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SKRÅ-EN  
- udgives af foreningen Fællesvirke Vest, 
- udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, 
- uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. 
 

Forsiden 
Lancetbladet vejbred er en gammel lægeplante - mod hoste - tegnet til  
forsiden af  Jens Larsen, Ravnshøj. 
 

Redaktion 
- Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, 
- Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. 

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby,  -  Tlf.: 98 47 30 40 

- eller på e-mail: linda.rath@skaerum.net 
Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 3. august 2007. 
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Annoncer i Skrå-en 
- af redaktionen 
 

Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 400 kr. for 1 år. 
Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. 
 

Tegning af nye annoncer 
kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest 
Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 48 52 46  -  E-mail: viking@holm.mail.dk 
 

Ændring af eksisterende annoncer 
kan ske ved henvendelse til 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 47 30 40  -  E-mail: linda.rath@skaerum.net 
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Ravnshøj Borgerforening 
- af bestyrelsen, Knud Erik Larsen 

Ravnshøj og omegns Borgerforening blev dannet af nogle fremsynede 
Ravnshøj borgere den 7. marts 1951 med følgende formål: - At slutte bebo-
erne i Ravnshøj og Omegn sammen til varetagelse af fælles interesser ved 
møder af oplysende art! Foreningen er upolitisk. Den første formand var 
mejeriejer Kjær. 
Borgerforeningen har nu eksisteret i 56 år. Og der er stadigvæk gøremål – 
som i starten af halvtresserne, hvor man arbejdede for gadebelysning, for-
tove og fælles renovation på Hjørringvej. Senere var Borgerforeningen en 
stærk inspirator til at få etableret en cykelsti igennem byen. I slutningen af 
halvfjerdserne var diskussionen oppe, om hvorvidt vi skulle have en om-
fartsvej syd om byen eller ej. Men en afstemning iblandt de fremmødte 
borgere i skolens Væksthus, viste et klart flertal imod denne tanke. I stedet 
skulle der snarest arbejdes på en trafikregulering og hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på Hjørringvej. Året efter blev der hastighedsdæmpet på 
Ravnshøjvej. 
Ravnshøj og Omegns Borgerforening har igennem årene altid på den ene 
eller anden måde været involveret i mange projekter til gavn for byen. I 
sådan et lille landsbysamfund er det meget vigtigt, at forenede kræfter brin-
ges sammen og udarbejder forslag til forbedringer – ikke mindst af social 
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art – og viderebringer dem til de besluttende myndigheder. Tiden har uom-
tvisteligt vist, at det godt kan betale sig, at være en smule højrøstet, og 
fremlægge bæredygtige og økonomisk forsvarlige forbedringer for beslut-
ningstagerne. Måske sagt på en mere direkte måde: Borgerforeningens 
stemme bliver taget alvorligt! 
To vigtige og traditionelle begivenheder, som Borgerforeningen arrangerer 
hvert år, er  Fastelavn og Sankt Hans. De seneste mange år har Dyreklub-
ben og Spejderne været medarrangør. Fastelavnsfesten har altid været godt 
besøgt, hvilket nødvendiggjorde, at vi måtte flytte fra skolens lille gymna-
stiksal til hallen. Pladsen i gymnastiksalen var blevet for trang, da vi er tæt 
på 100 børn denne dag. 
På en god Sankt Hans aften kan der samles omkring 300 Ravnshøj borgere 
omkring bålet. Dette er imponerende, set i forhold til byens størrelse og 
konkurrencen fra den store naboby. Borgerforeningen har haft mange gode 
og kendte båltalere igennem årene. Det kan røbes allerede nu, at årets bålta-
ler bliver byretsdommer ved Frederikshavn byret, Mogens Pedersen. 

