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BAVNEN

LOKALHISTORISK 
FORENING FOR  AABY SOGN 

33. årgang 2020



Meddelelse fra foreningen 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2.  Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag.  
5.  Valg til bestyrelsen 
  På valg: Svend Andersen, Anne Sofie Spliid Klemar  
  og Rise  Ørtoft. (Alle villige til genvalg) 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af to revisorer  
8. Kontingent 
9.  Eventuelt 

Efter generalforsamlingen fortæller Svend Andersen om Aabybro i 
tiden efter Danmarks befrielse.  

Foreningen vil som vanligt være vært ved et let traktement 

_______________________________________________________ 

Forsiden: Tidligere lærer ved Aabybro Realskole, Clara Poulsens årsur.  
Uret kan ses i vores samling. Se omtale side 18.  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Indbydelse til ordinær generalforsamling: 
TORSDAG DEN 19. MARTS KL. 19,30 
AABYBRO EFTERSKOLE PÅ KÆRVEJ 7-9



I foreningens lokaler på Kærvej 7-9 mødes bestyrelsen hver mandag 
kl. 14-17. Gæster har vi hver gang, og det glæder os, når folk dukker 
op til en snak om det lokalsamfund, der var engang. Det er også ad 
den vej, vi får tilføjet nye oplysninger til bl.a. vores i forvejen store 
billedsamling. Så kik endelig ned - der er kaffe på kanden. 

Vores vigtigste opgave som lokalhistorisk forening er at indsamle 
billeder, dokumenter, film og genstande, der fortæller noget om 
lokalområdet. Vi skal sørge for, at vores materialer bliver arkiveret 
og forsvarligt opbevaret, og endelig skal vi formidle oplysninger om 
byen. Det sidste punkt er vigtigt, for det er der, vi gør os synlige som 
dem, der passer på lokalhistorien. Formidlingsopgaven løser vi bl.a. 
gennem afholdelse af foredrag med lokalhistorisk indhold - gennem 
vores årlige udgivelse af bladet Bavnen - gennem vores hjemmeside 
på www.jammerbugthistorie.dk og endelig gennem vores gruppe på 
Facebook, der hedder Lokalhistorisk Forening. 

Alt vores, og andre arkivers materiale bliver efterhånden søgbart 
gennem www.arkiv.dk. Det betyder, at du kan sidde hjemme og se, 
hvad vi - og andre arkiver - har registreret af f.eks. billeder.  
I søgefeltet til venstre kan du skrive navnet på vores arkiv: 
Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn. Så kommer vores billeder 
frem. Eller blot skrive Aabybro. Vi hjælper dig gerne. 
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I Efteråret havde vi et rigtig fint og velbesøgt arrangement, vi kaldte 
“Barndommens gade”, hvor en veloplagt Jens Grøn fortalte om huse 
og mennesker i Østergade set fra hans barndomshjem på “Trappe-
gården”. Efterfølgende var der en del mennesker, med tilknytning til 
byen, der ikke var orienteret om arrangementet, hvilket de var kede 
af - og det var vi da også. Vi havde ikke brugt dyre annoncekroner, 
men istedet gjort opmærksom på arrangementet via opslag i to Face-
bookgrupper, på vores hjemmeside samt ved opslag i forretninger i 
byen. Og heldigvis var der god tilslutning. 

Bedst ville det være, hvis vi havde alle medlemmernes mailadresser, 
for så vil det være muligt at sende medlemmerne nyhedbreve, hvor vi 
orienterer om, hvad der sker i foreningen - herunder indbydelser til 
vores arrangementer. 
Så, bliv medlem af foreningen. Vores kontingent er ganske billig. 
Kun 40 kr. for enlige og 70 kr. for ægtepar.* 
Beløbet kan indsættes på vores konto i SparNord: 9210 0380204312. 
Du kan også kontakte vores kasserer, Nina Prebensen på mail 
nina.prebensen@me.com. 

*En kontingentforhøjelse til henholdsvis 50 kr. og 80 kr er til 
behandling ved kommende generalforsamling. 
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“Til den ærede lærer” 
 Meddelelser fra hjemmet til skolen 

“Hvor var du henne igår, Svend?” - lød det fra lærer Madsen. 
“Jeg var syg!” 
“Har du husket at få en seddel med?” 

