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SKRÅ-EN
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke 
Vest og udkommer fire gange 
årligt - i marts, juni, september og 
december. 

Forsiden
Jens Larsen har her gengivet 
Gærdesmutten, med den karakte-
ristisk opret strittende hale. Gær-
desmutten er meget lille kun 10 
cm. Gærdesmutten er en meget 
almindelig fugl i Danmark, også i 
vore haver, blot der er et tæt krat 
eller en kvasbunke, hvor den kan 
bygge rede. Gærdesmutten syn-
ger en stor del af året, og fortæller 
med sin kraftige stemme, at den 
er i nabolaget, vi hører den oftere 
end vi ser den. Vi ser kun fuglen i 
korte glimt når den vimser om-
kring for at finde insekter.  

Gærdesmutte bestanden kan 

svinge meget, i strenge vintre dør 
mange fordi de ikke kan finde 
føde nok, den kan ikke klare at gå 
over til alene at leve af frø og korn, 
som mange andre fuglearter gør 
om vinteren.
    
Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Orla Thomasberg, Ravnshøj
Alice Schneider, Skærum

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal 
være indleveret den 3. februar 
2013.
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Julehilsen fra 
redaktionen
Julen nærmer sig med hastige 
skridt, og snart er vi på til endnu et 
årsskifte. 
Fra redaktionen vil vi med dette 
sidste nummer af Skråen i år sige 
tak til vore læsere, og vi siger også 
tak til vore trofaste annoncører. 
Uden disse vil Skråen ikke kunne 
eksistere.  

Rigtig glædelig jul og et godt nytår 
ønskes alle.

Efterår 2012 i Kvissel 
Pensionistforening
Af Nina Hoel, Kvissel

Pensionistforeningen i Kvissel har 
haft en meget spændende pe-
riode i efteråret med interessante 
aktiviteter. Umiddelbart efter som-
merferien startede man med at 
spille petange hver mandag fra 
kl. 10. Der kom mange deltagere, 
og de fik lært spillet, således at de 
er blevet dygtige til spillet, og er i 
fuld gang med at konkurrere mod 
hinanden. Der kom flere og flere 
deltagere, således at man nok må 
sige, at der så godt som hver uge 
kommer lidt over �0 deltagere. De 
morer sig, griner og kommer med 
vittigheder – og måske mobber de 
hinanden. Det er ikke aftalt, hvor-
når sæsonen slutter.

Linedans kører på fuld kraft hver 
tirsdag. Der er to hold. Det første 
hold (begyndere) starter kl. 10 om 
formiddagen, og det andet hold 
(øvede) starter kl. 1�. Holdene 
danser ret intenst, og der afhol-

des konkurrence med 
andre hold, både i 
Strandby og i Munke-
gård. I sommeren var 
”superholdet” en tur 

til Færøerne. Det var 
en meget dejlig tur,  

 



Side �

trods alt ikke mange, der kender 
det Gamle Frederikshavn.

Den 1�. november er der igen Fæl-
lesspisning, og efter dette under-
holder Kaj Holm og søn Michael 
med historier, fællessang og musik. 
 
Den 10. december er der julefro-
kost, efterfølgende med Banko, 
Amerikansk Lotteri og eftermid-
dagskaffe.

I september, oktober og novem-
ber blev der afhold Banko spil 
samt Amerikansk Lotteri, hvor der 
var rigtig dejlige præmier til de 
heldige.

Alt i alt må det nok siges, at Pen-
sionistklubben har et rigtig godt 
program, der dækker sig over godt 
4 måneder. Pensionistforeningens 
medlemmer kan nu i december få 
rigtig god tid til at forberede jule-
perioden – eller vente på, at der er 
nye arrangementer i januar.

som deltagerne gerne fortalte os 
andre om, da de vendte tilbage.