(Fortsættes på side 6) 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Selvom Ravnshøj og Omegn har over 75 % af Ravnshøj borgerne som 
medlemmer, har det de seneste år knebet gevaldigt, med at skaffe medlem-
mer til bestyrelsen. Tilstrømningen til den årlige generalforsamling er i 
stærk tilbagegang, hvorfor det bliver vanskeligt at få de nødvendige med-
lemmer indvalgt i bestyrelsen. Dette er i grunden synd, fordi det her er 
muligt at påvirke udviklingen i landsbysamfundet. Fornyelse og initiativ-
lyst er vigtige ingredienser i enhver bestyrelse. Det holder den i bevægelse 
og synliggør foreningen.  
I år lykkedes det af to omgange at få valgt en bestyrelse, som nu består af: 
Formand: Jørgen Steengaard 
Næstformand: Lars Kringelholt Nielsen 
Kasserer: Inge-Lise Albertsen 
Sekretær: Knud Erik Larsen 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Linea Haugaard, Lone Mette Nielsen, Ole Petersen 
Suppleanter: Claus Rendemann, Dorthe Andersen 
Revisorer: Solveig Andersen, Anita Thomsen. 
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Skærum nyt 
 -  af Alice Schneider, redaktionen 

Skærum Vandværk 
Onsdag den 11. april holdt Skærum Vandværk den ordinære generalfor-
samling, med pænt fremmøde. 
Nye i bestyrelsen blev Jesper Mygind, Knud Albrektsen og Daniel Chri-
stensen. Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu. 
Foreningen var vært med kaffe, te, øl og vand. 
 
Borgernes Hus 
Dilettant 
Torsdag den 1. marts var der forpremiere på den årlige dilettantforestilling. 
Der mødte ca. 80 mennesker. De kom fra hele Vendsyssel og havde en rig-
tig god og hyggelig aften. 
Lørdag var der så præmiere, og der mødte også ca. 80 mennesker op. Det 
var et rigtig godt stykke, med mange misforståelser og forviklinger. Publi-
kum morede sig meget. Det var lokale ”skuespillere” og Birthe Jensen var 
igen instruktør. Tak til samtlige medvirkende. 
Bagefter var der spisning - som sædvanlig med god mad. Efter maden var 
der dans til langt ud på natten. Igen i år var det hele vellykket, og dilettant i 
Borgernes Hus vil blive gentaget igen-igen mange år ud i fremtiden. 
 
Høstfest 
Lørdag den 29. september er der høstfest i Borgernes Hus. Det bliver som 
sædvanlig en aften med god mad, musik og dans. Der er tilmelding forud 
på tlf. 98 47 35 89. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Loppemarked 
Borgernes Hus afholder også i år stort loppemarked på gården Dybro. Det 
sker søndag den 28. oktober, hvor Dybro Juleland også er åbent. Har du 
ting, du gerne vil give til loppemarkedet, eller sponsorgaver til tombolaen, 
så kommer vi gerne og henter dem - bare ring på tlf. 98 47 35 89. 
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Nyt fra Kvissel pensionistforening 
- af bestyrelsen, Mona Westergård 

Der er sket et skift i bestyrelsen. Tre nye piger er kommet ind til de to 
mænd, som fortsætter. Vi tre synes, det er en god kombination med tre pi-
ger, som står for madlavning, og to raske mænd til hjælp. Bestyrelsen be-
står nu af 
Mona Westergård - formand 
Poul Christiansen - næstformand 
Roar Albrechtsen - kasserer 
Mona Bertelsen - sekretær 
Inga Mygind - bestyrelsesmedlem. 
Vi har senest haft to gode fester med glade og tilfredse gæster. Vores næste 
fest bliver en sommerudflugt ud i det blå, og så holder vi ferie. 
Efteråret bliver en ny udfordring for os, og vi vil prøve at komme med nye 
ideer. Det, at det er en pensionistforening, betyder ikke at man skal have en 
vis alder - tværtimod. Det er et dejligt sted at komme, ung som gammel, vi 
har den samme alder indeni og hygger os i fælles lag. 
Vi er meget glade for vores medlemmer, så hvis der sidder nogen derude, 
som har lyst til at lære os at kende, så kom bare. Vi vil tage godt imod jer! 
Tak for fællesskabet i foråret - og på gensyn til efteråret. 
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ÅRETS SUPERTILBUD 
Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse 

familiefester og sammenkomster. 
Huset ligger i naturskønt område og indeholder: 

En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. 
Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. 

 Henvendelse til: BJARNE NIELSEN 
 MEJLINGVEJ 27, KVISSEL 
 9848 4233 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 

Skærum Sogneforening 
- af bestyrelsen, Alice Schneider 

I maj-juni arrangerer Sogneforeningen Sport og Leg på legepladsen hver 
tirsdag kl. 17-19 og Kroket hver onsdag kl. 15 og 19 samme sted. 

