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Meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for  

Aaby Sogn 
 

 

27. årgang 2014 

ISSN 0906-0227 

 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i ”Bikuben”, fritidsordnin-

gen på Aabybro Skole torsdag den 20. marts 2014, kl. 19:30. 

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 

2) Beretning 

3) Regnskab 

4) Indkomne forslag 

5) Valg til bestyrelse 

Dorthe Vad 

Helge Mortensen 

Gunnar Dam 

1 bestyrelsesmedlem til afløsning for 

Niels Bahn, som afgik ved døden den 22. 

januar 2014 

6) Valg af suppleanter 

7) Valg af to revisorer 

8) Kontingent 

9) Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen:  

 

Gæstetaler: Hans Jørgen Schmidt: 

”En københavner kommer til Jylland” 

 
Forsidebillede: Aaby Mølle i Gl. Aaby, nuværende Kirkevej 
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Foreningens formål er: 
 At fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns histo-

rie samt drive et arkiv 

 At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydopta-

gelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Aaby 

Sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i 

fortid og nutid 

 At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden 

efter gældende regler for tilgængelighed 

Så før du smider dine gamle ting, dokumenter eller billeder i papir-

kurven, det vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber, dag-

bøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre 

former for papirer, lydbånd, videobånd m.v., så lad arkivet få dem til 

sortering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for ef-

tertiden. 
 

Åbningstid: Mandag kl. 15.00 – 18.00 

Elmevej 2 i kælderen 
 

Kontingent kan indbetales i åbningstiden 

eller til foreningens konto i SparNord 

Reg. Nr. 9210 konto 0380204312 
 

Se vores billedmateriale hjemme på din computer 

Tast www.jammerbugthistorie.dk 
 

Siden 1. april 2012 fremstår hjemmesiden med nyt og opdateret ud-

seende. Søgefunktionen fungerer efter sædvanlige principper. På for-

siden vælger du navnet eller peger på kortet på den forening, hvis 

materiale du vil se. Når du er kommet ind på den ønskede forenings 

side, vælger du fanebladet med online-arkiv, hvor der er et søgefelt. I 

dette felt skrives et søgeord, og næste felt åbner du med den lille pil 

til højre og vælger f.eks. billeder. Således fremkommer alt materiale, 

hvor det søgte ord indgår i teksten. 

http://www.jammerbugthistorie.dk/
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Tema ”Møller i og omkring Aaby” samt Aaby-Biersted Spare-

kasse 

 

Indledning: 

 

Efterfølgende er en afskrift af en gammel skifteretsprotokol, som for-

henværende borgmester Jørgen Jørgensen har foretaget for efterhån-

den mange år siden. Året er 1781, og forretningen omhandler 

ejendommen ”Haugaards Mølle”, nuværende Havgårdsvej nr. 10. 

 

I 1781 ejedes stedet af stamhuset på Birkelse Hovedgård. Møllen er 

for længst forsvundet og ejendommen frikøbt fra Birkelse. Ejen-

dommen er i tiden derefter og indtil nyere tid blevet drevet som land-

brug. 

 

Der findes i arkivet – desværre - ingen billeder af Haugårds Mølle, 

men møllen lå umiddelbart øst for ejendommen, hvor der indtil nyere 

tid har kunnet ses en forhøjning i terrænet. Denne mølle har sikkert 

været benyttet af omegnens bønder, når de skulle have malet korn. 

Møllen har været i brug længe før de to senere kendte møller, nemlig 

Rosenlund Mølle og møllen ved Kirkevej. De gamle kirkebøger be-

retter om flere, der har været møllere i ”Haugårds Mølle”. 