Forældrene skulle skrive en seddel til klasselæreren som dokumen-
tation for barnets fravær fra skolen, uanset om der var tale om lovligt 
eller ulovligt fravær. Elevens fravær blev ført i klassens protokol. 
De løse sedler blev efterhånden udskiftet med meddelelsesbøger eller 
kontaktbøger - små hæfter beregnet til korte beskeder mellem hjem 
og skole - ofte vedr. sygdom eller ønsker om at få fri af forskellige 
årsager. For nogle udgør det gamle, krøllede hæfte nok et nostalgisk 
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Abildgaard i skolestuen på Nordre Skole 1945



minde, om dengang kommunikation mellem skole og hjem kunne 
tage op til flere dage. 
I dag foregår al kommunikation mellem skole og hjem elektronisk 
via en internetportal, der hedder “Aula”. Kommer barnet ikke i skole, 
meddeler forældrene samme morgen på klassens side på “Aula”, at 
deres barn ikke kommer i skole på grund af sygdom, eller hvad der 
ellers kunne være årsagen. Hurtigt og papirløst. 

I en mappe i vores samling stødte jeg på en samling af sedler vedr. 
børns fravær fra Aaby Nordre Skole. Sedlerne er fra 1940-41 og 
adresseret til den dengang nyansatte lærer Abildgaard, og de er 
meget forskellige i både form og indhold samt måden, man henven-
der sig til læreren på og giver således et fint indblik i tiden på flere 
måder.  

Papir var åbenbart en mangelvare i mange hjem. Man smed ikke 
noget væk. I hvert fald blev der ikke ruttet med det fine papir. Man 
tog det, der var ved hånden. Abildgaard blev præsenteret for små 
afrevne papirlapper, som tydeligvis stammede fra tomme sukker- 
eller melposer, små fint klippede stykker kladdepapir, sedler af 
pergamentpapir, afrevne flapper fra konvolutter, stumper af indpak-
ningspapir, bagsiden af kalenderblade, men også enkelte stykker fint 
brevpapir kunne ses mellem de sedler, som Abildgaard havde gemt. 
Han var heller ikke i tvivl om, hvor de kom fra. 
De fleste sedler var skrevet med blyant, mens pen og blæk er anvendt 
i enkelte tilfælde.  
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I de fleste sedler går man lige til sagen:  
“Edith var syg igaar, Thora Pedersen”. Eller: “Olga har lagt i 
Sengen af Forkølelse”. ” “Bent har haft sådan en dårlig Mave. Hans 
Moder.” “Ove var hjemme med Tandpine”. “Erik kunne ikke gå i 
Tirsdags. Maren Rendbæk”. 

Børnene kunne have langt til skole, og netop i 1941 var der en sær-
deles kold vinter med ned til 30 graders frost. En mor meddelte 
derfor lærer Abildgaard:  
“Jeg syntes ikke det var Vejen til Svend at gå til skole i gaar.”  

En lignende besked fra Annelises mor:  
“At Annelise ikke var i skole sidste Dag, var fordi vi syntes ikke vi 
kunne forsvare at lade hende gaa den lange Vej i det glatte Føre.” 

At der tydeligvis var større respekt omkring skolen og lærerne, frem-
går også flere steder i tiltaleformen. En seddel kunne f.eks. indledes 
med: “Til Hr. Lærer Abildgaard.” eller endda “Til den ærede 
Lærer”. Og oven i købet sluttende af med: “Med højagtelse” eller 
“Ærbødigst”.  

De fleste sedler var underskrevet med navn, mens der på enkelte blot 
stod hans eller hendes moder.  
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Med sit kendskab til børnene og deres hjem, havde Abildgaard 
selvfølgelig fuldstændig styr på, hvem afsenderen  var, så han kunne 
føre forsømmelsen korrekt i protokollen. 

At Aabybro var et landbrugssamfund kan også læses ud af flere af 
sedlerne. Børnenes arbejdskraft var ofte nødvendig i mange hjem for 
at få tingene til at hænge sammen, og så måtte skolen komme i anden 
række, hvilket der sandsynligvis også var forståelse for hos lærer 
Abildgaard. Blot det ikke gik for vidt. 