Der er flere pensionister, der om 
morgenen tager til stranden og ta-
ger et morgenbad. De har nu væ-
ret i gang et årstid (både sommer 
og vinter), og de hygger sig sam-
men efter badet med en god kop 
kaffe fra termokanderne. Det lyder, 
som om de bliver sundere og kvik-
kere – sådan er vinterbadere jo. 

En gang om måneden holdes der 
fællesspisning med foredrag. Den 
�0. september skulle Else Østerga-
ard fra Vestbjerg have deltaget og 
fortalt om sine historier fra Ame-
rika. Desværre blev der meldt af-
bud, men Aktivitetsgruppen fik ar-
rangeret et møde med en person, 
der fortalte om livet i Vendsyssel i 
”gamle” dage. Historierne foregik 
på det lokale sprog – Vendelbomål 
– og en stor del af deltagerne min-
dedes deres forældres sprog.

Den ��. oktober blev der også holdt 
fællesspisning. Erik Christensen fra 
Bangsbo Museum fortalte om det 
gamle Frederikshavn og viste bille-
der. Det var en meget spændende 
oplevelse for deltagerne. Det er jo  
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Nissen
I dette nummer af Skråén der ud-
kommer i julemåneden bør der 
være en Nisse. Det bliver ham vi 
har omkring os året rundt. Nissen 
har gode kræfter og hjælper os i 
det daglige, hvis vi behandler ham 
ordentlig.

Vester oppe var der for mange 
år siden en Nisse, som havde to 
røde køer at passe. De var godt 
i stand og gav noget i spanden, 
men Nissen ville også have sin 
sødgrød med en stor klat smør i til 
sin aftensmad hver aften. Så skete 
det en gang, at pigen fandt på at 
ville drille Nissen og så lagde hun  

smørret nederst i grøden, så han 
ikke kunne se det. 
Nissen blev sur, fòr ud i stalden 
og drejede halsen om på en af de 
røde køer. Så gik han ind igen og 
gav sig i lag med resten af grøden, 
og fandt smørret på bunden af fa-
det. 

Nu fortrød han jo, hvad han havde 
gjort, og vidste knap hvordan han 
skulle gøre det godt igen. Men Nis-
ser er jo kloge, og han var ikke råd-
vild. 
Han vidste, at der stod en rød ko 
i Børglum, akkurat ligesom den 
døde, og hen på natten tog han  
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den døde ko på nakken og slæbte 
den til Børglum, lagde den i båsen 
og bar den levende til den gård 
hvor han boede og ingen af ste-
derne mærkede de byttet.   
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Kære Alle Skråen-
Læsere!
 
Vi har jo fået rigtig mange nye spej-
dere i år i Skærum, og det er skønt 
med alle de glade børn på bakken. 
I Ravnshøj er der også stadig liv og 
glade dage ;0)
Uanset om man er lille Bæver, stor 
Ulv eller Spejder, så ved man jo 
godt, at når man er spejder, hører 
der sig en uniform til. 
Her er det så, at I kommer ind i bil-
ledet:

På vegne af spejderne, vil jeg bede 
Jer kigge hjemme i skabet, om 
der skulle ligge en gammel/brugt 
uniform, som I vil donere til spej-
derne. 
Disse vil blive solgt til de nye spej-
dere for 100,- som så kommer i ‘ka-
gekassen’ = går ubeskåret til spej-
derne (materialer, udflugter osv.)

Uniformer 
Bælter 
Kasketter 
Tørklæder 
Sangbøger  
og hvad I ellers måtte have, har 
alt sammen interesse.

Er der nogen som har en uniform 
der er for lille/ for stor, så kan man 
bytte lige over.
 
I kan kontakte mig på nedenstå-
ende adresse, mobil eller email.
 
På forhånd tusind tak for hjælpen.