 

Omkring 1. verdenskrig blev ejendommen overtaget af Doris og An-

ton Sørensen, som boede her indtil 1931 eller 1932, hvor ejendom-

men skiftede ejer, idet den da blev overtaget af Ellen og Arnold 

Fruensgaard. Ellen og Arnold boede her indtil begyndelsen af 

1990’erne, Ellen Fruensgaard de sidste ca. 10 år alene efter Arnolds 

død. Efter at Ellen Fruensgaard havde afhændet ejendommen, hand-

ledes den hurtigt et par gange efter hinanden, indtil den i 1995 blev 

købt af de nuværende ejere Lisbeth og Jan Ahrentsback. Lisbeth og 

Jan fjernede alle de gamle og nedslidte bygninger og opførte en helt 

ny ejendom. 
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Den følgende tekst giver et endog meget detaljeret indtryk af, hvad et 

bondehjem på den tid bestod af – et særdeles beskedent bohave, lidt 

køkkentøj, sengeudstyr og en smule tøj. Herudover et par husdyr, 

nogle få landbrugsredskaber og ganske lidt forråd. 

 

Sprogbrugen i skrifter fra den tid er noget ”knudret” i forhold til nu-

tidens sprog. Man kan vel også i visse tilfælde stille spørgsmål ved 

”skriverens” kvalifikationer, og som videreført til nutiden - var rets-

sproget også på den tid noget opstyltet. Der er derfor gjort visse til-

pasninger i teksten, bl.a. er der brugt ”å” i stedet for ”aa”, og alle 

navneord er skrevet med lille begyndelsesbogstav. Der er dog ord, 

som måtte kræve en uddybende forklaring. 

 

Stervebo = dødsbo (fra tysk Sterben) 

Brøstfældighed = tilstand med fejl og mangler 

Møntenheder: 1 Rigsdaler = 6 Mark, 1 Mark = 16 Skilling 

Laugsværge = En af enken valgt mandsperson til rådgivning i sager 

angående formue m.v. 

Datum et Supra = Dato og som anført ovenfor 

Bæster = heste 

Fæ = kvæg (på tysk Vieh) omfatter her også får og svin 

 

For at føre hovedpersonen (enken) frem til omtrentlig nutid indleder 

Jørgen Jørgensen afskriften med lidt tilføjet slægtshistorie, hvilket 

selvsagt ikke er en del af retsprotokollen. 
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Havgårdsvej 10 ca. 1980 

Skifteretsforretning for Haugårds Mølle i 1781 

 

Følgende skifteforretning fandt sted efter afdøde Niels Andersen, 

møller i Haugårds Mølle 1781. Niels Andersen var gift med Ane 

Laursdatter f. 1725 – død 27.04.1800 og var mor til en datter Pernille 

Nielsdatter, f. 06.10.1768 – viet 14.10.1796 til Niels Sørensen f. 1759 

– død 18.11.1848. De havde en datter Maren Nielsdatter f. 

20.03.1808 – død 05.08.1873 – viet 03.01.1830 til Hans Petersen Fi-

sker f. i Jetsmark 28.03.1802 – død 04.02.1875 i Nørhalne. De havde 

en datter Johanne Marie Hansen f. 18.12.1844 – død 02.04.1915 – vi-

et 22.05.1868 til Niels Andersen f. 07.12.1832 – død 16.04.1874 – 

deres datter var Maren Kirstine Andersen f. 02.03.1873 – død 

17.03.1953 gift 21.05.1897 med Jens Andersen Torngaard f. 

25.09.1868 – død 07.01.1955. 

 

Anno 1781 den 5. januar, som var 30. dagen efter ægtemand mølle-

ren Niels Andersen, der boede og døde udi Haugaards Mølle i Aabye 

Sogn, indfandt sig i bemeldte mølle forvalter Jens Hesselholt, Birkel-

se sig på sit høje herskabs vegne for i overværelse af 2 vurderings- og 

vitterlighedsvidner, nemlig Jens Christensen af Støvgården i Aaby og 

Peter Christensen boende i Aastrup - at foretage skifte til påfølgende 

deling mellem den afdødes efterladte enke Anne Laursdatter og deres 

i ægteskab sammenavlede levende børn, nemlig: 1 datter gift med 

Mad Pedersen i Nørhalne, 1 søn under 17 år, 1 ditto Laurs 15 år, 1 

datter Margrethe 20 år, 1 ditto Maren 14 år, 1 ditto Pernille 13 år, 

hvilke fem sidste var hjemme hos moderen og for hvem Peder Chri-

stensen i Haugård mødte og indestod som formynder og kurator for, 

og på den gifte datters vegne mødte hendes mand Mads Pedersen. 