“Undskyld vi tillod os at beholde Svend Erik hjemme i gaar, vi var i 
mosen. Niels Clemmensen.”  

“Jeg manglede en Daglejer i gaar og så synes jeg Egon han er saa 
flink til at hjælpe med at køre roer sammen og så beholdt jeg ham 
hjemme. Alfred Sørensen.”  
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På en anden seddel lød det: “Egon var hjemme for at vi skulle køre 
Korn.” 

“Svend Aage skulle være hjemme sidste Torsdag og hjælpe til med 
Tærskeværket. Venlig hilsen Magnus Christensen”. 

På den afrevne flap af en konvolut uden afsender ses denne besked: 
“Sidste Onsdag skulle Aage være hjemme og hjælpe til med at 
høste.” 

Det var forskellige arbejdsopgaver datidens skoleelever mødte. Man 
stod til rådighed, når hjemmet havde brug for det. 

“Erik Nielsen forsømte Skolen i Lørdags fordi hans Far var dårlig så 
Erik matte følge ham paa Torvet. Ingeborg Nielsen. Lergravsvejen”. 

“Til Lærer Abildgaard. Grunden til at Edith har forsømt skolen i 
Lørdags er den hun skulle være hjemme og hjælpe hendes Moder.”. 

“Morten var ikke i Skole Onsdag og Torsdag. Grunden var at han 
skulle hjælpe til med at tærske om Onsdagen da der jo ingen Skole 
var om Eftermiddagen, men saa overtalte de ham til at blive om 
Torsdagen ogsaa uden vort Vidende. Søren Eriksen. Aaby Mark.” 

Og endelig en lille seddel uden afsender - måske skrevet af eleven 
selv. Men der skulle jo en seddel til, hvis man havde forsømt skolen. 
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Clara Poulsens årsur 

Vi er en forening og et arkiv, men vi har også en lille “museumsaf-
deling” med en række fine genstande, der har tilhørt borgere fra 
Aaby Sogn. Hver ting har sin egen lille historie, der fortæller om en 
tid, der var, og menneskers virke i vort lokalsamfund. 

I vores samling får man hurtigt øje på et flot ur, der står og lyser som 
det pureste guld i en glasklokke, således man kan se urværket. Kost-
bart ser det ud, og det er det også - i hvert fald for vores samling. Vi 
kalder det bare fru Poulsens ur. 

Da Clara Poulsen i 1927 blev ansat på Aabybro Realskole, hed hun 
Clara Clausen. Efternavnet Poulsen fik hun gennem ægteskabet i 
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Mikkel og Clara Poulsen til fest.  
Mikkel Poulsen døde 1966, og Clara Poulsen i 1984



1931 med den 13 år ældre Mikkel Jensen Poulsen, som havde været 
lærer på skolen siden 1913. At Clara Poulsen var fra Haderslev, 
gjorde det naturligt, at hun med stor succes bl.a. underviste i tysk. 
De blev gift i hendes barndomsby den 9. oktober 1931, og i den 
anledning havde eleverne på skolen samlet et pengebeløb ind til en 
gave til Mikkel og Mikkeline, som parret blev kaldt. For pengene 
købte man dette årsur på ca. 40 cm, som blev overrakt, da de vendte 
hjem til Aabybro. (Se forsiden). 

Efter Jens Dige sluttede på Realskolen i 1966, havde han haft en del 
kontakt til Clara Poulsen, og ved hendes død i 1984, fik han uret 
foræret af Clara Poulsens datter, Hanne, med den begrundelse, at det 
skulle blive i Aabybro hos en tidligere elev. 
I 2015 blev årsuret overdraget til Lokalhistorisk Forening for Aaby 
Sogn og dette fine klenodie står nu og lyser op i vores samling og 
minder os om, at tiden går. Men også, at den somme tider går i stå. 
For, som Jens Dige siger: “Uret er ikke længere så driftssikkert og 
stabil som Clara Poulsen var gennem sit arbejde på Aabybro 
Realskole gennem ca. 40 år - en formidabel dygtig sproglærer efter 
datidens målestok!” 
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Befrielsen den 5. maj 1945 
Arkiverne og modstandsbevægelsen 