•
•
•
•
•
•

 

På vegne af KFUM Spejderne i 
Skærum og Ravnshøj
 
Med venlig hilsen 
 
Ulla Rømer Isaksen
Rydalvej 8�, Trøderup
9900 Frederikshavn
Mobil: +4� 40 �6 41 �0
Email: romer.ulla@gmail.com
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Nyt fra  
Distriktsudvalget
Af Jørgen Stengaard

Distriktsudvalget afholdt møde 
den 1�. november. På mødet blev 
gennemgået en række projek-
tet som oplandet i Frederikshavn 
Kommune har i støbeskeen. Pro-
jekter lige fra facaderenovering til 
forskønnelse af Kjelds Sø i Øster-
vrå. Stort set alle projekter fik en 
økonomisk håndsrækning. 

Sammen med Distriktsudvalget i 
Hjørring arbejder Distriktsudval-
get i Frederikshavn  på et fælles 
projekt som hedder: ”Alle mand af 
huse”. Et projekt som løber af sta-
blen i uge �1 �014. Formålet med 
projektet er at gøre landdistrik-
terne synlige, vise alle de herlighe-
der og aktiviteter som vi har ude 
på landet. Naturligvis med den 
bagtanke at få folk til at interesse 
sig mere for oplandet – og forhå-
bentlig få lyst til at bosætte sig her.  
Ideen er, at folk skal kunne tage 
rundt og besøge forskellige steder 
i både Frederikshavn og i Hjørring 
Kommune. 

Tanken er at alle lokalområder by-
der ind med aktiviteter og viser 
deres specielle steder frem. Det 
kunne eksempelvis være tilbud om 
gåture i vores egen skønne Ådal.

Jeg vil gerne opfordre til, at inte-
resserede der vil være med til at 
markedsføre vores lokalområde, 
melder sig, siger Jørgen Steenga-
ard. Giv Jørgen S. et kald på �1�� 
484� eller send en mail på js@
steengaard.eu
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6.A i FLL
Som den eneste skole i Frederiks-
havn kommune, har 6A fra Ravns-
høj Skole har deltaget i årets ud-
gave af First Lego League.
Hvert år i november afholdes der 
en verdensomspændende konkur-
rence hvor det drejer sig om at få 
Lego robotter til at løse en række 
opgaver.  I Danmark var der 9 kon-
kurrence steder og 6A var med i 
Aarhus.

Fakta om FIRST LEGO League 
FIRST LEGO League (FLL) er et 
tværfagligt teknologiprojekt for 
børn og unge i alderen 10 til 16 år.
 

Konkurrencen arrangeres i 
Skandinavien af FIRST Scandi-
navia.

 

•

 

I �011 deltog 714 hold fordelt 
på 40 byer. På verdensplan del-
tog 170 000 børn fra �6 lande.
Formålet med arrangemen-
tet er at øge interessen blandt 
unge mennesker for teknologi 
og naturvidenskab og stimu-
lere nutidens unge til at blive 
fremtidens ingeniører og for-
skere.

Der dystes i tre discipliner: forsk-
ning, teknologi og profilering. Op-
gaven får eleverne først i septem-
ber og så er der 8 uger til at løse 
opgaverne. Der er ingen facitliste 
men i stedet skal eleverne bruge 
deres fantasi og innovative evner.
6A havde valgt at kalde deres hold 
Ravnene og de lavede en god ind-
sats indenfor de tre discipliner som 
eleverne var tilfredse med. 

•

•
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De nåede dog ikke finalerne men 
havde en god konkurrencedag og 
har mod på at deltage igen.
I robotkonkurrencen er der fire 
hold på banen af gangen og de 
forskellige robotter bliver vist på 
storskærme. Publikum beståen-
de af mange engagerede elever, 
støttende lærere, entusiastiske og 
nysgerrige forældre, som skulle se, 
hvad de fire forskellige hold i kon-
kurrencen kunne præstere med 
deres robotter, var meget medle-
vende, og de råbte deres kampråb 
til de deltagende hold.  