Enken antog til sin laugsværge Chr. Simonsen i Voldbro, som ligele-

des var mødt. 

 

Og blev forretningen således udi samtlige bemeldtes overværelse be-

gyndt og følgende bohave og husgeråd forefandtes: 
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I dagligstuen:   Rdl/M/Skl. 

1 egetræsbord på fod   2 M 

1 jernkakkelovn   7 Rdl. 

3 stk. træstole m. hynder   2 M 

1 messing bæger   3 M 

3 messing lysestager   4 M 

5 tin tallerkner   1 Rdl 

4 træ mælkekar   1 M 

3 store tallerkner   5 Skl 

6 træ tallerkner   4 Skl 

1 saks    4 Skl 

1 salttrug    1 M 

1 lille spejl    6 Skl 

6 sten tallerkner   6 Skl 

I storstuen: 

1 skrin    1 M 8 Skl 

1 fyrretræbord   1 M 8 Skl 

1 træstol    8 Skl 

1 blå olmerdugsdyne   3 M 

1 blåstribet bolster   2 M 

2 hovedpuder   2 M 

1 bibel, 4 salmebøger   1 Rdl 

1 par karter    1 M 8 Skl 

2 blågarns lagner   2 M 

1 par ditto    1 M 8 Skl 

1 jern strygejern   12 Skl 

1 strænttræ    2 Skl 

1 hegl    12 Skl 

1 rivejern    8 Skl 

4 ler ditto    4 Skl 

2 uld. sager    8 Skl 

1 messing bæger   3 M 

1 manglefjæl og rulle   8 Skl 
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1 lille skab indmuret i væg, hvori ej fandtes 

andet end noget føde og en del spundet hørgarn 2 Skl 

1 hvid gulvkiste   3 M 

Heri fandtes foruden en del hørgarn og blår 

10 alen lærred   5 M 

4 skjorter    1 Rdl 

Videre: 

1 ditto skab ligeså indmuret, hvori befandtes 

1 lille glasflaske   4 Skl 

1 lille glasflaske og glas   8 Skl 

1 ditto med glas   4 Skl 

2 stenkrus med låg   3 M 

3 spinderokker   1 Rdl 3 M 

2 blå hegler    8 Skl 

På et indmuret sengested: 

1 blå og hvid olmerdugsdyne  2M 

1 hvid vadmels underdyne   2 M 

1 blå vadmels kappe   3 M 

2 hovedpuder   1 M 

2 blågarns lagner   2 M 

På et andet ligeså indmuret sengested: 
1 rød og blå olmerdugs overdyne  1 M 

På et indelukket sengested: 

1 hvid og blå bolster underdyne  3 M 

1 hvid og rød olmerdugs overdyne  2 M 

2 hovedpuder med overtræk  3 M 

1 hvid vadmels underdyne   2 M 

2 blågarns lagner   3 M 

2 olmerdugs hovedpuder   3 Skl 

På et ditto sengested ligeledes indmuret: 

2 blågarns lagner   3 Skl 

I et kammer: 

1 øltønde    1 M 8 Skl 

1 dejtrug    1 M 

2 solde og et løb   1 M 
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2 ottinger og 1 balje   12 Skl 

1 økse    1 M 

1 kærne    1 M 8 Skl 

1 hammer og tang   1 M 

1 loftsstige    4 M 

1 sav    1 M 

I et lille kammer:    

1 staver    12 Skl 

1 øltønde    1 M 

1 hugjern    6 Skl 

1 krogtop og nogle småting  2 Skl 

1 høvl    8 Skl 

Køkkenet: 