75 år - så lang tid er det siden, at budskabet fra BBC, om at de tyske 
tropper havde overgivet sig, og krigen var slut. Budskabet kom et 
lille stykke inde i den normale nyhedsudsendelse den 4. maj om 
aftenen - kl. 20,36 - hvor Johannes Sørensen blev afbrudt i sin 
normale oplæsning og fik overbragt beskeden, som han, efter en kort 
pause, viderebragte. Befrielsesbudskabet blev blandt andet fejret ved, 
at folk flåede de forhadte mørklægningsgardiner ned og lod lyset 
skinne ud gennem alle vinduer. Mange steder satte folk tændte 
stearinlys i vinduerne. I fem år havde Aabybro ligget hen i mørke om 
aftenen og natten. Nu kom der igen lys. Det gjorde et stærkt indtryk 
på alle, der oplevede det. 
Vi får i vores arkiv jævnligt forespørgsler fra personer, som ønsker 
oplysninger om besættelsen og forholdene her i Aabybro og især om 
modstandsbevægelsen. Det er ofte meget sparsomt, hvad folk selv 
ved, for i mange familier har besættelsesårene været omgærdet af 
tavshed. Efter befrielsen i maj 1945 handlede det for mange om at 
komme videre: Ubehagelige episoder skulle glemmes, og derfor fik 
familiemedlemmerne sjældent noget konkret at vide. Den generation, 
som har voksenerindringer fra krigen og modstandsbevægelsen, er 
stort set uddød. Efterkommerne kan dermed ikke mere gå direkte til 
”kilden”. 

I et vist omfang kan lokalarkiverne hjælpe. Oplysninger kan blandt 
andet findes i erindringsstof i personlige arkiver, i avisudklip og 
illegale blade. I vores arkiv har vi bl.a. en del billeder, diverse lister 
med gruppemedlemmernes navne, kommunale skrivelser samt et 
lydbånd med Harry Thomsen (Radio-Harry), hvor han bl.a. fortæller 
om modstandsbevægelsen i Aabybro. Han var selv særdeles aktiv i 
modstandsbevægelsen. Der er desuden skrevet to meget fine værker 
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med samme emne:“Vores egen lille krig” indsamlet og skrevet af 
Børge Møller og “Våbennedkastninger” skrevet af Aksel Engberg 
Pallesen, som var aktiv medlem af den lokale modstandsgruppe. 
Axel Pallesen var søn af byens daværende sognepræst. 

Det var først efter den 4. maj modstandsgruppen i Aabybro fik fuld 
overblik over, hvem der egentlig var med.Axel Pallesens liste over 
gruppen ses her: 
Holger Nielsen (gruppeleder) - Lorentz Bentzen, Johs. Christensen, 
Jens Chr. Jørgensen, Åge Larsen, Carl L. Nielsen, Thorkild Nielsen. 
Axel E. Pallesen, Jakob Sørensen, Robert Falborg, H.E. Thomsen, 
Regnar Trudslev, Erik Kaas Vad, Bent Dahl (“under jorden”- fra 
Kbh.), Alexius Sund Nielsen, Gunnar Mølgaard, Jens Chr. Nielsen, 
Ernst Christensen, Niels Chr. Krogsgaard og Jens Chr. Nielsen. 
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Tre af de unge modstandsfolk efter befrielsen. Fra venstre: Erik Vad,  
Regnar Trudslev, Axel Pallesen og Lorentz Bendtsen



Kapitulationen gjaldt fra den 5. maj kl. 8 om morgenen. Landet stod 
uden politimyndighed og militær. Det var derfor de lokale mod-
standsbevægelser, der skulle sørge for ro og orden samt medvirke til, 
at de tyske soldater og tilkomne flygtninge blev sendt ud af landet så 
smertefrit som muligt. Ifølge Frihedsrådet, som var den overordnede 
instans, skulle alt så vidt muligt ske i samarbejde med tyskerne. 
Det blev bylederen i Aabybro - Holger Nielsen og to mere - der 
skulle tage kontakt med den tyske kommandant på Højskolen for at 
få kapitulationen bekræftet og træffe de fornødne aftaler. Tre helt 
unge danske overfor de tyske officerer. De tre gutter repræsenterede 
den flok modstandsfolk, hvis opgave det nu var at overtage styringen 
af ca. 1000 trænede tyske soldater og skabe ro og orden. Ikke let! 

