om fortid, er det jo det gamle Aabl'langs Kirkevej og
Aaby Sdr. Gade, som representerer den aldste tid og det var be-
boerne her, der omkring 1150 byggede Aabl Kirke. hvordan de sa
bar sig ad med at magte det. Vi ved blot ingenting om dem. for nir
vi kommer sfl langt tilbage i tiden, er der ingen skriftlige kilder om
almindelige mennesker.

Kilder:

Politikens Danmarks Historie

Kr. Vrernfeldt i Vendsyssel Aarbgger 1943- 1944

Thpger Rugholm: En Vendelboslagt

J. P. Trap: Danmark

A. Truelsen i festskrift ved Aaby Hgjskole/
Aabybro Ungdomsskoles 100 flrs jubileum

Danske Slotte og Herregaarde
vedr. Birkelse Gods.- Hassings Forlag

Det Danske Landbrugs Historie - Det Kgl. Danske Landhushold-
ningsselskab

Dansk Stednavneleksikon
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