1 kobber kedel på ophæng, stor  18 Rdl 

1 ditto     2 M 

1 jernpande    2 M 

1 stålgryde    5 M 

1 båndkniv    8 Skl 

Skærekiste med kniv   2 M 

1 ølkar    2 M 

1 ildklemme    12 Skl 

2 mindre kar    2 M 

1 ditto    1 M 

3 stripper    8 Skl 

1 jern kandeske   10 Skl 

2 gl. lergryder   4 Skl 

I laden: 

1 krogreb 1 forreb 1 bærkar  12 Skl 

2 fjedre og 1 svøb   1 M 

2 solde    8 Skl 

1 plov af jern    2 M 

2 dorne med skytte   2 M 

2 høleer med drauge   3 M 

4 river    12 Skl 

2 plejle    8 Skl 
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1 korn- og 1 kasteskovl   8 Skl 

1 lang stige    1 M 

På loftet: 
1 hvirvel sten    4 Skl 

2 garnvinder    4 Skl 

1 aske    6 Skl 

1 løb og 1 gl. kjærne   6 Skl 

1 ægtsæk    4 Skl 

2 korngrebe    1 M 

1 jerntøjr    12 Skl 

1 hestedækken   1 M 

1 læssestang og 2 løbere   12 Sk  

I gården: 

1 beslagen vogn med hammel, fjæl og trækketøj 8 Rdl 

1 plov m. tilbehør jern   1 Rdl 

1 harve med jerntænder   1 Rdl 

 

Endvidere fandtes afdødes klæder  2 Rdl 

2 skindveste m. metalknapper  2 Rdl 

1 ditto m. 3 dusin sølvknapper  7 Rdl 

1 blå vadmels trøje   1 Rdl 2 M 

1 stribet nattrøje   4 M 

1 lille ditto    8 Skl 

1 par skindbukser   4 M 

1 hvid klædes hætteslag   2 M 

I huggehuset:    

1 jernstang    1M 2 Skl 

1 jernstang    4 M 

2 bildjern    2 M 

2 løbe og 1 sold   1 M 

4 solde     4 M 

1 tov    1 Rdl 

1 told kop    1 M 

1 lygte    12 Skl  

Bæster: 
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1 Sortbrun 3 års plag   10 Rdl 

1 sort hoppe 16 år   6 Rdl 

1 sort hoppe ældre   6 Rdl 

Fæ:     

1 gråbroget ko 13 år   4 Rdl 

1 sort hjelmet ditto 7 år   6 Rdl 

1 ditto, 9 år    4 Rdl 

1 sort hjelmet stud, 2 år   3 Rdl 

10 får og væddere   7 Rdl 2 M 

1 so    3 Rdl 

Det videre forefandtes er undtaget 

 

I møllen: 

1 gulv rug og 1 gulv byg i laden utærsket og på loftet 2 tønder byg og 

2 tønder blanding, som mændene anså tilsammen at kunne være 2 

tønder rug, 6 tønder byg og 2 tønder blanding, der ikke kunne blive 

tilstrækkelig til æde og sædekorn indtil indavling igen sker. Imidler-

tid bliver bemeldte korn med samtliges samtykke uvurderet og til 

æde og sædekorn henlagt med forbehold af det høje herskabs hæfte 

for det manglende. Skifteretten tilspurgte enken med værge og arvin-

ger. 

 

1. Om de vidste mere at angive, enten af bohave eller penge, end det 

allerede vurderede, som kunne komme denne forretning til gode 

og her til indtægt beregnes? Hvortil samtlige anså sig i stand til at 

være enig. 

 

2. Om de havde noget på den foranførte værge og kurator satte vur-

dering at erindre eller de med samme vare fornøjet? Og ej derpå 

forlangende anden vurdering? 

