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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 tilgrengelighed.

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

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

Kontingent kan indbetales i ibningstiden

T.K. Thomsen i ferd med at lregge kraft ind i hjemmet
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T.K. Thomsen, tidligere installatsr i Aabybro
Af Birthe Jorgensen

Den 87 &rige Thomas Kristian Thomsen fortreller om sit liv:

Jeg er fsdti Ajstrup i Sulsted-Ajstrup sogn den27 januar 1920, som
sanaf Maria og Jens Thomsen.

Fra 1927 - 1933 gik jeg i skole i Ajstrup Ostre skole. Den havde 2
klasser og 1 lrerer. Indtiljeg var ca. 10 ir gikjeg i skole 4 gange om
ugen om sommeren og 3 gange om vinteren. I den store klasse var
det modsat.

I min skoletid tog min far mig med, nir han skulle have koer pi
kvregtorvet i Aalborg. Kserne blev trukket hele vejen. For at komme
til Aalborg skulle vi over en pontonbro, der gik fra Nsrresundby til
Aalborg. Den var af ene tre, og den svsmmede pi en slags bide, der
var forankret. I en god vesten storm kunne den rive sig los og flyde
helt til Rsrdal. Si mitte shbebidene slrebe den tilbage.

I 1933 blev den nye Limfiordsbro indviet, og der blev lavet et stort
gadegennembrud for Vesterbro. Der var en del huse, der mitte rives
ned, til gengreld blev der bygget nye boligblokke ved Vesterbro.

Jeg blev konfirmereti 1934 i Sulsted kirke

Jeg har aldrig malket en ko. Jeg duede ikke til at vere landmand, men
det var altid mig, der skulle reparere ploven, sette nyt lreder pi fars
trresko eller sko dem og sidan noget. Derfor kom jeg op til smeden i
Ajstrup. Der var jeg i ca. trekvart 6r, inden jeg fik en plads som elek-
trikerlrerling. Det var det jeg helst ville vare. Jeg kom i lrere i Lind-
holm, og her boede jeg ved min onkel og tante, som havde etbrsd-
udsalg.

Ugelonnen, der midt i 30'erne, var 5 kr. om ugen og egen kost og 1o-
gi. Min onkel, som jeg boede hos fik som betaling en halv gris til jul
og en and til Mortens aften. Leretiden var 5 ar. sa jeg var forst frerdig
hge far krigen.



I 1938 var jeg til session, hvor jeg blev udtaget til Garden. Jeg skulle
ind i maj 1940. Det var ogsi i 1938, at jeg ksbte en motorcykel. en
BSA med sidevogn, den havde nummer U1522. Da jeg lige var ud-
lnrt, var der benzinmangel p.g.a. invasionen i Polen i oktober 1939.
og jeg mitte aflevere nummerpladerne pi motorkontoret.

Samme 6r blev Aalborg lufthavn indviet. Det var den forste lufthavn
heroppe. Senere kom jeg til at trenke ph, at i den anledning var der en
masse tyske flyvemaskiner, dem der ligner s6dan nogle pandeplader
med en masse tyskere til indvielsen. De var her nok for at orientere
sig om, hvordan det sA ud heroppe.

Som sagt var jeg indkaldt til Garden i 1940, men da tyskerne jo kom
den 9 april, og jeg skulle have vreret inde til maj, sA det blev ikke til
noget.

Om vinteren 1939140 havde vi snestorm, driverne var 3 meter haje,
den startede for jul, men det meget sne kom fsrst i februar. Telefon-
tr6de, ledninger og master veltede overalt, f. eks. pA strrekningen fra
Aalborg til Nibe og pe hele Egholm. Der 16 det hele pA jorden.

Snefogeden bojede karlene til at skovle sne. De skovlede i trapper pi
ca.l meters hzjde. En skovlede op pi forste trappe, hvor den nreste si
skovlede videre. Pi strrekningen fra Lindholm til Vadum var der den
9. april 1940 stadig 2 - 3 meter hoje driver.

Jeg kom, som nyudlert, ind ved Jysk Telefon, de manglede folk, til at
hrenge tride op og klatre i master. Alle de, der li pi jorden efter sne-
stormen, skulle jo op igen. Det var vi ikke frerdige med for hen pa
sommeren i 1941.

