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Dagsorden for ordinær generalforsamling i Aabybro Efterskoles afde-

ling på Kærvej torsdag den 22. marts 2018, kl. 19:30.

l) Valg af dftigent og stemmetællere
2l Bererning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) valg til best),relse

Svend Andersen
Anne Sofie Spliid Klemar
Dorthe Vad

6) Valg afsuppleanter
7) Valg af to revisorer
8) Kontingent
9) Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Jens Edk Grøri vil fortælle om sin opvækst i Aabybro med reference
til det, som han har fortalt i "Bårn afVendsyssel".

Foreningen vil som vanligt være vært ved et let traktement, i år ost og
rødvin efterfulgt af en kop kaffe og en småkage.



Foreningens formål er:

. At fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns histo-
rie samt ddve et arkiv

. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydopta-
gelser, trykt matedale og andrc 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, dokumentcr eller billedcr i papir-
kuNen, def vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber, dag-
bøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre
lormer for papirer, lydbånd, videobånd m.v., så lad arkivet lå dem til
sortering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for ef-
tertiden.

Åbningstid: Tirsdage kl. 1.1.00 17.00
i Efterskolens bygning på Kærvej

ikælderen

Kontingent 70 kr', for par og 40 kr. for enlige
kan indbetales i åbningstiden

eller til foreningens konto i SparNord
Reg. nr. 9210 konto 0380204312

Ved elektronisk indbetaling husk at opgive NAVN!

Hvis man ønsker at følge med i hvad, der er af aktiviteter på det lo-
kalhistoriske ornråde, kan man besøge hjemmesiden
\\'$'w.iltllnetbllqthist(rri..clk og på kortet på forsiden klikte sig ind
på den by og den forening, som man ønsker at vide mere om.
Her kan man også se en de1 billeder på GV-arkiv.



Vedrørende registrering af billeder og arkivalier:

I løbet a12017 er Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening gået over til
at benltte det intemetbaserede arkiverings- og registreringssystem

ARKIBAS, som er udviklet til brug for netop lokålhistoriske forenin-
ger. Dette betyder, at GV Arkiv, som er tilgængeliS på

wr \\ . iirmmerbugthislode.dk, ikke længere opdateres GV Arkiv vil
fortsat være tilgængelig, men billeder og arkivalier registreres nu og i
frcmtiden i systemet ARKIBAS. Billeder og arkivalier fra Aaby
Sogns Lokalhistodske Forening er tilgængelige på wrvw a|kir.dk, og

der er p.t. lavet ca. 1000 registreringer. Opdateringer og nye billeder

er tilgængelige straks, de er lagt ind.

KONTAKT TIL FORENINGENS MEDLEMMER:

Bestyrelsen har besluttet at appellere til medlemmerne om at meddele

deres eventuelle email-ådresse. Af praktiske (og gkonorniske) grun-

de ville det være bekvemt - i tilfælde af arrangementer og lignende -

at kunne kontakte og informere foreningens medlemrner via email.

Annoncering koster - og ikke alle medlemmer modtager Aabybro Po-

sten - og forsendelse med post er både dyr og langsommelig

Så venligst send en mail til et af bestyrelsens medlemmer, så vil vi
registrer€ adressen på medlemslisten, Email adresser kan ses på

side 20.

Økonomi:

Foreningen må desvære konstatere et vigende medlemstal, og udgif-
terne til fl)'tning af arkivet og indvielse m.v. har gtort et indhug i for-
eningens kapital. Bestyrelsen wrderer dog, at foreningen fortsat har

de nødvendige økonomiske midler til rådighed, og at en forhøjelse af
kontingentet ikke er nødvendig for nærværende



Ane Cathrine Christensens historie:

I et gammclt chatol på Havgårdsvej 22 opbevares en kasse med gam-
1e, originale papirer og dokumenter vedrørende ejendonrmen Matr.
l6a (Havgaard), dens ejere og beboerc gennem de seneste 170 år. Det
er spændende, men også til tider kompliceret læsning, og ofte kan det
være lidt svært at finde den rette sammenhæng. Alligevel tiltræktes
jeg afde gamle papirer og har forsøgi at koble papirerne sanrnen
med de gamle fotografier. som ligeledes tindes på stedet.