Foruden hovedkvarteret på Højskolen var der tyske soldater samt et 
antal flygtninge på Stenums gård ved åen. I området var der bunkers-
anlæg samt bevogtet betonafspærring ved broen. Læge Andersens 
villa “Aabo” samt en anden ejendom på samme side blev brugt som 
lazaret. Desuden var der tyskere ved den såkaldte barakby “Muni-
dorf” og ved pejlestationen ved Skovengene.  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Betonafspærringen ved broen over Ryå



Modstandsbevægelsens hovedkvarter var på Kærvej, som var by-
lederen, Holger Langdal Nielsens hjem, lige overfor Realskolen, der 
lå blot 100 m fra Højskolen, hvor den store tyske gruppe var ind-
kvarteret. Før befrielsen var mødestedet ofte et aflåst klasseværelse 
på Aaby Sdr. Skole, hvor Jakob Sørensens far var skoleleder. 

Allerede på befrielsesdagen begav de sig til forskellige mødesteder 
for snarest at tage sig af de vagtopgaver ved telefoncentralerne, 
strømforsyninger mm., som i forvejen var aftalt.  
En af deltagerne, Robert Falborg fortalte med slet skjult ærgelse: 
“Sørensen junior og jeg besatte telefoncentralen og fik ordre til at 
pande eventuelle tyskere ned, hvis de trængte ind. Aabybros ind-
byggere festede på livet løs - det gjorde vi ikke!” 

Alt gik tilsyneladende fredeligt og roligt til i Aabybro. Et vagthold 
bestående af Holger Nielsen og Robert Falborg gik senere vagt ved 
hovedvejsbroen over Ryå omkring de store bunkers, der var opført 
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Kærvej med Holger Nielsens hjem. overfor Realskolen. Højskolen skimtes øverst th.



her. De lukkede ståldøren op til den største af bunkerne for at se, om 
tyskerne havde gemt noget der. Robert Falborg berettede: 
“Der var mørkt, og Holger gik forrest. Indenfor sad der en mand. 
Han var død! Holger rev huen af ham. Bunkeren var fyldt med lig. 
Døde fra gården ved siden af. Føj for en stank!” 

Bunkeren var beliggende umiddelbart op til gården, som tyskerne 
havde beslaglagt og som nu husede flygtninge. Flygtningelejren må 
have benyttet bunkerens mørke og kølige rum som “Totenkammer” 
til opbevaring af de mange, der døde i tiden efter deres ankomst, 
syge, udmattede og udsultede, som de var. 

Robert Falborg fortsatte sin beretning fra den 5. maj:  
“Sørensen og jeg skulle afvæbne de tyskere, der var på gården til 
venstre for vejen. Jeg gik ind i en staldbygning, hvor der lå 
uniformsjakker og kasketter. Jeg tog en kasket og hev kokarden af. 
Pludselig stod der en løjtnant foran mig med en pistol. Vi så 
hinanden dybt i øjnene, hvorefter han rakte mig pistolen og smilede. 
Afvæbningen foregik uproblematisk.” 

Det var to særdeles unge frihedskæmpere. Holger Nielsen 18 år og 
Robert Falborg 19 år.  
Samme Robert Falborg blev en af dagene efter befrielsen udsat for 
en vådeskudsulykke, idet hans stengun gik af ved et uheld og øde-
lagde hans ene knæ.  
I Aabybro-gruppens område har der været personer, der under krigen 
udførte værdifuld hjælp: illegale blade, skjule folk på flugt, hjælp 
med mad og penge, køretøjer osv. Folk, der løb en lige så stor risiko 
som folk, der var direkte involveret i sabotagearbejde eller ved mod-
tagelse af nedkastede våben. Blev deres indsats opdaget af Gestapo, 
var der ingen pardon. 
Men som i resten af landet, var det i Aabybro de unge, der startede 
modstandsarbejdet. Og stor respekt for det! 
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Frihedsfesterne 
i Aabybro 