Der var således stort pres på ele-
verne og selv om eleverne havde 
trænet eksperimenteret og løst 
opgaverne på de 8 uger var det 
svært at præstere det samme un-
der konkurrencen. Eleverne havde 
designet og programmeret robot-
ten godt, men det lykkedes ikke 
at få den til at score så meget som 
under træning.

Eleverne gjorde det også godt i 
forskning og profilering. Dog blev 
det ikke til præmier, men eleverne 
havde en kæmpe oplevelse og si-
ger de ”Vi gør det bedre. næste 
år”. 
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Medbragte madkurve blev nydt i 
stor stil, som nogle tilberedte på 
de � store griller, der var tændte 
og både grillede og varmede, der 
kunne også købes is.

Der var både den sædvanlige ka-
gekonkurrence, lagkagekast, vaf-
felbagning, amerikansk lotteri og 
flødebollekonkurrence. Som no-
get nyt – øl smagning. Øllet blev 
lavet af Bo Engmann Skærum, og 
han producerer stadigvæk den 
meget gode øl.

Der var mange forskellige pæne  

Byfest i Skærum
Af Alice Schneider

Lørdag den 7. juli �01� afholdt 
Skærum Sogneforening og Bor-
gernes Hus en byfest. Det var den 
årlige fest, som plejer at foregå i 
Katsig Bakker. Men i år ville man 
prøve noget nyt – det blev på vo-
res meget flotte legeplads, der lig-
ger midt i byen, og det blev særde-
les vellykket. 

Der mødte omkring 1�0 menne-
sker op, de var fra barnevognsta-
diet og til folkepensionister. Først 
på dagen så vejret noget truende 
ud, men om aftenen var der dejligt 
lunt – om end overskyet.
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og gode hjemmebagte kager.
Præmien for den pæneste gik til 
Marius Bruun Skærum. Den bed-
ste kage var bagt af Anne Lise - en 
gæst fra Sjælland. Så de fik hver sin 
vandrepokal. Som de måske skal 
aflevere igen næste år.
Senere blev alle kagerne solgt 
sammen med kaffe.

Derefter blev der spillet op til dans, 
og rigtig mange dansede i mange, 
mange timer mens andre lyttede 
til den gode musik spillet af Mach 
� – alt imens børnene løb rundt og 
legede.

Det var et meget vellykket arran-
gement, og allerede nu ser vi frem 
til næste års byfest.
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Parat til Hjerte-
start i Ravnshøj
Borgerforeningen i Ravnshøj 
iværksatte i maj måned i år i sam-
arbejde med Hjerteforeningen
og Trygfonden en kampagne for 
at få så mange som muligt af by-
ens borgere oplært i at kunne give 
hjertemassage og i at bruge en 
hjertestarter.Kampagnen forløber 
over al forventning. På nuværende 
tidspunkt er der afholdt to kurser 
med �9 personer, som har lært at 
give hjertemassage.
Borgerforeningen har fået mange 
positive tilkendegivelser, og det 
har givet ”blod på tanden” til at  

 
fortsætte projektet. Der planlæg-
ges med et nyt kursus efter jul. De 
første har allerede tilmeldt
sig. Men projektet stopper ikke 
her. Vi går nu i gang med næste 
skridt i projektet, siger bestyrelses-
medlem Jørgen Steengaard. Og 
det omfatter:

Lokal instruktør
Vi vil sørge for at have en uddan-
net, lokal instruktør, således at vi 
lokalt selv kan undervise – også 
når Hjerteforeningens og Trygfon-

Garden trak op i Ravnshøj
Det var et flot 
syn da Tordens-
skjoldsgarden 
marchered gen-
nem Ravnshøj 
lørdag den 0�. 
november.  
Elegant svinge-
de tambourma-
joren staven og 
holdt sine trop-
per i stram snor, 
mens orkestret 
spillede  vel-
kendte marcher.   