Jeg vilgerne fonæ1le historien om min oldenmr Ane CathJine Chri-
stensen, fordijeg tror. hun var en "gæv" og modig kone, sorn på trods
af modgang klarede skærene for sig og sine børn - i en tid, hvor kvin-
der ikke halde sanlme status som mænd, og hvor det ikle var nogen
selvfølgc, at nan overlevede sygdomme. som vi i dag betragter som
"banale". Teksten i grå tone på de fdlgende sider er afskrift afde ori-
ginale dokumenter.

Ane Cathrine Christensen - fodt i Aab! Gård den 08.11.18,19 ()8 s{,-

ster til Kræn Spilmand (som har en vej opkaldt efter sig) kom 17 år
gammel i I866 til Haugaard, hvor hun kofi tid elter blev gili med en

al sønnerne Lorentz Gundersen. som pr. 07.I 1.1870 oveftog gården
efter sine tbrældre Gunder Lorentzen ('Ganlmel Gunder") og hustru
Maren, som il6lgc kontrak al 11.I1.1870 kom på aftregt på stcdet.

Året cfter sin anlornst den 19.10.1867 lbdte Ane Cathrine sit første
barn, en daner Maren. og huitigt efter kom sønnerne Cunder 16dt
22.05.1869 og Christian (Kræn) fodt 21.06.1871.

Da Ane Cathrine var 24 år og ventede sit fjerde bam (en søn, der dp
de som lille) ddde hendes rnand Lorentz Gundersen den 29.01.1874
3l år gammel (ftDdt den 28.11.18.12). Der er ingen forlydender orn
hvad han døde af.



Ane Catfuine stod nu som ejer af ejendommen med de ældre og sva-

gelige svigerforældre på aftægt og 3 små børn at tage vare på.

I de følgende år drev hun ejendofirmen med skiftende medhjælp, og i

denne periode faldt også svigerforældrene fra. I 1882 kom Peder

Chdstian Jacobsen til stedet som bestyrer. Han var næstældste søn af
Signe og Jacob Zachariasen på Aaby Mark og ældre bror til dcn

kendte og mangeårige direktør for Aaby-Biersted Sparekasse Kresten

Jacobsen. Peder Christian og Ane Cathrine lattede sympati for hinan-

den, og dcn 2,1. januar 1883 blev de gift på Peder Christian Jacob-

sens 25 års fødselsdag. Anne Kathrine var da 34 år og havde 3

halvvoksne bøm. Den ældste Maren rar på dei tidspunkt I6 år'

Ane Cathrine havde elter sin mands død siddel i uskiftet bo, men i
fbrbindelse med giliermålet med Peder Christian Jacobsen var det

nødvcndigt på grund afhendes børn af t'ørste ægteskab - at udarbej-

de en skifieretsopgørelse over boet efter hendes afdøde nand Der fo-
rel igger derfor en skifteret so pgørelse pr. 1 3. februar I 88 3 . Endvidere

var der udpeget en værge ibr de umlndige børn, gårdmand Ludvig
Gundersen (bømenes farbror).

Gårdens værdi var inden skiftet ansat til 16000 kr., hvoraf der påhvi-
lede dcn i fast gæId,1000 kr., medens vede.laget til medarvingerne,

som det fremgår afnedenstående ekstrak, var i alt 5't00 kr'

Det lblgende (i 8rå nuance) er en afskrift alde originale papirerl

F øI gende b lev s tullfæstet :

EXTRACT

Skifreslutningen den 13. Februar ltJ83. Gaatdmand afHaugaard i Aaby

Lo rentz Gunder sens Dødsbo

Til Deling 6917,01 ll2 Øre, som udlotAes saolzdes:
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L Enken 1/1 for Brotlerlod
2.Maren GutdetseL født 19. OLtober 1867
J.Cunder lorentzen Gunde$en, fedt

den29. Mai 1869
L C ti stian Gunde r s en. født
den2l. Juni l67l

Balance

1729,26 t/8 Ø
1729,26 t/8 ()

1729,26 1/6 ø

t729.26 t/8 ø

6917,04 1/2 øre

Opgjøretsen oplÆst ag erkjendt for rigtig.