Den 27. maj og den 3. juni 

Søndag den 27 maj kom Royal Dragoons til Aabybro efter aftale 
herom. De kom kl 15 og dannede parade ved biografen og afholds-
hotellet. Ved kroen overfor var modstandsbevægelsens lokale folk og 
pige-og drengespejderne opstillet. 1200 lokale var mødt for at hylde 
befrierne, der kom i et antal af 27 anført af Captain Greaves. Fra 
biografens balkon bød Aabybro Boldspilklubs formand, bog-
handlermedhjælper Stockmann velkommen, ligesom formanden for 
Borger- og Håndværkerforeningen Arne Hansen talte.  
Captain Greaves takkede  for den smukke velkomst og bad de lokale 
om ikke at være for kritiske over for briternes fodboldhold. De 
manglede træning og var ikke sammenspillet. 
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Derefter gik gæsterne og byens borgere i samlet procession med 
faner og musik  til lystanlægget, hvor der skulle spilles en venskabs-
fodboldkamp mellem et hold af englænderne og klubbens førstehold. 
Efter afsyngelse af de to nationers kongesange blev kampen sat i 
gang. Den blev overværet af 1700 betalende tilskuere og endte  med  
uafgjort 4-4. Kampens entreindtægt gik til de efterladte efter mod-
standsbevægelsens faldne. 
Gæsterne blev af sognerådet budt på middag på Afholdshotellet, hvor 
der blev talt af sognerådsmedlem Jens Christian Gundersen, hof-
jægermester Ove Skeel, Birkelse, boghandlermedhjælper Stock-
mann, kæmner Spliid-Jensen og boghandler Arne Hansen, medens to 
britiske soldater takkede. 

Den 3. juni 1945 deltog omkring 800 borgere i et optog gennem 
Aabybro med seks foreningsfaner og hornorkester i spidsen. Det var 
en festdag, der sluttede i Lystanlægget med mange taler og en fri-
hedssang forfattet af smedemester N.P. Falborg. De lokale friheds-
kæmpere - både Aabybrogruppen og Vildmosegruppen - blev hyldet 
og fik hver overrakt et eksemplar af Kaj Munks “Himmel og Jord”. 
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Vi modstandsbevægelsen hylder i dag, 
for hvad de har øvet i smug. 
At redde Mor Danmark blev ungdommens sag, 
vort sprog og vor rødhvide dug. 
Med stolthed vi hilser den sejrende hær, 
vor bys patrioter især! 
    Af det, der er sket, 
    har danskerne set, 
til livet har Danmark sin ret. 

Vor tale blev dæmpet, vort sind gik i stå, 
da uvejret over os kom. 
Mens skyerne svæved’ så truende grå, 
til lyssyn var slet ikke rum, 
og stille vi grunded’ og spurgte: Hvorfor 
vil andre betræde vor jord? 
    Hvad har vi da gjort? 
    Skønt landet er vort, 
hvorfor skal dog sprænges vor port? 

Hyldestsang ved 
befrielsesfesten 
den 3. juni 1945 

Forfattet af N.P. Falborg på 
melodien:“Der dukker af disen” 

Byleder Holger Nielsen
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Men snart blev der kamp, men det var uden flag, 
for sprog og for frihed og ret. 
Hvers indsats var livet hver eneste dag, 
trods det gjorde “drengene” det! 
Så latterlig lille vort fædreland er 
at regne mod voldsmandens hær. 
    Med blodet i kog, 
    Tyranen de slog, 
så modigt i kampen de drog. 

Her var ingen stand eller klasse for god,  
da nøden tvang enighed frem. 
Vi skued’ beundrende ungdommens mod 
til kamp for vort land - vore hjem! 
Vi tro’de jo ungdommen bundrådden var, 
bevis på bevis lå så klar. 
    Men nu da vi så,  
    hvor de kunne slå, 
må næsten vi lammede stå.