En fornøjelse at 
se, hvad disse børn og unge mennesker kan præstere.
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Forældreorientering 
7. dec.  2012 

 

RAVNSHØJ SKOLE  

 

Ny hjertestarter på skolen 
Borgerforeningen arbejder på at få 
så mange som muligt på hjerte-
massagekursus. Ind til nu har der 
været afholdt 2 kurser og et nyt er 
allerede planlagt. Næsten alle an-
satte på skolen har været på før-
stehjælpskursus, og de ældste 
elever har fået en kursuspakke fra 
Trygfonden, indeholdende et kur-
susforløb. 

Demonstration af hjertestarter 

”Indvielse” og opsætning af hjertestarteren på hallens gavl 

Hjertestarteren sidder i et opvarmet, uaflåst skab. 
Den må selvfølgelig bruges af alle. 
Skolens elever har lovet at være med til at passe 
godt på den. 

Hjertestarteren er sponsoreret af: 
Danske Bank 
MG Hjemmeservice APS, Ravnshøj 
RKT, Ravnshøj 
Elektrikeren Strandby 
System Nord Aps, Søborg 
Tegna 
Ravnshøj Skole 

Mvh 
Erik Krag Pedersen 
Skoleleder 

Ravnshøj og Omegns Borgerfore-
ning har taget initiativ til skaffe by-
en en hjertestarter. Den er nu sat 
op på idrætshallen, så alle har ad-
gang til den. Hjertestarteren er pla-
ceret i et opvarmet grønt skab. 
Man skal blot trykke på knappen 
nederst på skabet, så sænkes 
skabets bund og starteren er nem 
at tage ud. 

Tryk kun på knappen i nødstilfælde. 
Der sidder et sikkerhedsglas bag knap-
pen, som går i stykker, når man tryk-
ker. 

fra borgere og fra Ravnshøj Skole.  
Med det projekt, som vi her har 
sat i gang, synes vi, at det er natur-
ligt og nødvendigt, at byen får sin 
hjertestarter. Vi gik i gang med at 
skaffe midler, og det viste sig ikke 
at være så vanskeligt. Flere spon-
sorer rettede henvendelse af sig 
selv. Vi er i den heldige situation, 
at hjertestarteren er anskaffet, og 
vi regner med at få den indviet i 
starten af december. Hjertestar-
teren placeres på Ravnshøj Skole 
ved indgangen til hallen. Og pla-
ceret udendørs.

dens projekt stopper. Vi har planer 
om at afholde kurser og opfølg-
ningskurser to gange om året. Vi 
har flere henvendelser fra borgere, 
som har lært at give hjertemas-
sage men ønsker et genopfrisk-
ningskursus. Det behov vil vi også 
dække.

Akuthjælp
Lært af erfaringer fra Region Midt-
jylland vil vi undersøge mulig-
heden for at etablere en gruppe 
af frivillige akuthjælpere ,som 
– hvis de er hjemme - kan træde 
til, såfremt en situation skulle op-
stå, hvor alarmcentralen vurde-
rer, at den professionelle hjælp 
ikke kan nå hurtigt nok frem. 

Hjertestarter
I Ravnshøj har vi ingen hjertestar-
ter. Det har længe været et ønske 
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Den kloge kone i 
Åsted Sogn
Af Bjarne Haugaard Madsen                

Den ��. juni 1900 døde Christine 
Møller i Åsted sogn. Hun var født 
Pedersen i Nørre Bindslev 1�. marts 
18��. 

Christine blev i 1861 gift med Mi-
chael Møller Jensen der var bedre 
kendt under navnet ”Hals Præst”, 
denne var en kendt person over 
det meste af Vendsyssel, om end 
renomméet var noget blakket.

Michael Møller Jensen var født 
i Hals sogn, men fik en opvækst 
blandt andet i Strandby. Tidligt 
i hans opvækst blev han noget 
sær – måske sindssyg – og kunne 
derefter ikke udføre legemligt ar-
bejde. Han var imidlertid godt be-
gavet og mente selv, at han havde 
nærmest overnaturlige evner, han 
kunne finde bortkomne sager, ty-
vekoster, m. m., og så kunne han 
stille diagnoser og give medicin.