Enken Ane Cathrine Christensen af Haugaard erklfttede deryda, at hun af-
nt dede Bamenes Artelod.let til fot ber 1800 Kr., men hun så sig ikke i
stcnd lil i &tg al udbelale .lisse, men bdd on1. dt de mad e forblh,e inde
staaentle hos hende med Prioritet næst denJasrc Gjæld i Gaarden og Boets

ørrige Ejendele, og saatedes ut Anen ikke;forrentes, ft BomenesjjLdte
lSde Aa\ mod at disse til denTitl n,"tle Untlerhold ag Opdtugelse i Hjem-

Værge, Gmd. Lut1.:ig Cundersen afAabt, etklærc.Le, at hanfandt Sikkerhe-
den betrJ-ggentle og Intet hatde mod Enkens Be+j&rirlg dt eri dre.

Thi gøres Hevl" th Skiftefonaberen har stadfTstet dette, Jor den de
UmJn liSe udlagte Am i Alt 5100 Kt. Ptiotitet og Panteret nest 1000 Kr. i
den Afdødes efter Skidde læst 11. Novnher 1870 tilhørende Gaard Hau-
gaarul kaldet nedTilliggende sb-ldsat unller Adb) Bt ag Sogn Matr. Nr.
l6a for Hatkont 2 Trl. 1 Fdk.. I AIb. GI. Skat 50 Kt. 75 ørc ned Bygnin-
ge\ Ayl og Afgto.le, Besctning og lwentarius, Ind- og Udbo salntAlt, h.rad
Enken ejer og ejentles wder.

Enkens Atlkomst er ikke thingbst, en borfalden AfiEstscontract henstaur
uudslefiet, og Tiendcn er muligJdstsat saniet fot denne og e anden Ejen-

Anen fil ikke tære at fotrente, fØ Bønen?s flLite l Sde Aa\ mad at disse
til den Tid nJde Undcrhold og Opdrageke i Hjennet.



Vær|en erkl.eredz, at han kjendte sine Pligter som saadø4 og nøvnliS d:t

fun skuldc patlse, at Pantet ik*c fotlabtes eller forringeiles, at AJbetalingen
på Anen latn skar til Skiftelette

Boet slutlet.
(U detsktift)

bdractens Riqtiehed bek efres

(Undcrsbifi)

Afsagt i Kjer Heneds Ra den 16. Februar 1 883 og tilføtl Panteboqen No
20 FoL I 130.

For det Christian Gundelsen tilkottunende Beløb 18E8 Kr., der Dags Døto
er indbetalt hertil, h'itterer dmne Extract hemted til Udslettehe.

Kjær Herreds Skiferet den 2L December 1887

(Undenkrift)

For yorl Til|odchavendz efter foranstaaende Skifieextruct h)itteres dcnne

he ed til AJløsning og Udslcttel:e.

Aaby den 22. Decenbet 1887

Marcn Gundersen GunAer Inrensen Gundersen
(mdersknft) Underskrilt

Ludvig Gundcrsen Som Curator
(undctskr.)

Afsaet r.t der K.jær Herreds Ret dzn 23. December 1887 og kttitteringeme
tilført Pantebogen 22. Fol. 121.

Mei ig
(U derskrif)



I 1 887. da Ane Cathrines sønner af første ægreskab var blevct hen-
holdsvis 16 og 18 år ganrle, besluttede de , helt i overensstemmelse
med dcl, der rø e sig i tiden - at ville udvandre til Amerika. I den an-
ledning ønskede de deres fædrene arv udbetalt. så de kunne få lidt
kapital at starte med i deres nye land.