Jeg skulle made ovre pi telefon huset i Aalborg den 9 april 1940. Jeg
boede i Lindholm og skulle derfor over broen til Aalborg, hvor jeg
skulle med Egholm fergen kl. 7. Fergen li dengang til hojre for
Lim{ordsbroen ved hojhuset. Den dag havde tyskerne lavet afsper-
ring pA broen. Det tog et par timer at komme over, og det var lige si
galt at komme hjem igen, da det var aften. Det var kun den dag, der-
efter havde de faste vaster.



Min indkaldelse blev som sagt afbrudt p.g.a. af krigen i 1940. Da jeg

var frerdig ved Jysk Telefon. blev jeg indkaldt for at aftjene min vpr-
nepligt ved CBU, som havde til huse pi Vri Hotel. Det var noget de
kaldte en udrykningskolonne.

Jeg startede i 1941, og jeg var der i 13 mineder, hvor den ene m6ned
var uddannelse pi Bernstorffs slot. Jeg fik mit ksrekort udvidet til
stort ksrekort. Fsr krigen var der ikke ret mange pn 18 ir, der fik ks-
rekort. Dengang kostede det 35 kr. til motorcykel og ca. 100 kr. til
bil. Vi var kun 5 ud af 113 personer. Jeg kom til atkwe brandbil i de
her CBU udrykningsvogne. Det stir for Civil Beskyttelses Udryk-
ningskolonne.

Da vi var frerdig der, gav jeg mig salnmen med min kammerat, Hen-
ning Pedersen, til at lrese til hojsprendingsinstallatar pi Aalborg tek-
niske skole, der li pi Danmarksgade 12. Forstander Stigmann blev
skudt i 1943, hge far vi var frerdige, si rubrikken pi vore eksamens-
beviser, hvor forstanderen skulle skrive under stir tom, i stede under-
skrev formanden for skolen og lrerer Asbjorn Winter. Skoleperioden
tog 13 miLneder. Henning startede senere forretning i Lindholm.

Da jeg var frerdig hen pA foriret i 1944, kom jeg i arbejde ved Val-
demar Jensen i Sulsted. Her var jeg med til at lave transformatortirne
og hojspending rundt omkring. Sidst pi krigen var jeg sammen med
en anden svend ovre at lave en hojsprendingsledning fra Revhede og
ud til Kragelund, de skulle ogsi opsettes et transformatortirn. Det
skulle de bruge til en maskine, de skulle lave formbrrendsel med. Vi
cyklede rundt og boede, hvor vi arbejdede. I dette tilfrelde ved Lam-
bertsen, som med heste hentede masterne ved banen, og slrebte dem
ud pi markerne, hvor vi skulle bruge dem.

Krigen sluttede i maj 1945. Da kom motorcyklen ned fra loftet hjem-
me pi garden "Frillerhoj" hos mine foreldre. I 3 uger korte jeg uden
nummerplader, for motorkontoret havde jo vreret nedlagt. Jeg var den
eneste ud over mester, der havde et motoriseretkoretaj, og jeg havde
skiftet passagersededelen i sidevognen ud med en trekasse. Den blev
brugt til materiale og en anden svend sad bagp&. Vi ksrte meget om-
kring i de mindre byer som Sulsted, Vadum og Norhalne, hvor der
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ingen el installatorer var. Det var der kun i byer som Nsrresundby.
Lindholm, Vodskov, Bronderslev, Hjallerup og Aabybro.

I 1946 blev jeg gift med Aase, der kom fra Lindholm. Vi bosatte os i
Biersted. Det var nu Valdemar Jensens forslag at bosette sig i Bier-
sted, for si var jeg tettere pi omridet, hvor der var en del arbejde.

Jeg kom til at arbejde pi en gard i Voldbro. Her var murerne Borup
og Ingemann Andersen fra Aabybro ved at lave noget omkring pi
samme gird, hvor jeg lavede el arbejdet. De sagde, at jeg ligesi godt
kunne starte som selvstandig, for i Aabybro var der kun en installa-
tor, og han var syg. Han havde kun en lrerling, og han ville godt srel-
ge. Det trenkte jeg grundigt over, men jeg syntes det var for dyrt.