Hans diagnose var dog af noget 
tvivlsom art, idet han mente, at 
sygdommen var påført af andre 
mennesker i lighed med det for-
tidens hekse fik skyld for. Hans 
medicinpræparater var heller ikke 
alle lige uskyldige, efter som der 
blandt andet kunne indgå kirke-
gårdsjord deri som en ikke uvigtig 
ingrediens. I 1841 måtte han end-
da i fængsel for sin virksomhed, 

selvom grundlaget herfor var no-
get tyndt set med nutidens øjne.

I 1844 blev Michael løsladt fra Vi-
borg Fængsel og måtte derefter 
på landevejen, hvor han ernærede 
sig ved tiggeri og lidt doktoreren 
på især husdyr. Her havde han 
det held at redde halvdelen af Nr. 
Eskær hestebesætning, da de blev 
befængt med en mystisk sygdom. 
Da han kom ind i billedet, var der 
allerede en halv snes stykker, der 
var omkommet, men det lykkedes 
at redde ti, der kom sig fuldstæn-
dig under hans behandling, Og 
det vel at mærke efter at egnens 
dyrlæger havde givet op.         
 
Medicinen bestod hovedsageligt 
af en blanding af diverse krydder-
urter, som egentlig skulle være ret 
virkningsløse, men succesen var 
slået fast, og proprietæren på Nr. 
Eskær glemte aldrig Michael Møl-
ler derfor.
Omkring 1860 købte Michael et 
husmandssted i Nr. Bindslev, hvor 
han direkte indrettede en konsul-
tation med tilhørende apotek. Året 
efter giftede han sig med Christine 
Pedersen, der på det tidspunkt al-
lerede havde et barn og var godt 
på vej med det næste. I 1868, da 
Michael var 6� år, fik de sammen  
en søn, der senere blev læge.
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Som årene gik, blev Michael sva-
gelig og ikke mindst tunghør, så 
Christine måtte hjælpe ham med 
patienterne. Hun har åbenbart 
lært et og andet, for da Michael 
døde i 1878, forsatte hun hans 
praksis først på stedet – senere i 
Åsted sogn, hvor hun blev husbe-
styrerinde for en mand, der hed 
Peder Mejling. Det vides ikke, hvor 
længe eller i hvor stort omfang, 
hun praktiserede, men hun var her 
altså frem til sin død.

Sønnen, der blev læge døde ugift 
efter mange år som praktiserende 
læge i Tryggelev på Langeland. 
Da han døde efterlod han en sig 
�00.000 kr. i kontanter foruden en 
kostbar frimærkesamling.

Kilde: Vendsysselske Aarbøger 
19�4

 

Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Krielhuset i Ravnshøj
Dette er historien om en svensk 
indvandrer, som ved flid og arbejd-
somhed skaber sig en tilværelse i 
Vendsyssel. Han opbygger sam-
men med sin kone en ejendom på 
ca. �0 tønder land, som han kan 
give videre til sine arvinger. Tidens 
forandrelighed har imidlertid gjort, 
at de jordlodder han med flid efter 
hånden havde samlet til en lille 
gård, nu igen er splittet op for at 
blive brugt til parcelhusbyggeri.   