For at tilve.jebringe de ønskede midler måttc dcr npdvendigvis tages
et lån i ejendommen, hvofor der den 16. maj 1887 ankom to vurde-
ringsmitnd fra Nørresundby for at værdisætte bygninger, jord. besæt-
ning og inventar. Efteddlgende er der udfuerdiget en fyldig
håndskrevct rapport, der i afskrift lyder som følgcr:

Afskrift Lb. 146/87
Stempel 3 Kroner

Aar 1887 den 16. Maj indfandt undertegnede Vurderingsmeenl sig på
Gaarden Haugaatd hos Perler Chr. Jakobsen for ifølge Rettens Anmeldelse
af 4. Maj defte Aar at yurdere bemeldte Ejendom i Henhold til tnr d 19.
Mafis I869.

Den af Ejeren indgiwe Begjæing om Anneldelse.fremta+des undet N.1.

N.2

N.3

N.5

N.6

N.7

Skjøde af 7. Norember 1870, som udyiset en Kjøbesum paa 4000
Kr. foruden aarlig Afægt paa 300 Kt fra Fader til Sønnen Lo-
rentz Gunturcen, htis Enke nu er girt rød Pedet Chr. Jakobsen.
Vicls es sttest e r frcmla gt.

Korr ovr Eiendonn ned Arealbcrcgnint

B nndfors ikfinq s police fo r By gnin I er

Brandforsikringspolice for Besetning, Avl og Im,entar

Skattebog med Opgi,enle af de kommunale Skatter

Op&jørelse a.f Tiendet



Ejercn nr tilstede .for u aer Forretninge at tnedtlele os de fomøane Op-
lls inqer til Brug tel Mtnm4

Ejendommen med de den paahtilende Byrder beskret ri saaledes:

Ejendommen Hdugaard, der wtder Matr. Nr. 16a et shldsat for Hatlkorn 2

Td. 1 Fdk. I Alb. Ganmelskat 50 Kt. 75 @re, er heliggeule i Auby Sogtt,

Kjær Herred, Aalborg Ant 2 U4 Mil Jra Nørresundb!" wd Forbindelseste-
jen nzltetn Larulevejene til Hjaffing Thisted og ?r ?t tiendepligtigt AgeL
brug.

Jortleme bestdat aJ 13 6430/11A0A Td. l^1nd, hvoraf 36 Td- land er undet
Plot, son ere gode Mul.lioftler ovet Let og Sanduntleiag. 7 Tt1. LanL! Eng,

son afgirc tu Ltes gode Hø foruden en gott Eftergftesnhg. Resten Gaafus-
og Hawplads. Jo erne li|ge i eet samlet Srykke ned B,rgnnqenrc i Mia-
ten. Tan'hates ikke. nten Tilkonst tilTønegrdtning i Vildmos?nnod Er-
læggelse aJ 6 Kr. aarlig. Jortleme drives i 8 Vanger, Brak, Rug, Hatre,
B!9, Hdtre, 3 Aats Slet og Græs, hNor kan gjødes 2 Gange i Otngangen.

Va dJb tslningen og Vanrlafl edningen titnftE kkelig.

B 
'"gninseme 

bestalr 0f:
a. Vaaningshus, Cnndmur, Straatag 35 l/2 Alen lang, 11 Alen bred,

indreftet til Beboelse og Oecono i.

b. La.le, Bindingsta*, Struatag, 51 Alen lang, 11 Alen bred, indrct
tet tilliqe til Heste- og KostdLd.

De ere wl vedligehaklte, nen kun forsikredeJbr 2680 Kr. son er negetJbr

Besætningen bestaar af6 Køer, 6 Ungkreatwer,2 Heste, I Faar ned Yn-
gel, nen til lære Jbrdelagngere med l0 Køe\ som godt kan holdes lotude
Tillk g til Ve.lli geholtuIse.

Besæningen og Inventarets VtEftli ansætte i til2500 Kr.
Inventar wr tilstede i god Orden.