Sankt Hans aften starter igen i år med at vi griller i gården ved Un-
domshuset sammen med spejderne. Sogneforeningen tænder grillen og sæt-
ter borde og stole op. -  Øl og vand kan købes. -  Bålet tændes kl. 20.00, og 
det er byrådsmedlem Paul Rode Andersen, der holder båltalen. 
Der vil være snobrød til alle børnene. De voksne kan købe øl og vand. 

Den årlige skovfest holdes som sædvanlig den næstsidste lørdag i juli. 
Der vil igen i år blive mulighed for at købe helstegt pattegris med tilbehør. 
Man kan naturligvis også medbringe sin egen madkurv. 
Og succesen med kagerne vil også blive gentaget. Sidste år vandt Majken 
Brun for den smukkeste kage og Dorthe Christensen vandt præmie for den 
bedste kage. Begge pokaler er vandrepokaler, så det bliver spændende, 
hvem der tager pokalerne med hjem i år. 
Det bliver ikke - som først annonceret - Los Bandidos der spiller. 
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Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
 

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv 
Kælderen under Ravnshøj skole. 
Åbent: september-maj:  Hver torsdag kl. 15-16.30,  
 Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. 
 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. 
Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl. 19-21,   
 maj-august: 1. onsdag hver måned kl. 19-21, 
 samt efter aftale på tlf. 98 47 30 40. 
 

Kvissel Idrætsforening - håndbold 
- se evt. ændringer på infokanalen eller på www.kvissel-if.dk 
Mandag 
16.00-17.00 Pige lilleput   (96-97) 
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
20.45-22.00 Dame senior  (kun lige uger) 
20.45-22.00 Herre ynglinge  
Onsdag 
16.00-16.45 Nybegyndere   (00-02)  
16.00-17.00 Mini   (98-00)  
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
19.00-20.30 Dame senior 
Torsdag 
20.30-22.00 Herre ynglinge 
 

Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen 
Hver onsdag kl. 19.00-22.00  -  Alle er velkomne. 
 

Sportens venner, Ravnshøj 
Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset. 
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KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum 
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag fra kl. 18.00-19.30. 
Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl. 18.30-20.00. 
Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl. 19.00-21.00. 
 

Ravnshøj Centret 
Hver mandag: Gymnastik. 
Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. 
 

Kvissel Pensionistforening 
Sæsonen er slut for i år, men der kommer nyt program til efteråret. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 
Sæsonen er slut for i år, men der kommer nyt program til efteråret. 

 

 

Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste  
arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. 
Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, 
hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 

Gammel Dans(k) - til fest 
Familiefest - Firmafest - foreningsfest 

Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til  danse 
og musik fra den gamle, danske tradition. 
• Festligt og sammenrystende  
• I får Jer rørt og samler ekstra appetit.  

Kontakt Mogens Holm  på  9848 4393 
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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 

9. juni 2007   -  Kvissel 
Loppe- og genbrugsmarked.  -  Arrangør: KFUM spejderne i Kvissel. 
 

19. juni 2007, kl. 19.00   -  Kvissel, Ravnshøj, Skærum 
Møde for alle medlemsforeninger i Egnsarkivet på Ravnshøj skole. 
Arrangør: Fællesvirke Vest. 
 

21. juni 2007   -  Kvissel 
Kvissel Pensionistforenings sommerudflugt. 
 

23. juni 2007   -  Kvissel 
Sankthans fest på legepladsenfra kl. 14.00 - båltale kl. 20.00. 
Arrangør: Kvissel Borgerforening. 
 

23. juni 2007   -  Skærum 
Sankt Hans fest ved Ungdomshuset med fælles grill - bål fra kl. 20.00. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
 

21. juli 2007, kl. 18.00   -  Skærum 
Skovfest i Katsig Bakker med grill, konkurrencer og dans. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
 

15. august 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Lokalhistorisk udflugt - se omtale på side 19. 
Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv. 
 

21. august 2007, kl. 19.00  -  Ravnshøj 
RGF starter sæsonen med en cykeltur fra hallens parkeringsplads. 
 

21. august 2007, kl. 19.00  -  Åsted kirke 
Koncert med Accordion.   -   Arrangør: Menighedsrådene. 
 