I forbindelse med vej og brobygge-
ri rundt om i Vendsyssel, kom der 
i 1844 en ingeniør Kriel til egnen, 
hvor han blandt andet har stået for 
bygningen af Nybro over Aasted å 
vest for Ravnshøj, og Trælbro over 
Skærum å vest for Nederskoven.
I forbindelse med anlæg af den 
nye vej mellem Frederikshavn 
og Hjørring, blev vejen fra Kvissel 
ændret. Den havde tidligere efter 
at være kommet vest og syd om 
Missionshuset, gået over mod St. 
Ravnshøj (noget syd for Hedehus-
vej). Nu blev den drejet mod syd 
for at nå landevejen Frederikshavn 
– Hjørring. På den måde kom en 
strimmel af St. Ravnshøjs jord, til 
at ligge vest for Kvisselvejen (Møl-
levej) og syd for landevejen. Disse 
� jordlodder får Kriel brugsretten 
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4 Skp. land i Rendborg hede ”med 
ret til at grave tørv så længe der fin-
des sådanne”. Det har hørt til Øster 
Kragskov i Elling sogn, men er ble-
vet handlet flere gange, nemlig 1�. 
juni 184� til Anders Christensen, 
Heden i Elling sogn, og igen den 
�1. juni 1846 til Mads Jensen, Tron-
derup i Flade sogn, og den �4. ja-
nuar 1867 solgt til Axel Sørensen, 
Lille Ravnshøj, af hvem Peder An-
dersen køber det. Købesummen er 
�0 kr.

I 1884 køber han hovedparcellen 
(16 b), som ligger overfor (syd for) 
Ribberholt skole, den må være 
købt fra Vester Ribberholt.
I 1898 overlader han Krielhuset til 
datteren Frederikke Josefine An-
dersen og svigersønnen Christen 
Emil Christensen. 

De overtager brugsretten og for-
pagtningerne, og driver ejendom-
men indtil 190�, hvor de får skøde 
på Krielhuset (16 b) samt skøde på 
deres brugsret til � jordlodder, un-
der matrikel nr. 19 (senere samlet 
til 19 l). Købesummen er �600 kr.
191� købes de tidligere forpagtede 
arealer fra Skaftved (4 b), de har 
faktisk overtaget jorden fra 1911. 
Købesummen er 1400 kr. De bliver 
også i 191� ejere til de � jordlodder 
fra St. Ravnshøj (19 l), som de tidli-
gere har haft brugsretten til. 
Der er ikke nævnt nogen købe-
sum.

I 19�0 køber de igen jord fra St. 
Ravnshøj (19 r) og samtidig lægges 

til i �00 år, mod en årlig afgift på 
1 krone.

I oktober 1860 kommer Peder An-
dersen og hans kone Casperine Pe-
trine Simonsdatter Gade til egnen, 
sammen med deres ½ år gamle 
søn Anders Andersen. Peder An-
dersen var svensker og hed egent-
lig Anderson, hun er fra Hanherred 
omkring Tømmerby, de kommer 
hertil fra Flade sogn. Han har mu-
ligvis været beskæftiget som sten-
hugger ved det omfattende bro-
bygningsarbejde i Vendsyssel, som 
er afsluttet i 1860. De overtager 
brugsretten til jordlodderne efter 
Kriel, og bygger det første hus om-
kring 1860-61,og giver det navnet 
Krielhuset. I dokumenter skrives 
Peder Andersen som værende fra 
Ravnshøjhus, men det ændres se-
nere til Krielhuset. Huset udbyg-
ges til en landbrugsejendom der i 
vore dage prosaisk kaldes for Hjør-
ringvej ��7. 

Peder Andersen forpagter et styk-
ke jord fra Højen (hvor?) der findes 
en forpagtningskontrakt fra 1861. 
Han forpagter også et stykke jord 
fra Sdr. Fuglsang, det lavt liggende 
stykke jord, som ligger på østsiden 
af Ravnshøjvej, der findes en for-
pagtningskontrakt fra 1867.
Fra Skaftved forpagter han et styk-
ke jord, der ligger langs med nord-
siden af Morbroen bæk, neden for 
det stykke han havde fra St. Ravns-
høj, der findes en forpagtnings-
kontrakt fra 1870.
I 188� køber han et tørveskifte på 



Side 19

matrikel (19 ar) ind under (19 l). Kø-
besummen er �00 kr.
I 19�8 købes det forpagtede jord 
fra Sdr. Fuglsang (17 b). Købesum-
men er �00 kr.