Beregning owr de Indtegter og Udgifter, .ler kunne
pdaregnes, angi\:er Ni somJølger:
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Komprcd l6io en:
41/2Td"l4ndRug l0fold45 Td 12,20
4 I/2 Td" knd Hayre 10 FoA 45 Td 6,æ
4 I/2 Td" latul Bys 10 FoU45 Td. 10,30
4 In Td" Lnd Havre 10 Fold 45 Td. 6,M

Kvægbesætningen:
10 Køet afgive 30æ h. 3&)00 r 4 øre

Sa kt indtægt

Udgifret

6 af Bexzningens Værdi
10% af Pk. e

Kr. Kr.
549,00
306,00
463,50
306,00 r624,s0

t 200,00

2E24,50

152,84
60,39

0

5,66

54,90
46,35
9t,60
50,40

122,00
206,00
544,00

0
1115,45 218,89

50,00
3N,00 1465,45

50,n
150,00
146,54

2030,E8

793 trlt 72 øte

ll

b.

n

KongeliSe Skatter og .KonL skatler
Tiendet 54 kr. 39 øte, for at skjærc Tøn 6
Andre påhvilende Byrde r :
BrandforsikÅ Bspr.emie for Bygni get
undcr KBL Skatter

B randfo t s ik rin I s pr@mi e Jo r I nvent ar,
Betetning, P rodulabeholdning
Dtifrsudgfur:
Saasæd 4 12. Td" Rug d 12,20 kr.
4 1/2 Td- BJs d 10,30
13 1/2 Td- Havre d 6,80
GræsIrø
FQdekom 10 Td- Rug
2O Td" Byg
80 Td- Havre
Krafifoder

B avx t n in gen v e dli I e ho lder s i g s e Iv
I nv entar Ved Ii g eho I dc ls e
Folkehn

f. Iandh shaUainRen

8-
lL
Santede udgifrer

Indlægtsoversktd



Ejendonttnens Værdi i Handel og Vandel an\retter vi efter vor bedsE Over-
bevisning og Skjønnetule til 198U) Kr.

sk ver Nitten Tutinde Otte Hundlede Kroner med Besætning 08 Ineentar.

Oyenstående Fofietning et ufføtt i He hold lil den af os forhen afgivne
idelige Forsikring om efret bedste Ew og sa vittiShed{uldt at vide røgte

ilet os betroede Hverv. Detle saavel son, at Ingen af os er besvogret ellel
beslægtet i op eller nedstigende Unie ellet et i ondmforbindelse med Eje'
ren af den beskrewe Ejendom, bekntfte vi henetl med vore Underskifter.

W. Schiøtz Peter Fredefiksen

@nnerskrtft) (trklerskrifr)

At jeg har neddeb de {vurdeingsmlzndene forlangte OplJsninger til
Brug ved Forretningen be"'ilnet jeg hened.

Peder Chdstian Jacobsm Ejer af den beskrelne Eiendom
( Underskrijl)

DLetet tilkonrnet os 16 Kr.
Befo fingsgodtgiørclse 12 -

som ere os betalte.

W. Schiøtz Peter Frederi*sen
(Unne$bift) (Undenknfi)

Afskiltens Rignghed bekreltet Kjø Hened den 25. Moi 1887

Meinig
( Unnetsktifi)
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Således wrderet kurme der udtages et lån i ejendommen, så arvelod-
derne kunne udbetales ifølge skiierersbeslutningen af 13. februar
1883.

Herelter er at tilføje i historien om Ane Cathrine Christensen (Gun-
derser/Jacobsen), at hendes 2 ældste sønnfl kort efter udvandrede til
Midtvesten (Omaha, Nebraska) og aldrig vendtc tilbage. Hendes æld-
ste og ugifte datter Maren døde som 35 årig i 1902.

I ægteskab€t med den 9 år yngre Peder Christian Jacobsen fik Ane
Cathrine 3 børn. Ane Lorenrze fødr den 22.05.1883, Jacob fødr
02.04.1885 og død allerede som l9-årig den 02.08.1904 som følge af
et uheld med et hestespand - og sidst Jens Andreas født den
09.04.1887. Også den yngste søn Jens Andreas udvaodrede i 1905 til
USA l8 år gammel og levede der resten afsit liv, hvor han døde i
New York den 31.03.1971.