T.K. Thomsens hus pi Mortensgade 8

Det blev sitil, at jeg den 1. juli i 47 ksbte Mortensgade 8 af isen-
krremmer P.M. Jorgensen for 23.000 kr. Her startede jeg et el verk-
sted i det store baghus, og min kone, der er uddannet frisor, startede
en frissrsalon. Vi var her i 5 ar, indtil vi i 1953 flyttede ned pi Aster-
gade 7.

Arbejde var der nok af, men det var sv&rest at skaffe materiale, vi
kunne kun fi en vis mrengde om mineden. Den blev gradvist oget.
Alt det vi kunne skaffe materiale til, kunne vi fi lov til at lave. Ind



imellem brugte vi st6ltrid, som vi si skiftede ud, nir vi fik nok kob-
berkabel.

De fsrste 4 6r som selvstrendig korte jeg rundt pi min motorcykel.
Telefon bestilte vi straks fra start, men der gik 18 mineder far de
kom, og si var det lige fsr, de ikke ville installere den, for vi havde
koblet os pi Mortensgade's eneste telefon henne inr.4. Jeg lovede at
pille det ned, straks de havde lavet vores telefon. Vi fik rr. l2l, de
cifre har altid veret de sidste 3 tal i mit telefonnunmer.

Noget af det fsrste vi lavede, det var for Lars Prrestegaard. Han skul-
le have benzintank henne pi hjornet ved banen. Det er ph Astergade,
der hvor Nordea Bank ligger i dag. Han skulle have lavet et halvtag
og nogle elektriske tanke. Det var ikke noget, der var set dengang.

Aabybro havde sit eget Elverk. Der var et jevnstromsv&rk, som jeg
ogsi arbejdede en hel del p6. Jeg var bl.a. med til at pille en stor tre
faset ensretter ned. En ensrettet er en stor glaskolbe, hvor man kan
omforme vekselstrsm til j evnstrom.

Ensretteren pillede vi ned pi et elvrerk, der skulle nedlegges i en
mindre landsby mellem Lskken og Hjorring. Vi mitte v&re meget
omhyggelige med at mrerke de enkelte dele op, der var nemlig ingen
brugsvejledning. Det var sammen med Jossemand, ham der passede
vores elvrerk. Hjemme igen monterede vi ensretteren, det gik der ne-
sten en halv sommer med.

I starten af 1950'erne var jeg med til at omlegge byen fra jevnstrsm
til vekselstrom. Vi begyndte oppe ved mejeriet, og selve mejeriet la-
vede vi ogsi omkring. Der var en dampmaskine og kun en elmotor.
Den pumpede vand ph af brsnden. Senere kom der forskellige elek-
triske hjelpemidler, f.eks. havde Faldborg opfundet en automatisk
flaskerenser, og inden mejeriet lukkede sidst i 60'erne, havde vi in-
stalleret 33 elmotorer, og da var dampmaskinen vrek.

Vi startede i yderkredsen, hvor der blev lavet nogle transformatortir-
ne / stationer af HHE. Vi, Tage Larsen, mig selv og svendene, lavede
si forsyningssiden. De fsrste master, der blev lavet var nogle som
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Faldborg fabrikerede, og de stod i nogle ir. De var slemme til at ru-
ste, og de skulle males engang imellem.

For at fi vekselstrsm skulle samtlige milere skiftes og installationer-
ne skulle ombygges.

Masterne skiftede vi ud i forbindelse med kloakering af hovedvejen
og de store sidegader. Vi skiftede dem med nogle gittermaster der
blev placeret pd den anden side af vejen. De stod i nogle 6r, sA skulle
de vrek, da der skulle kabellregges. Alle luftledninger i Aabybro er
vrek nu, alt er lagt i jorden som jordkabler.

Vi arbejdede meget sammen med installatarTage Larsen. Vi var med
til at lave el pi den nye Centralskole, og at fare Kattedamsvejen
igennem. Vejen fra Biersted til Aabybro gik dengang omkring kirken.
Kattedamsvej blev sA fsrt igennem ud til Voldbro. Jeg tror, det var
dengang, at Nsrhalne bilen skulle kore til Aabybro, luftledningeme
blev dengang flyttet med ud til den nye vej.

I 1950 - 70 lavede vi en masse hojsprendingsledninger og transforma-
tortirne for ESV, der dengang kun havde administration. HHE havde
deres egne folk til at lave arbejdet i deres omride. Vi lavede faktisk
alle de hojsprendingsledninger, der var imellem Aabybro og Vadum.