 

Altså bliver boets vurdering i alt 126 Rdl, 5 M. og 15 Skl. Skriver et 

hundrede og seksogtyve rigsdaler, fem mark og femten skilling - da 

alle denne stervebos ejendele således som anført er vurderet og til 

indtægt beregnet. Fra følger til udgift høje herskabs prioriterede for-
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dringer såvel for brøstfældighed på husene og møllen som det stedets 

udfraværede besætning. Til hvilket at syne og tilse skifteretten anså 

fornøden at lade kyndige og uvillige mænd udmelde af retten og til 

den ende opsætte dette skifte udi 4 uger, nemlig til den 2. februar 

førstkommende. 

 

Da enken imidlertid for det nu registrerede bliver ansvarlig, og da in-

gen før denne gang efter påråb havde denne forretning videre at tilfø-

je, bliver samme for i dag og indtil bemeldte 2. februar ophævet, og 

det passerede med hænders underskrift bekræftet.  

 

Enken A.L.D. 

Som laugsværge Christen Simonsen i Hesselholt. 

På min hustrus vegne Mads Pedersen 

På de umyndige arvingers vegne som formynder P.N.S. 

Vurderings- og vitterlighedsnævnet Jens Christensen og Peter Chri-

stensen 

------------ 

 

Ifølge opsættelse til i dag den 2. februar Anno 1781 mødte ved ster-

veboet på boleder Hr. forvalter Hesselholt ved Birkelse og udi hans 

forfald Peder Jensen sammesteds med de forhen brugte vitterligheds 

mænd Jens Christensen Støvgård i Aabye og Peder Christensen fra 

Aastrup for dette skifte videre at fremme i overværelse af enken An-

na Laursdatter med tiltagne laugsværge hendes broder Søren Laurit-

sen af Vester Hjermitslev og på børns vegne som formynder, var 

mødt deres farbroder Christen Andersen boende i Jonstrup. Og blev 

da fra skifterettens side anmeldt, at den ved forrige skifterets samling 

fornødne anførte pris og taksationsforretning over dette steds huses 

brøstfældighed og møllen, dog med besætningens udtagelse ej endnu 

er fuldført, men at der til og forinden tingsvidnet skriver fra ved-

kommende herredsskriver Lund, vor corpureret, vil der medgå om-

trent 4 uger. Og da ingen efter påråb meldte sig som i dag under 

denne forretning havde noget at erindre, så blev samme på foranførte 
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måde og grund udsat i 4 uger, nemlig til den 2. marts næstkommende. 

Det passerede bliver herved med hænders underskrift bekræftet. 

 

Datum et Supra 

På rettens vegne 

 

P. Jensen 

Enken A.L.D. Laugsværge Søren Laursen 

Som formynder for børnene Christen Andersen 

Vitterlighedsmænd Jens Christensen og Peder Christensen 

 

--------------- 

 

Anno 1781 den 2. marts blev dette skifte atter foretaget af forvalter 

Jens Hesselholt på Birkelse med deltagne 2 vitterlighedsmænd, nem-

lig Peder Christensen i Aastrup og Jens Christensen Aabye udi over-

værelse af enken Anna Laursdatter med tiltagne laugsværge Sørensen 

Laursen af Vester Hjermitslev, og på de umyndige børns vegne var 

deres farbroder Christen Andersen af Jonstrup i Saltum Sogn, mens 

Mads Pedersen af Nørhalne, som havde den afdødes datter til ægte, 

og på hendes vegne han forhen havde givet møde og med vurderin-

gen erklæret at være fornøjet og intet videre at anmelde, som kunne 

komme børn til gode, var ej mødt, uagtet han om denne session og 

skifteslutning i dag havde kundskab. Skifteretten tilspurgte enken 

med laugsværge og børnenes formynder, om der siden holdte vurde-

ring var forefundet noget enten i bohave eller penge, som kunne be-

regnes boet til indtægt. Hvortil de samtlige svarede ej især at være 

vidende om videre end hvad allerede findes antegnet. Dernæst blev 

enken tilspurgt, om hun fremdeles agtede at vedblive stedet og møl-

len og holde sig hendes salige mands ægtebørns opdragelse? Enken 

med laugsværge svarede, at hun agtede fremdeles at vedblive stedet 

og møllen og i alle sinde at lade hendes mands ægtebørn være en re-

gel. Derefter blev fra høje stamhusets herre, hvem dette sted og møl-

len tilhører, fremlagt et fra vedkommende rettens betjente udstedt 

tingsvidne, hvori findes der anført en passeret og inden retten afhjem-
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let synsforretning over Haugårds Mølle og derved liggende steds 