Ane Cathrine døde i Havgård 57 år garunel den 10.06.1907. Hun hk
i alt 7 børn, hvorafhun overlevede 3. De 3 sønner. der udvandrede ril
USA, genså hun aldrig. En datter var blevet ',tilbage" i Havgfud
nemlig Ane Lorentze (min farmor), som havde giftet sig med peder
Niclsen Vad fta Voldbro. Ane Cathrines anden mand peder Christian
Jacobsen lbrblev i Havgård til sin død den 06.01 .1939. Ane Lorentze
levede hele sir liv i Ha\,gaard, hvor hun døde den 29.12.196,7.

Dorthe Vad. november 2017

Om måleeniederi
Hartkom: I hrnkom = 8 skæpper, I skæppe =,1 terdingkår, I fdk = 3 ålbuq I 11
buln = 4 penning. Disse enheder er el udir)k forjordens bonire! og uatsjorde skar
legrundlaget.
Areali I tønde land = 8 skæpper, 36 x 38.talen = 13.824 kvadrår alen. som oftesr
lremstilel som 14.000 kvadrat alen
Ovenstående måleenhcder blev ailøsr afmere.systemei ved tov i 1907.
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r.)

Dåtter Nf aren GunderscnAne Cåthrine og Lorentz Gundersen
ca. 1870

Cunder L. GuDdcrsen

De unge mænd cr lblografercr i Omahå. Nebrdska ca 1895

Bcmærk samme interiør

l:l



Havganrd ca. 1926

Ane Cålhrine og Peder Christian Jacobsen
ved deres bryllup den 24.01 . I 883

Storcsøster Maren cundersen
med sine yrgre halvsøskende
Ane Lorentze, Jåcob og Jens
Andrcas - cå. 1895-96

t5



Et hus på Kattedamsvej (afsvend Andersen)

Der sker store forandringer i vores by i disse år. Aabybro er i rivende

udvikling med nye udstykninger og med godt gang i byggeriet. Hav-
de nun sin gang i byen i 5o'erne og 60'eme, vil denne forandring
være tydelig. Enkelte nuværende og tidligere beboere kan blive helt
fomærmede over. hvad der sker med byen. Det er ikke til at kende

noget mere, lyder det.

Et gammclt gadenavn som Kattcdamsvej eksisterer dog stadig, selv

om en del bygninger og forretninger også her er fors\undet. Husene

lra nr. 8 til 16 er nedrevet i forbindelse med nybyggeri og omlægning
af vejene. Centralskolen og lærerboligen er vrek. Væk er også det

ganrle kommunckontor på modsatte side af vejen - det endte sine da-
ge som ftitidshjem og ungdornsklub. Her optbres nu moderne toeta
gers lejeboliger. Brugsen, eller Aaby By Brugsforening er efter lang
tid som mdbelhuset "OK-Møbler" blevet til "Time2Fitness". Og hvad
med cykelfonetningen og fjenenseriet? Jo, der finder vi nu en com-
puterbutik.

Heldigvis har vi i vores lokalhistoriske samling en del billeder af bå

de folk og bygninger, så vikan fortælle historien om. hvordan Aaby
tidligere så ud. Også Kaftedanrvej. Et godt eksempel er Kattedams-
vej nr. 38 (bil1edet på forsiden) - et hus mcd gule mursten, der ikke
altid har set ud. som det gør nu. Ægtepanet Esther og Knud Jensen

har boet i huset siden 1954 og har således fulgt de store forandringer,
som er sket i vorcs by, og som stadig sker.

Esther og Knud erhenholdsvis 89 og 91 år gamle, selv om ganlmel

ikke er et begreb, de opererer med. - Gammel, det er noget, de andre

er. Vcd et af mine besøg hos det hyggeljge par sad Knud og lcgede

med sin nye Smarlphone og fo alte samtidig, at de hver søndag

"Skyper" med deres søn, som bor i USA, og Esther er skam ilTig Fa-

cebook bruger. Det er ikke lla dem, der høres klager over alt det nye.

der sker.

16



Knud er garDmel Aabydreng han stammer fta Ny Åstrup - mens Es-
ther kommer fta Tranum. De mødte hinanderL da Esther arbejdede
hos bager Olsen, der dengang drev Afloldshotellet. I 1950 blev de
gift og boede i begyndelsen til leje i Østergade, hvor vi nu firder for-
retningen "Stær Living".