Hojsprending er ledninger med 10.000 volt, det var dengang pi 1l -
12 meter tre master, der blev opsat tvrers over markerne i en lige li-
nie. Vi startede med 4 - 5 arbejdsmend, der gravede hullerne til ma-
sterne. De skulle vr,rc 2,2 meter dybe. Det var de samme folk, der
rejste masterne og vore svende, der sorgede for monteringen. Senere
lejede vi en lastvogn med boremaskine og kran. Si skulle der kun
bruges 1 arbejdsmand og 1 svend.

Vi lavede ogsi nye transformatorstationer, i Biersted, Haldager og
Vadum. Alt det vi lavede af hojsprending og stationer, det er efter
hinden kommet i jorden. I dag er der ingen af hojspendingslednin-
gerne tilbage.
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Ostergade 7 i hhv 1953, l98l og1997
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Aabybro voksede fraca.1960 med industrier og villakvarterer pi nye
udstykninger. Det gav masser af arbejde for os 2 installatarer i byen,
bide med byggeri og gadebelysning. Forst Skp. Clements kvarteret
og si pipkvarteret. Klovervej blev fort igennem, og blindgaderne fra
Kattedamsvej blev 6bnet. Bag ved Klovervej kom digterkvarteret og i
1972 var det si Norremarksvej.

Vi ser den dag i dag, at byen bliver ved med at udvikle sig. Hele tiden
er der nye byggeprojekter i gang.

Forretningen var i stadig udvikling, men i 1985 valgte jeg at gi pi ef-
terlan. Det var vores reldste san Jarn, der overtog virksomheden. Han
drev den videre indtil, han for fi 6r siden solgte den til firmaet Ma-
riendal. Han havde et par 6r forinden lukket forretningen for salg af
el-artikler.

l l

Jorn og T.K. Thomsen ved forretningsoverdragelsen i 1985



Arets gang pi Birkelse Hovedgird

I 1987 har Lokalhistorisk Forening bedt Ssren Chr. Larsen, (fadt 16.
juni 1911), hvis far har arbejdet pi Birkelse i over 60 ir, om at for-
trelle lidt om, hvordan han husker at arbejdet pi denne store gird for-
lsb fuetrundt.

Han beretter: Min far kom der, da han var tolv ir. Hans arbejde var,
at se efter kvierne. Om sommeren var de to drenge til at hjrelpe hin-
anden. Om vinteren skulle han gi i skole. Da han var konfirmeret,
kom han der ned hele 6ret og hjalp til med at passe kvier og kalve.
Der var dengang 100 malkekser og 60 ungkreaturer,2 avlstyre og en
del kalve.

Der var en fodermester og tre medhjrelpere i stalden om vinteren, og
to om sommeren. Til malkningen var der tre piger, der malkede 15
kser tre gange daglig. De orige tog medtrjrelperne sig af.

Melken blev om vinteren afkslet med vand, der blev pumpet op af
Ryaa. Om sommeren blev mrelken afkslet med is, som var savet i
store blokke om vinteren i Ryaa. Isen blev opbevaret i en grav i jor-
den, dekket med et tykt lag tang, og derover jord. Pi denne mide
kunne der skaffes is en stor del afiret.

Til at passe hestene var der en staldkarl. Han skulle ogsi kore mrel-
ken til mejeriet.

Fodermesteren skulle ogsi tage sig af slagtningen af de dyr, der brug-
tes i husholdningen, den var stor, idet alle folkene spiste pi g6rden.

Foruden folkene i kostalden var der fire faste daglejere og et antal
karle, samt fire - fem piger. Disse skulle ogsi holde folkestuen og
karlekamrene.

Der var stengulv, og et langt bord hvor folkene spiste sammen. Min
far har fortalt, at de spiste af bliktallerkener. De gafler og skeer de
spiste med, blev bare tarret af i deres traje, de sad i, og derefter sat op
i en hylde bag ved, hvor de sad. De havde jo deres bestemte pladser
ved bordet.
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Staldkarlen skulle tidlig op for at fodre hestene, mens de andre karle
skulle strigle. Der var 12 spand heste forudenfslog plage. Det var et
flot syn, at se karlene ride pi hestene, n6r de skulle i -urk..r.

Til at lede det daglige arbejde, var der avlskarlen Jens Thomsen, som
ogs6 var ansat pi girden i en lrengere 6rrrkke.