29. september 2007, kl. 18.30  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder høstfest med spisning, musik og dans. 
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Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 

Hvis du har et nyere program, kan du også bruge adresserne  
www.skærum.dk     -     www.ravnshøj.dk 

Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter 
Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. 
Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. 

Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere je-
res arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald 
med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. 

Midsommer 
- af redaktionen, Thomasberg 

Årets længste dag, eller korteste nat om man vil, har fået navn efter Jo-
hannes Døberen, og det er i vort land blevet til Sankt Hans. Vi står ved 
et af årets vendepunkter, som gennem tiderne har været forbundet med 
noget særligt og mystisk. Man tog på forskellig måde varsler af Sankt 
Hans for at se, hvordan fremtiden ville blive. For eksempel brugtes 
Sankt Hansurten til at spå om både elskov, liv og død, og regnvejr til 
Sankt Hans varslede vækst og en god høst. 

Natten før Sankt Hans dag havde mange urter en særlig kraft og skulle 
plukkes denne nat, så de senere kunne bruges som medicin. 

Duggen, der falder Sankt Hans nat, er også brugt som lægemiddel. Li-
geså havde helligkilderne særlig kraft Sankt Hans nat. Folk valfartede 
til dem for at søge helbredelse, eller for at bringe lidt af vandet med 
hjem. I Katsig Bakker er der en sådan hellig kilde, nemlig Sankt Jør-
gens kilde, hvis kraft skulle være opdaget ved, at en blind dreng vaske-
de sit ansigt i kilden og derefter kunne se. 

Det vi i dag først og fremmest forbinder med Sankt Hans er bålet, ikke 
bare et lille lejrbål, nej det skal være stort og flammende og skal kunne 
ses vidt omkring. Ilden virkede rensende og beskyttende, og ilden var 
anset for at afværge ondt; den jog heksene væk fra hele det område, 
hvor ilden kunne ses. 
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Nyt fra gymnastikforeningen 
- af bestyrelsen, Julie Tyron 

Endnu et foreningsår er afsluttet og dermed er en ny bestyrelse trådt til.  
På generalforsamlingen den 27/3 var der både farvel til et afgående besty-
relsesmedlem og velkommen til et nyt. 
Der blev således sagt farvel til Kirsten Christensen, der trådte ud af besty-
relsen. En stor tak til Kirsten for det store arbejde, hun har ydet for forenin-
gen gennem årene. Samtidig kunne der siges velkommen til Carina Eriks-
son Kristensen, der blev valgt ind. 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således; 
 
Formand Pia Seiferheld 
Næstformand Dorte Karlborg 
Kasserer Carina Eriksson Kristensen 
Sekretær Julie Nisbeth Tyron 
Menigt medlem Hanne Haages 
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Den nye bestyrelse er i fuld gang med  
at planlægge den kommende sæson, så 
der bliver så mange tilbud som muligt  
– og også et, der passer til dig! 
Tirsdag d. 21/8 lægger vi ud med den 
årlige cykeltur – tag kaffekurven og  
naboen med og mød op ved hallens  
parkeringsplads kl. 19.00. 
Så er vi nemlig varmet op til sæsonstart i uge 38! 
 
Vi ses 
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Skærum Børne- og Ungdomshus 
- af daglig leder Ellen Pedersen 