I 1954 købte de huset på Kattedamsvcj 38 af Edvard Sørensen for
25.000 k. Det var en handel, som især Knuds far var glad for, idet
der til huset høfie et lille brødudsalg, for - som han sagde - så havde
Esther da også noget fornuftigt at tage sig til, når Knud var på albej-
de. Esthcr passede deres to drenge Johnny og Kurt samt brgdudsal-
get, der fik leveret brød fta bageren i Vestergade- I 1962 luktede hun
brødudsalget. Avancen var for lille. og konkunencen fra bl.a. naboen
Brugsen var blevet for stor.

Esther har altid været vant tjl at bestille noget, så da hun hørte, at der
var en gammeldags rulle til salg i nærheden, slog hun til - fik den in-
stalleret i det tidligere butikslokale og blev så til den "Rulle-Esrher",
alle i byen kender. Rullen er en stor, grå trækasse med en terrazzo-
plade i bunden. Tøjet rulles op på tykke rundstokke af træ, og som
vægt er kassen fyldt op med kampesten. Den velfungerende tprrulle
trækkes afet remtræk og leverer så fine resultater, at Esther har man-
ge udenbys kunder. Forjo, Esther ruller skam stadig, selv om det ik-
ke bliver til så meget som tidiigere. Og Knud hjælper til, hvis man da
ikke lige hnder ham med en kost i hånden i Cenffeq hvor han i man-
ge år har fungeret som vicevært.

Billedet afhuset og omgivelserne (side 19) er raget mellem 1956 og
1963 og viser Kattedamsvej 38, som det så ud, da Esther og Knud
købte det. Naboen, Aaby By Brugsforening, ses i billeders højre side.
Huset var dengang hvidkalket, og i venstre side ses det lille brødud-
salg. Først omking 1972 fik huset det udseende, vi kender i dag med
gule sten.
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I haven ses Knud, Esther og sønnen Johnny. Ved huset ses en side-
vogn til den motorcykel. Knud anskaffede sig, så han lettere kunne
komme på arbejde på slagteriet i Nørresundby. Motorcyklen var en

BSA Golden Flash 650, og med sidevognen spændt på var det mere
sikkert for ham at køre om vjnteren. Selv om sidevognen ikke var be-
regnet til persontransport, hændte det, at drengene var med på tur
godt gemt i kassen.

I haven anes hunden "Musse" løbende rundt. Både Esther og Knud
har altid været glade for hunde, og det var tidligere et kendt s)'n, når
paret kom cyklende med deres store, softe Dopperman i snor. På den
anden side afgaden holder Kesse Christensens lastbil, som også var
en velkendt del irf bybilledet.

Var billedet taget nogle år senere. ville man også kunne se en stor
campingvogn, som blev flittig brugt af familien på camping rundt i
landet, men især til det årlige h:fmonikatræf i Bindslev med Knud
som særdeles aktiv deltager. I det hele taget har musik og godt humør
altid \,æret egtepårrets kendetegn. hvilket deres store vennekreds

Ester og Knud irullcsluen
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Karted.ims\cj 38. solll der sa ud. da Ener os Knud kobre huset j 195.1
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Nuværende bestyrelse

Formand:
Svend Andersen, Liljevej 26

Tlf .422'7 3011, svand@me.com

Næstformand:
Marie Albrektsen, Tomgfudsvej 37

T]f. 98 24 12 05 naja37 @rnail dk

Kasserer:
Nina Prebensen, Monensgade 29

Tlt 98 24 l8 1 l, nina.prebensen@me com

Sekretær:
Dorthe Vad, Havgfudsvej 22

Tlf. q8 27 g0 57. dtoad@post8.rele.dk

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Nørgaard, Caprifolievej 3

Ttl. 98 24 l'7 18, leo@vildmosekartoflen.dk

Bestyrelsesmedlem:
Egon Chdstensen, GL Landevej 16. Birkelse

Tli 21 43 l8 58, cegon@mail.dk

Best].rel sesmedlem
Anne Soire Spliid Klemar

Fasanvej 38
Tlf.22 35 07 77, klemarspliid@youmail.dk
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