Axel Pallesen
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I frihedens kæmper har øvet en dåd, 
der sent i vort folk går i glem. 
Vel ved vi - de ældre, de gav gode råd, 
og skyttet dem har mange hjem. 
Det lyder romantisk, hvad de har udført, 
det langt ud’ i verden blev hørt. 
    Fra land som fra by 
    de skabte vor ry, 
tog tabene uden at kny 

Hvor finder vi ord til at tolke vor tak? 
For de har jo reddet vort land. 
Nu bort med al tvivl og al udenomsnak 
for “drengen” en dag bliver mand! 
Så trygt kan vi dem Moder Danmark betro, 
af terror vil folket kun gro. 
    Vor rødhvide dug, 
    så enkel og smuk, 
de drenge ej pletter et fnug. 

Legitimationskort for  
Harry Thomsen,  
som på lydbånd har beskrevet 
sine oplevelser ved afhentning af 
våben fra de allieredes 
nedkastninger
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Gud signe da Danmark, vor konge, vort flag, 
og sproget som ene er vort. 
Så lykkeligt oprandt nu frihedens dag, 
og solen sprængte skyerne bort. 
Mor Danmark jer “drenge” vil takke i dag, 
som frie vi hejser vort flag. 
    Det flag, der er mit, 
    det flag, der er dit, 
det flag, der så stolt vajer frit!

Ved frihedsfesten den 3. juni fik 
de lokale frihedskæmpere - både 
Aabybrogruppen og Vildmosegruppen - 
overrakt et eksemplar af Kaj Munks 
“Himmel og Jord”. 



 

Helt tilbage i 1919 kom Christian Sørensen i lære hos mekaniker og 
elværksbestyrer Amby og fik derigennem et solidt kendskab til begge 
fag. Han fortæller selv, at der dengang kun var tre biler i Aaby, nem-
lig doktor Andersen, der havde en tysk Wanderer - en smal sag med 
sæderne placeret bag hinanden - dyrlæge Dürr, der ligeledes havde 
en Wanderer, men med sæderne ved siden af hinanden. Den tredje bil 
tilhørte mekaniker Amby, og det var en Ford model 1909. Allerede 
den anden dag som læredreng fik Christian lov til at køre Ambys 
Ford. Et stort øjeblik for en knægt at køre bil på de jordveje, der var i 
byen dengang.. 
Christian Sørensen fortæller om en del sjove oplevelser på værk-
stedet og på el-værket. Bl.a. satte de strøm til dørhåndtaget, fordi 
byens knægte løb og åbnede hele tiden, men den, det gik ud over, var 
urmager Pedersen. Han vendte om i døren og kom ikke engang ind, 
så forskrækket blev han. I tiden på el-værket havde Christian et lidt 
særpræget job nytårsaften. Han hilste byen godt nytår kl. 24 ved at 
afbryde hovedsikringen tre gange! 
Der var ikke mange biler i Christians læretid - og langt færre steder, 
man kunne få dem repareret, så der kunne komme kunder langvejs 
fra. Greven fra Lindenborg og godsejeren fra Oksholm og prins Erik 
var kunder på værkstedet. 
Fru Miehe fra Cirkus Miehe var engang kørt i stå ved den gamle 
Rosenlund Brugsforening. Christian blev sendt ud for at se på bilen 
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Dengang, der kun var 
tre biler i Aabybro 
Fra 1945 havde Christian Sørensen et lille 
mekanikerværksted i ejendommen ved den gamle”Isbar” i 
Vestergade, hvor han især makkede med motorcykler, men 
han havde bestemt mange andre talenter. 