Skærum Børne- og Ungdomshus har siden maj 2006 gjort et stort arbejde 
for at få flere børn til institutionen. Der har været en del arrangementer i 
huset, en ret massiv presseomtale, omdeling af streamere, og orientering 
om idéen med at lave et børnelandbrug. Arrangementerne har været fint 
besøgt, men ingen af aktiviteterne har givet flere børn til Skærum Børne- 
og Ungdomshus. 
Visionen om Skærum Børnelandbrug har været politisk behandlet. Politi-
kerne er begejstrede for ideen. Ideen indgår i en strukturdebat, som skal 
afsluttes inden udgangen af august. 
Frederikshavn kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af 6 
bygninger på hver 20 m2 samt ændret arealanvendelse på vores matrikel. 
Frederikshavn kommune har som miljømyndighed vurderet, at det ansøgte 
dyrehold ikke skal betragtes som et erhvervsmæssigt dyrehold. Der er fo-
retaget naboorientering i sagen, uden at dette har givet anledning til be-
mærkninger fra de omkringboende. 
På grund af pladsproblemer i Hånbækområdet havde vi indgået en samar-
bejdsaftale med Børnehuset Hånbæk. 
Hver dag i hele marts måned kom der 14 af deres ældste børn og 2 voksne 
med Frederikshavn Minibusser til Skærum. 
De første dage legede børnene meget opdelt, men der gik ikke længe før de 
fandt ud af at bruge hinanden i nogle gode lege. Det har været rigtigt godt 
for vores børn, at der har været nogle større børn at ”prøve kræfter” med. 
Vi havde et tema for hver af ugerne. 
Vi legede indianere, og lavede dragter, smykker, tomahawker, stegte  
pandekager på bål, og legede i en lånt tipi. 
Jeg tror den oplevelse, der har sat de største spor hos vores gæster, var en 
tur på bondegårdsbesøg hos Kehlet. 
Vi håber på, at vi kan lave et nyt forløb til efteråret med en børnehave fra 
Frederikshavn. 
Fremtiden 
Vi er normeret til 10 børnehavebørn, 40 fritidsklubbørn og 30 junior/
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ungdomsklubbørn. 
Den 1. maj er der indskrevet 11 børnehavebørn, 33 fritidsklubbørn og ca. 
30 junior/ungdomsklubbørn. 
Vi ved, at der er børn, der bliver meldt ud og flytter i løbet af foråret. 
Pladsanvisningen har ikke flere børn på vores liste i 2007, og foreløbig er 
der kun 3 børn i vores opland der fylder 3 år i 2008. 
- Vil politikerne prioritere at have et Børnelandbrug? 
- Vil de betale det, det koster? 
- Kan konceptet tiltrække flere børn? 
- Kan vi måske være et tilbud for byinstitutioner, der har brug for plads  
  eller en gruppe børn, der har brug for et særligt pædagogisk forløb? 

Tiden går og vi går med. 
I personalegruppen fylder usikkerheden efterhånden meget lidt. 
Vi har mange planer og nye initiativer, så der er nok at se til i hverdagen. 
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Ravnshøj Antenneforening 
- af Toke Juhl Nissen, bestyrelsen 

Ravnshøj Antenneforening af 1988 driver eget anten-
neanlæg og udbyder både Tv og internet i Ravnshøj 
by. Vi har ca. 210 medlemmer på tv siden og ca. 117 
på internet siden, og vi har på det seneste nedsat et  
udvalg, der undersøger mulighederne for, evt. at få 
Kvissel med på antennenettet. 
Bestyrelsen består af: 
Formand Toke Juhl Nissen – Næstformand Tom Hjarbæk – Kasserer Kurt 
Hansen - Information/Info-kanal Torben Jensen – Sekretær Claus Kiilerich 
Alle der bor inden for bymæssig bebyggelse kan tilsluttes anlægget, dog 
med begrænsninger iflg. vedtægterne. 
Der kan aftales evt. finansiering af tilslutning med kassereren, ligesom 
kontingent kan deles i to indbetalinger, således at der indbetales 1.maj og  
1. oktober. Der bliver uddelt indbetalingskort omkring disse datoer.   
Man kan også vælge at indbetale for hele året den 1. maj.  
Lille pakke består af: 
Info kanalen – DR1 – DR2 – TV2 – SV1 – SV2 – SBS Net + prøvekanal 1 
p.t. Discovery Travel/Living – Prøvekanal 2 RTL 2 
Stor pakke består af: 
Alle kanalerne fra pakke 1 – Svensk tv4 – Discovery – Kanal 5 – RTL – 
Cartoon – Viasat TV6 – SAT 1 –CNN – National Geographics – TV3 – 
TV3+ - Kanal 4 - Hallmark – Tv2 Charlie – TCM – TV2 Zulu – TV2 Sport 
– VH1 – TV2 Norge  - Animal Planet – Disney Channel 
Ravnshøj Antenneforening tilbyder også internet til byens borgere, og vi 
har et godt samarbejde med NORDIT i Nørresundby omkring installation 
af nyoprettelser.  Du skal dog selv have installeret netkort på din Pc. 
Ravnshøj Antenneforening tilbyder hastigheder fra 256/128 op til 4096/512 
til rimelige priser, og man kan tilmelde sig på   WWW.nordit.dk . 
Eventuelle spørgsmål - mail til  
Torben Jensen på adressen   torbenjensen@nrdc.dk . 
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”BORGERNES HUS” 
Skærums kultur- og forsamlingshus 

 

Udlejes hele året – store lyse lokaler.  