De fsrste 6r min far var karl pi Birkelse, blev hele kornavlen hsstet
med le, og kornet blev bundet i neg af karle og piger. Det var et hirdt
arbejde.

Man fik senere en maskine, der kunne skere kornet af og lregge ne-
gene til siden - en aflegger kaldtes den. En sidan aflegger var for-
sprendt to heste, og havde den fordel, at der kunne ksres videre, selv
om opbinderne ikke kunne folge med.

Nir der skulle sl6s ho i rueengene, var det med flere slimaskiner.
\'landskab og heste blev natten over, s6lrenge arbejdet stod p6. Ma-
den fik de bragt ud.
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Nir hset skulle stakkes, var der nogle smibrugere fra begge sider af
Ryaa, der hjalp til. De fik som betaling for arbejdet, en part af hset.
Nir si avlskarlen kom ud for at dele parter ud, var der en. som kunne
finde pi at tage en flaske snaps med til ham, fordi han troede. han da
fik en bedre part af hset. Men Jens Thomsen lod sig vist ikke bestik-
ke .

Det var hirdt at vere arbejdsmand dengang. Al staldgodning blev
lresset med greb, to mand i moddingen og fem - seks vogne til at ksre
det ud pi agrene.

Der var ogsi mange grafter at holde ved lige. Jorden var ikke drenet,
som den er i dag.

Om vinteren blev en del rug trersket med plejl, og halmen blev senere
lavet til taghalm. Mange af bygningerne var trekket med str&.

Ogsi brrendesavning var en af vinterens beskreftigelser. Brrende var
jo sammen med torv, det der blev brugt til opvarmning og madlav-
ning. Der var kakkelovne i alle rummene - ogs6 i karle- og pigekam-
rene.

En vregter var der ogsi ansat pi Birkelse. Hans arbejde var, om nat-
ten at gi alle rummene igennem flere gange. Han gik med en stald-
lygte i hinden og skulle overvige, at alt var, som det skulle vrere. Pi
en si stor gird, kunne derjo let ske ting i labetaf en nat, der kunne
udvikle sig til en katastrofe, f.eks. ildebrand.

Til girden hsrte der ogsi et stort gartneri. Foruden at forsyne haven
og huset med gartneriprodukter, var der et handelsgartneri, hvor folk
fra Aabybro og Vedsted kunne kobe planter. Garhreren hed Miller og
boede i et lille hus pi Vedstedsiden af Ryaaen, - han var gift.

En broder til ham var skytte, og samtidig fungerede han som tjener
ved festlige lejligheder. Til daglig var han behjrelpelig med at brere
brrende ind, og aflastede derved pigerne for det tunge arbejde, - han
var ugift.

Nir der om efteriret var klapjagt pi Birkelse, var det ham, der ledede
klapperne. Det var drenge fra egnens skoler, der pi denne mide fik
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en fridag, - miske ikke altid lereren syntes godt om en sidan ord-
ning, der gav indbrrek i den daglige undervisning. Til skyttens arbej-
de hsrte ogsi det at sorge for, at der kunne vrre vildt pi bordet, nir
herskabet snskede det.

En herskabskusk var der, hans arbejde var, at holde koreheste, seletoj,
samt de mange fine vogne og kareter i orden. Det var et flot syn, nir
han med fire heste for en flot vogn, kom ksrende med familien Skeel.

Alfred Larsen
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Min far har vrret pi Birkelse. fsrst ved forpagter Bruun- senere ved
Hornemann og sidst. da Skeel overtog driften af Birkelse. r'ar han der
stadig.
Da han havde veret pi Birkelse i 50 6r, holdt ho{regermesteren fest
for ham, og forrrede ham et guldur, samtidig med blev han tildelt
Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs hrederspris for
landarbejde.
Lsnnen pi Birkelse var ikke stor, - 9 kr. om ugen for vinteren og 12
kr. om sommeren, men dertil fik de kosten pi girden. Alligevel var
det lidt, at komme hjem til en familie med.

Alfred Larsens ejendom pi Aaby Hede, ca. 1930. Trods de beskedne forhold
var det et godt hjem for en ret stor borneflok. Ejendommen 16 hvor nu Ahorn-

kvarteret er beliggende

Dersom min far ikke havde haft det lille landbrug ved siden af, var
det svrert at skaffe foden til familien. Det gav mulighed for, at vi
havde melk og en gris til slagtning til jul. Kartofler, grontsager og
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reg havde vi ogs6, det var en god hjalp i husholdningen, men det var
ikke alle, der havde det.