brøstfældighed etc., der udgør tilsammen 315 Rdl. 2 Mark som høj-

bemeldte herskab lod fordre, som frem for anden gæld prioriteret ud-

betalt. Den protukolerede forretning blev modtaget til aktens 

vedhæftelse. Øvrigt blev fordret bemeldte synsforretnings omkost-

ninger tilsammen 7 Rdl. 5 Mark, 5 Skilling. 

 

Efter regning der lyder No. 1: 

Som synsforretningsvidne over Haugårds Mølles brøstfældighed som 

hr. forvalter Hesselholt har sørget afhjemlet ved Kjær og Hvetbo Her-

reds Ret er mig af velbemeldte hr. Hesselholt betalt følgende: 

Beskrivelse på 12 ¾ ark  1 Rdl. 3 M 9 Skl. 

1 udmeldelse og en opsættelse 1 M 2 Skl. 

Stemplet papir af mig tillagt 1 M 8 Skl. 

Skrivepapir   4 Skl 

I alt   2 Rdl. 7 Skl. 

 

Tilsammen to rigsdaler og syv skilling meddeles herved min ærbødi-

ge kvittering den 1. februar 1781. 

Haugårds Mølle – A. Fanøe 

 

Videre betalt: 

1 stk. stemplet papir til forretningen 4 M 8 Skl. 

1 stk. ditto papir til stævning 6 Skl 

1 stk. ditto til udmeldelse  12 Skl 

Dommeren for udmeldelsen og 

tingsvidnets forhandling  1 M 4 Skl 

Betalt synsmanden Jacob Niels 

fra Saltum   3 Rdl. 

Peder Skomager og Laurs Laursen 

i Biersted   1Rdl. 6 Skl 

Peder Jensen i Hallager  4 M 

I alt   5 Rdl. 5 M 4 Skl. 

 

Hertil kommer som foran til Herreds 
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Skriveren er betalt og godtgjort 2 Rdl. 7 Skl. 

 

Tilsammen   7 Rdl. 5 M 11 Skl. 

 

Birkelse den 2. februar 1781 – J. Hesselholt 

 

Videre anføres dette skiftes bekostninger: 

a. For sammes holdelse  2 Rdl. 

b. Stemplet papir  4 M. 8 Skl. 

c. Vurderings- og vitterligheds- 

mændene for de 3 møder 3 Rdl. 4M 8 Skl 

 

Og endelig fordrede enken hendes salige mands 

begravelsesomkostninger udbetalt med 10 Rdl. 

Videre blev ej efter påråb angivet eller fordret udi dette stervebo. 

 

------------- 

 

Følgelig bliver udgiften denne summa 339 Rdl. 4 M. 11 Skl. 

som efter samme med indtægter 126 Rdl. 5 M 15 Skl 

viser, at gælden bliver  212 Rdl. 4 M 12 Skl. 

 

Skriver to hundrede og tolv rigsdaler, fire mark og tolv skilling og 

følgelig intet kan blive til deling imellem enken og hendes børn hver-

ken den ene som meldt ved giftermål er forsørget og de øvrige, fore-

findende enken, når hun formodes måtte vedblive stedet og opdrage, 

således som hun for Gud og menneskene ville forsvare og bekendt 

være.  Man betød hende det høje herskabs fordring for besætning og 

brøstfældighed, da viser denne skifteforretning, at om det registrerede 

ved offentlig auktion skulle til skifte udbringes, da ikke nær kunne 

blive tilstrækkelig til summens betaling. Hun bad altså underdanigst, 

at det høje herskab ville vise nåde og medlidenhed imod hende, som 

er enke og har 3 faderløse børn, da ej at skulle gøre alle de reparatio-

ner på husene og møllen, som hendes arme stand formåede. Til de 

anmeldte fordringers afbetaling i særdeleshed høje herskabs som før-
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ste prioritet udtog skifteretten alt det registrerede og forbeholdt sig 