Nye borde – alt i porcelæn og bestik. 
 

Køkkenet har alle faciliteter 
med ny opvaskemaskine. 

 

Tlf. nr. 98 47 35 89 

På tur i lokalhistorien 

- af Linda Rath, Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Det er efterhånden blevet en tradition, at Arkivet står for en lokalhistorisk 
aftentur midt i august, og det plejer at være både hyggeligt og lærerigt. 
Vi har tidligere besøgt Straffestolen (Den grå sten), Lille Sømose, Katsig 
bakker og Skærum kirke, og der er stadig mange steder i området, vi gerne 
vil vise jer. 
Årets tur bliver onsdag den 15. august klokken 19.00, hvor vi mødes på 
gården Dybro. 
Herfra går vi over markerne og besøger bl.a. ruinerne af et skovhus, hvor 
vi hører om nogle af dem, der har boet der.  
Undervejs genopfrisker vi nogle af de mere eller mindre glemte lokale 
stednavne og snakker om, hvad de betyder. 
Husk terrængående fodtøj - og tag gerne kaffe med. 
Aftenen slutter med fælles kaffe i Dybros jagthytte, som vi har fået lov at 
benytte denne aften. 
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Af Aasted sogns historie 
- af Thomasberg, Egnsarkivet 

Fuglsang 
Den 27. april 1722 udtages der ved Herredstinget, af Henrich Himmerig, 
fuldmægtig på Lerbæk, stævning mod Jens Baltzersen for  ”at have røm-
met fra sit fæstede sted Fuglsang ” (Nørre Fuglsang), og på begæring af 
Henrich Himmerig bliver 4 synsmænd udnævnt til at syne og bese Jens 
Baltzersens huse, samt kreaturer og inventar, som findes på stedet.  
Den 4. maj 1722 fremlægges synet af gården for retten, stævningsmænde-
ne Jacob Jørgensen fra Skoven i Elling og Thomas Pedersen i Ribberholt 
bekræfter, at de har stævnet Jens Baltzersen; han bliver i retten råbt op, 
men møder ikke. 
Synet beskriver, hvilke mangler der er på Fuglsang, og hvad det vil koste 
at udbedre dem : Der begyndes med laden. Søndre side behøver 16 alen 
fodstykke. Desuden 8 alen fod til nordre side. 3 stolper til laden, og nogle 
bjælker, 2 læs tag, vindskeder på enden af laden, det hele opgøres til 5 Rd. 
6 Mk. Rollingen (stuehuset) er brøstfældig, det er nødvendigt med fodstol-
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per og bjælker, som er beregnet til 2 Rd., 7 læs tag til 5 Rd. 5 Mk., til repa-
ration af vinduerne behøves 3 Mk. Fæhuset (stalden) er brøstfældig og i 
slet tilstand, det er bedst at lade det opbygge for 13 Rd. 2 Mk. Alt i alt skal 
der bruges til husene 30 Rd. 
Gårdens besætningen med bæster (heste), vogne, harve og plov. Der findes 
på stedet en grå hoppe, der er 16 år gammel, en sortblisset hest, to gamle 
”helmisser” godtgøres herpå de 4 bæster efter kongelig forordning. 
Der findes på stedet 2 stålharver, 1 plov med alt tilbehør og 1 gammel vogn 
I laden findes 2 Tdr. rug og 3 Tdr. byg, derimod findes der intet sædekorn, 
og der behøves 4 Tdr. byg og 14 Tdr. havre. Sædekornet beløber sig til 14 
Rd.  
Rester af kongelige skatter for april kvartal  er 1 Rd. 2 Mk. Rester på land-
gildet for 1721 5 Rd. 2 Mk.  
Den sum Arenfeldt har til gode, når det, der findes på stedet, bliver fradra-
get, beløber sig til 61 Rd. 6 Sk. 
Synsmændene skriver tilsidst : ”Denne forfattede synsforretning over boli-
gens brøstfældighed, samt registrering og vurdering over hvad der på stedet 

Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 66 88 

Mail: admin@basta-it.dk Hjemmeside: www.basta-it.dk 

Installation af hardware og software 
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findes, har vi underskrevne forrettet det allerbedste, vi har kunnet”. 
Fuglsang den 29. april 1722   Jørgen Jensen, Lars Nielsen, Peder Madsen 
Bjørn og Peder Pedersen  
Den 11.maj 1722 lyses der til 2. ting efter Jens Baltzersen, hvor han heller 
ikke møder. Det er det sidste, der står i tingbogen om sagen.  
Det er altså gået helt galt, han har ikke evnet at holde gården vedlige, end-
sige forbedret den, som der står i fæstebrevet, han skal, og skatterne er hel-
ler ikke betalt. Det ser skidt ud, det er nærmest en katastrofe, og han har 
derfor valgt at rømme fra det hele.  
Hvor Jens Baltzersen er flygtet, hen ved vi ikke, og om han har konen med 
fremgår heller ikke, vi har ikke mulighed for at spore ham, dog står der  
”stævningen er blevet læst og hustruens svar ”. Det er underskrevet af Ja-
cob Jørgensen og Thomas Pedersen, hvilket kunne tyde på at Maren Apels-
datter  ( Jens Baltzersens kone) sidder tilbage, i hvert fald umiddelbart, 
men hun har jo ikke noget at gøre på, gården når manden er rømmet bort, 
så hun må også flytte.  
Jens Baltzersens muligheder for et udkomme er små, han kan ikke tage 
tjeneste nogen steder da, han er fæster på Lerbæk gods. Der er vel kun til-
bage at begive sig til  en anden egn, måske kan han i en større by, som til 
eksempel Aalborg finde et sted -  ”sort arbejde ”er ikke noget nyt -, eller 
måske ender de – han og konen - som omstrejfere og betlere.  
Hvem er Jens Baltzersen ?Jens Baltzersen må i 1722 være omkring de 60 
år. Han er fra Tolne, vi finder ham i Tolne kirkebog 22. søndag efter Trini-
tatis 1687, hvor han vies til Maren Apelsdatter, de er bosat i Dvergetved 
skov, og 1. maj 1707 overtager han fæstet på den ene halvgård i Fuglsang.  
Der er ikke i hverken Tolne eller Åsted kirkebog nævnt noget om, at de har 
haft børn til dåb, så vi må tro de er barnløse.    
Det eneste, der er nævnt i kirkebogen om  Jens Baltzersen, er, at han den 6. 
december 1712 må stå offentlig skrifte i Åsted kirke ”for signen og andre 
mistænkte konster” hvad der så ligger i det ?  
Fæstebrevet på Fuglsang er fremlagt i retten: 
Jeg Otto Arenfeldt til Lerbæk tilstår herved at jeg steder og fæster Jens 
Baltzersen i Skoven i Tolne sogn, halve Fuglsang i Åsted sogn, som Peder 
Sørensen sidst iboede på sådanne conditioner haver han nu gården straks at 
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tiltræde og svare fra 1. maj 1707 til alle kongelige skatter og være fri for 
arbejde til Sct. Hansdag, men siden fra den tid at gøre halv gårds arbejde, 
så og at være fri for landgilde til Mortensdag 1708 og forskaffer jeg for-
nævnte Jens Baltzersen til at så 1½ Tdr. byg og 3 Tdr. havre uden nogen 
betaling. Deslige nyder han på stedet 4 øg kreaturer (heste), 2 fedenød 
(kvæg) item (videre) vogne, plov, harve og tilhørende redskaber, som det 
på stedet findes, i ligemåde uden nogen betaling, hvilken fornævnte halv-
gård med al det rette tillæg, som hans formand det før ham har haft, han 
skal nyde, bruge og beholde til sin livstid imens og al den stund han rette 
tider svarer til Kongen og Husbonden som foreskrevet står, holder husene 
ved god hævd og magt , dem bygger og forbedrer og sig ellers som en ly-
dig, flittig og tro tjener efter loven og kongelig forordning retter og forhol-
der.                    Knivholt den 27. februar 1707        Otto Arenfeldt   
 
Fuglsang består af to halvgårde, den anden er fæstet af Hans Christensen. 
Hvem der overtager Jens Baltzersens halvgård, ved vi ikke, da vi ikke har  
fæsteprotokollen for Lerbæk tilgængelig.  
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