og mens han stod bøjer over motoren fik han pludselig et dask på 
ryggen. Det var en bjørn, som havde fået den ene lab ud fra ladet og 
rev jakken i stykker, men ellers kom han intet til. Fru Miehe var 
meget ulykkelig og turde således ikke køre bilen videre til Fjerritslev. 
Christian måtte køre for hende. På vejen drak de kaffe hos Cirkus 
Mundelin, som boede i Skovsgaard-området. 
En anden af de sjove historier var, da fruen fra Enighedslund (senere 
“Kilden” i Aalborg) skulle en tur til Vesterhavet. På turen ville hun 
drikke kaffe på Aabybro Kro, hvor bilen uheldigvis strejkede. Køre 
ville den i hvert fald ikke. Christian blev sendt afsted og lavede bilen. 
Derefter hjem til sin mester for at spørge, hvormeget det skulle koste. 
“2,50 kr.” - lød svaret meget bestemt. Han gik derefter tilbage til 
kroen og meldte bilen klar. Fruen gik selv ud og prøvede at starte, det 
var med håndsving, og det hele fungerede perfekt. 
“Hvor meget koster det?” spurgte hun derefter, og Christian svarede 
som aftalt: “2,50”. - “Det var billigt, her har du en tier!” 
Nu var Christian i et dilemma, for gik han hjem til mester, fik han 
måske ikke drikkepengene, så han gik ind og købte en pakke ciga-
retter for at få vekslet. 
En anden gang var Christian på Gjøl for at kikke på en bil - der var 
kun en bil på Gjøl - nemlig jordmoderens - så det var lidt af en 
seværdighed at se en mekaniker på Gjøl, hvilket betød, at der var 
mange mennesker omkring ham, mens han makkede med bilen. En 
af de benovede gjølboere sagde da også højt: “Det er sært, han kan!” 

I 1923 - efter 4 års læretid på elværket og mekanikerværkstedet var 
Christian udlært og var nu at betragte som svend. Svendebrev var der 
ikke noget, der hed. Han fik blot et ark papir, hvor der stod, at han 
havde udstået sin læretid. Allerede året efter drog den eventyrlystne 
Christian til Canada, men på grund af sproget, var det i starten ikke 
som mekaniker, han fik arbejde, men som farmer og senere som 
skovarbejder. Han nåede dog at arbejde som mekaniker for Buick, 
inden han vendte næsen mod Danmark. 
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Christian Sørensen havde værksted flere steder i byen, hvor han 
beskæftigede sig reparation af biler og senere også motorcykler. 
Da Søren Nielsen byggede den gamle isbar i Vestergade lige efter 
krigen, oprettede Christian Sørensen værksted i baghuset. Privat bo-
ede han og hustruen, Marianne Duhn, overfor i Vestergade 12. 
På værkstedet koncentrerede han sig efterhånden om motorcykler, og 
da populariteten for dette køretøj efterhånden svandt, måtte han finde 
på andet i det lille værksted. Det blev bl.a. til reparation og justering 
af donkrafte for militæret samt iøvrigt alt, hvad der havde med 
mekanik at gøre.  
Værkstedet var tilholdssted for mange af byens unge, der elskede, 
når Christian med cigaretten i mundvigen og en lille tillært ame-
rikansk accent foldede sig ud med en god historie. 
Mik-Mak blev han kaldt som udtryk for hans store mekaniske snilde.  

Dette indlæg er lavet på baggrund af  artikel i Aabybroposten den 30. august 1979 
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Den gamle isbar i Vestergade
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Nuværende bestyrelse

  Formand: 
  Svend Andersen, Liljevej 26  
  Tlf. 42 27 30 11 - Mail: svand@me.com 

  Næstformand: 
  Marie Albrektsen, Torngårdsvej 37 
  Tlf. 98 24 12 05 - Mail: maja37@mail.dk 

  Kasserer: 
  Nina Prebensen, Mortensgade 29 
  Tlf. 98 24 18 11 - Mail: nina.prebensen@me.com 

  Sekretær: 
  Anne Sofie Spliid Klemar, Fasanvej 3B 
  Tlf. 22 35 07 77 - Mail: annesofieklemar@gmail.com 

  Bestyrelsesmedlem: 
  Kirsten Nørgaard, Caprifolievej 3 
  Tlf. 98 24 17 18 - Mail: leo@vildmosekartoflen@dk 

  Bestyrelsesmedlem: 
  Bjarne Thyrrestrup Nielsen, Aaby Sdr. Gade 
  Tlf.30 42 24 80 - Mail: thyrrestrupnielsen@gmail.com 

  Bestyrelsesmedlem: 
  Rise Ørtoft, Markedsvej 9 
  Tlf. 40 61 50 18 - Mail: riseogchr@mail.com
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Fra foreningens velbesøgte 
efterårsmøde, hvor Jens Grøn 
fortalte om  barndommens 
gade set fra Trappegården

Baneoverskæringen med HEFA og varmeværket i baggrunden