samme ansvar til enken for det manglende, efter at det ved offentlig 

auktion er søgt udbragt til højeste pris. Skifteretten påråbte om nogen 

havde videre under denne forretning at anmelde, forinden samme 

sluttes, men ingen gør genmæle. Og da enken med laugsværge og 

børnenes formynder forsikrede at holde den høje skifteforvalter for 

dette skifte i alle måder, så blev dette skifte sluttet og med hænders 

underskrift bekræftet. 

 

Datum et Supra Haugaards Mølle 

 

Enken A.L.D. 

På den høje hr. skifteforvalters vegne J. Hesselholt 

Som laugsværge Søren Laursen på de umyndige børns vegne  

Vitterlighedsmænd: 

Peder Christensen 

Jens Christensen 

Chr. Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Havgårdsvej 10 år 2013 
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Rosenlund Mølle med tilhørende beboelse. Møllen lå hvor Mølle-

vejskvarteret nu er. Tidligere havde der stået en gammel hollandsk 

vindmølle, men i 1906 byggede daværende ejer M.P. Conradsen møl-

len, som ses på billedet. I april 1918 overdrog han møllen til sin søn 

Oskar Conradsen, der drev møllen, indtil den blev nedrevet først i 

halvtredserne. Til møllen hørte der lidt landbrug. Stående foran ejen-

dommen ses møller Niels Peter Conradsen og hustru. 

 

Et ældre billede af 

Rosenlund Mølle med 

beboelse. 

 

 

 

 

 

 

Rosenlund Mølle blev ligesom mange andre møller et offer for ud-

viklingen, jorden udstykkedes i byggegrunde, og senere brændte be-

boelsen, så alle spor af møllen er i dag slettet. 
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Aaby Mølle beliggende i Gammel Aaby, nuværende Kirkevej. 

Personerne er Møller Mads Peter Jensen og hans kone Kristine med 

børnene Anne-Kirstine og Agnes. Aaby Mølle havde et vingefang på 

ca. 27 alen og blev bygget ca. 1840 af møller Søren Gunnuarson. Ef-

ter dennes død giftede enken sig med møller Peter Hansen, som drev 

møllen til 1885. Svigersønnen Mads Peter Jensen drev møllen videre 

til 1920, hvor han solgte den til Laurits Jensen, som atter solgte den 

til Rasmus Rou i 1925. Møllen blev nedrevet 1944. 
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Aaby-Biersted Sparekasse, Kattedamsvej 25, Aabybro ca. 1930. 

Bygningen blev opført i 1914 og taget i brug samme år og husede 

Sparekassen indtil den flyttede til Østergade 8 (SparNords nuværende 

placering). I den vestre ende var der kontorlokale og i den østre var 

der lejlighed til sparekassebogholderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aaby-Biersted Sparekasses bygning Østergade nr. 8 på blev taget i 

brug 1. oktober 1935. Bygningen er for længst nedrevet for at give 

plads til SparNord. 
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Nuværende bestyrelse 
 

 

Formand: 

Marie Albrektsen, Torngaardsvej 37 

Tlf. 98 24 12 05 

 

Næstformand: 

Dorthe Vad, Havgårdsvej 22 

Tlf. 98 27 90 57 

 

Kasserer: 

Helge Mortensen, Møllevej 2A 

Tlf. 98 24 10 73 

 

Sekretær: 

Nina Prebensen, Mortensgade 29 

Tlf. 98 24 18 11 

 

Kirsten Nørgaard, Caprifolievej 3 

Tlf. 98 24 17 18 

 

Gunnar Dam-Jensen, Grundtvigsvej 7 

Tlf. 98 24 10 36 

 

Niels Bahn, Rosenvænget 12 

Tlf. 20 62 60 45 

 