Jeg forst6r ikke, hvordan de fik fsden dengang, - de med en stor bsr-
neflok. Offentlig hjelp var det ikke let at f&.

Jeg husker, at Birkelse Gods havde et legat, som de mest trengende
kunne soge om at fi hjelp til toj til bsrnene. Ved henvendelse til
godskontoret pi Birkelse, blev de, der fandtes mest trrengende, bevil-
get hjrelp fra dette legat.

Der var en syerske pi Birkelse, hvor de born, der var bevilget toj,
m6tte ned for atfhtaget mil, hvorefter hun syede tajettil dem. De fik
vist ogsi bide strsmper og tresko.

En konfirmand fra et fattigt hjem, hvor der ikke var rid til at fi en
konfirmationskjole, blev af hendes mor sendt ned til kammerherrein-
den for at bede om hjelp til en kjole. Da hun fik lov til at komme ind,
skulle hun falde pi kne og kysse kanten af kammerherreindens kjole.
Da hun havde gjort det, fik hun en gammel kjole, der kunne sys om
til hende.

Da var der fattige folk til.

Den ejendom, som avlskarlen, Jens Thomsen beboede, harte under
Birkelse, - der var 4 tdr. land til dyrkning. Min far havde 2 tdr.land,
som var hans egne; det var hans hjem - hans forreldre havde boet der
tor ham.

\rbejdet ved disse sm6 ejendomme blev lavet om helligdagene. De
ravde ikke selv heste, hvorfor der kom en karl med vogn, plov og he-
.te. Si kunne de snart fi msddingen kort ud, plojet ned og jorden
jort klar til sining. Korn og fro blev s&et med hinden.

)aglejerne pA Birkelse fik ogsi tsrv i mosen, som de selv gravede,
.rgtede og satte op i skruer, si de kunne v&re tarre, inden de blev
'.ort hjem med befordringer fra Birkelse. Noget som ogsi helst skulle
,rregi i helligdagene.

il jul var det kutyme, at de fik en kvart gris i julegave. I juledagene
oldt forpagter Hornemann fest for alle medarbejderne pi girden.

t7



De, som var gifte, havde kone og bsrn med. I folkestuen var der et
stort pyntet juletre. Fru Hornemann var god til at lege med bornene,
der ogsi fik en pose med slik, og man sang julesalmer og gik rundt
om juletrreet .

Skytten pi Birkelse havde en husbestyrerinde, de boede i en floj p6
girden.

Kusken var gift og boede ogsi i enflaj pi girden.

Til at tage sig af udlejningen af engparcellerne, som omegnens land-
brugere kunne leje, var der en engfoged. Som vederlag for dette ar-
bejde, slap han med en mindre afgift for ejendommen, han havde i
forpagtning af godset.

En mosefoged tog sig af udvisning af tsrveskrr i Vildmosen og op-
krrevning af gebyr for de ejendomme, der havde faste tsrvesker.

Bitkelse havde sit godskontor ude pi Engelandshus. Her fortes god-
sets regnskab, og her skulle de forskellige afgifter, som forpagtere og
lejere skulle udrede, betales.

Derudover var der pi en gird en forpagter eller frester, der havde det
hverv, at skulle brrndemerke forpagtergirdens koer, og fore kontrol
med, om der nu var det antal, der skulle vrere ved forpagterskifte. Der
var et bestemt antal, der var godsets, si de skulle afleveres til en ny
forpagter.

18
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Nuverende bestyrelse

Formand:
llrie Albrektsen, Torngaardsvej 37

Tlf. 98 24 12 05

Nrestformand:
Knud Gran, Toftegaardsvej 23

Tlf. 98 24 t6 sr

Kasserer:
Birgit Pedersen, Grundtuigsvej I

Tlf. 98 24 t4 80

Sekreter:
Poul Tranum, Kingosvej 5

Tlf. 98 2426 s6

Villads Villadsen, Fasanvej 17
Tlf. 98 24 t9 23

Chresten Mortensen, Klovervej 33
Tlf. 98 2422 32

Jens Gron, Mortensgade 27
Tlf. 98 24 22 32
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