I 191� oprettes telefoncentral i Kri-
elhuset med 11 abonnenter. Rydal 
telefoncentral blev lagt til i 19�0 og 
Kvissel telefoncentral i 196�. Ved 
overgangen til automatik i 1969 
var Ravnshøj telefoncentral på ca. 
�00 abonnenter.

Senere er Krielhuset overtaget af 
Christen Christensens børn Marti-
ne og Ludvig Christensen. Krielhu-
set er drevet som landbrug til først 
i 1970-erne senere er jorden solgt 
fra eller udstykket til parcelhuse. 
Der er nu kun den parcel der er 
købt fra Skaftved (4 b) tilbage ved 
Krielhuset Hjørringvej ��7.

Kilde: Kopier af dokumenter ind-
leveret til Egnsarkivet af Wilhelm 
Christensen, Ravnshøj.
 



Side �0

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Ravnshøj Centret
Januar, februar og marts:

Hver onsdag:
- aktivitetsudvalget arrangerer hygge kl. 1�.00 - ca. 16.00
- aktivitetsudvalget arrangerer præmiewhisthygge kl. 19.00

�. tirsdag i måneden:
- aktivitetsudvalget arrangerer banko kl. 1�.00 - ca. 16.00

Kvissel
16/1, 1�/�, 1�/� og ��/4: Pensionistforeningen arr. Banko mandage i 
ulige uger

1/1 - 1/�: Pensionistforeningen arr. Linedans hver tirsdag 
9/1 - �0/4: Pensionistforeningen arr. Kortspil mandage i ulige uger
�0. februar: Pensionistforeningen arr. Katten af tønden kl. 1�.00
��. februar: Pensionistforeningen arr. Generalforsamling - spisning kl. 
18.00

�1. maj: Pensionistforeningen arr. Udflugt - tid og sted endnu ikke be-
sluttet

KRIF
��. marts kl. 14.00 - Opvisning i Ravnshøj hallen

10. april kl. 19.00  - Generalforsamling i væksthuset på Ravnshøj skole

Skærum Sogneforening
Tirsdag d. 1�. februar �01� kl. 19:00 - ordinær generalforsamling
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Borgernes Hus i Skærum
Præmiewhist: 10. januar, 7. februar og 6. marts.

Skærum Sogneforening
Holder generalforsamling den 7. februar kl. 19.00.

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 1�.00-16.�0
              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-�1
              maj - august: 1. onsdag hver måned kl. 19-�1 
              samt efter aftale på tlf. 9847 �040

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-�1.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-��.00 - alle er velkomne.
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Kvissel-Ravnshøj håndbold starter træning i uge 33

U6/U8 D+P: Træner Toke Nissen og Henrik Holt Christensen
Træningen starter onsdag den 7. september kl. 17.00 – 18.00

U10 Piger: Træner Bodil Falk
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00
Træningstiden ændres når fodboldsæsonen er slut.

U12/14 Piger: Træner Niels Vegeberg og Bent Ole Nielsen 
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00

Serie 4 – ungt hold:  Træner Henrik Holt Christensen / Max Larsen
Mandag  kl. 19.00 – �0.�0
Onsdag  kl. 19.00 – �0.�0
U18 spillere og unge seniorspillere.

Serie 4 – lukket hold: Holdansvarlig Frederik Pape
Onsdag  kl. �0.�0 – ��.00

Skulle der være ”gamle” som nye spillere, der ikke er oprette hold til, 
og hvis I er nok til at stille et hold, så hører vi gerne fra jer. Vi vil så 
forsøge at skaffe træner / træningstid til jer – kontakt venligst Connie 
på tlf. �0 �7 �1 46.

Med venlig hilsen Håndboldudvalget

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Porsmose
Statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MEL
Hjørringvej 188 . 9900 Frederikshavn
www.poulporsmose.dk . Mail: pp@poulporsmose.dk

Tlf. 2966 8388



Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39


