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

Forsiden
Atter har vi fået lov at vælge et bil-
lede til forsiden af Skråen, blandt 
Jens Larsen mange fine tegnin-
ger. Vi har valgt Skovspurven, en 
fugl vi ser dagligt, og som mange 
gange bliver forvekslet med Grå-
spurven. Selv om de ligner hinan-
den meget er det nemt at skelne 
dem fra hinanden.  Skovspurven 
har en sort plet på kinden og brun 
pande og isse, hvor Gråspurven 
har grå isse. Skovspurven kom-
mer gerne i vore haver og til vore 
foderbrætter om vinteren. 

 

 Redaktionen

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

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 fredag den 3. 
maj 2013.
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Fra redaktionen

Hvor har vi det dog fra?
Ja, sådan sagde Preben Kristen-
sen en gang i en sketch om vores 
dronning. Samme spørgsmål stil-
lede Jens fra Ravnshøj også, da 
han og jeg forleden stod og talte 
om Skråen. Jens ville vide, hvad vi 
i redaktionen gør for at få artikler i 
Skråen. 

Absolut et relevant spørgsmål, 
som Jens her stillede. For det er 
ikke altid helt nemt at skaffe stof 
til bladet. Heldigvis er der forenin-
ger som uopfordret sender stof til 
Skråen. Det kan være beskrivelse 
af arbejdet i foreningen, afholdte/
kommende aktiviteter og meget 
andet. Og det er vi rigtig glade for 
i redaktionen. I andre tilfælde ta-
ger vi kontakt til foreninger, som vi 
mener, har noget ”på hjerte” – no-
get som kan være interessant for 
medlemmer og andre at læse om. 
Når vi tager emnet op, så er det 
fordi vi i redaktionen meget gerne 
hører fra jer: foreninger, læsere og 
i det hele taget alle som har noget, 
som man gerne vil fortælle om. Og 
husk, at Skråen er et godt medie 
til eksempelvis at skabe interesse 
for din forening – og måske få nye 
medlemmer. 

Det er ikke så vanskeligt. Når du 
har noget stof, som du gerne vil 
have med i bladet så send en mail 
eller ring til et af medlemmerne i 

redaktionen. Redaktionen hjælper 
gerne med praktisk skrivearbejde. 
Her er et par mailadresser og tele-
fonnumre som du er velkommen 
til at bruge:

Jørgen Steengaard
js@steengaard.eu
Mobil: �1 �5 48 4�

Ove Christensen       
ove@skolely.dk         
Mobil: �8 19 9� 74

Alice Schneider 
aliceschneider5�4@yahoo.dk  
Mobil: �� 46 85 �7

Lasse Tyron 
lasse@nisbethtyron.info  
Mobil: �4 �5 01 56

Orla Thomasberg 
otho@io.dk  
Tlf. 98 48 4� 80 

Nina Hoel  
ninahoel@nordfiber.dk  
Mobil: 4� �7 95 05
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Vi skal en tur på Brandskolen i 
Hvims, hvor vi kan prøve at være 
Brandmand, vi håber at kunne 
komme på klatrevæg i FFK cente-
ret. Vi skal have lavet et bord til vo-
res hjemmelavede bageovn.

Siden vi i �01� var på lejr sammen 
med �7 000 andre spejdere, har de, 
på demokratisk vis stemt om, hvad 
de helst ville lave på sommerlejer, 
de har valgt, at vi skal på kanotur i 
år, bare vores gruppe i uge �8, må-
ske på Gudenåen.

Nyt fra spejderne i 
Ravnshøj
Af Carsten L.

Her er lidt om hvad vi laver i øje-
blikket. Vi er stadigt 1�-15 unge 
spejdere, der mødes hver anden 
mandag og laver en del basis mær-
ker her i den kolde tid.

 Vi skal på vintertur og sove ude i 
minus 10 grader fra fredag til søn-
dag, hvor der vil blive lavet mad 
over bål, forskellige opgaver og 
løb, ellers skal vi til Jørgen og lave 
strandstole, som skal sælges på 
Loppemarkedet. 
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Kvissel Ravnshøj IF
Af Bestyrelsen i KRIF

�01� har været et udfordrende 
år for Kvissel/Ravnshøj Idrætsfor-
ening. Økonomien skulle genop-
rettes, samtidig med, at vi jo gerne 
vil tilbyde en bred pallette af ud-
bud for egnens børn og voksne. Vi 
er faktisk lykkes med begge dele, 
selv om der har været nogle bump 
undervejs.

Halfesten
Halfesten blev aflyst på grund af 
svigtende tilmelding. Vi havde her 
nogle kontraktlige forpligtelser ift. 
Musik, men det blev af festudval-
get vurderet, at det var bedre at 
aflyse med begrænset underskud, 
end at gennemføre festen med 
fare for et større underskud.

Vi fik i bestyrelsen efterfølgende 
mange tilkendegivelser fra folk der 
ikke lige havde købt billetter af for-
skellige årsager, og der var mange 
der undrede sig over aflysningen. 
Vi vil derfor opfordre til, at dem 
der er interesserede fremadrettet, 
sørger for at få købt billetter, så 
festudvalget har noget at arbejde 
med. Der er pt. ikke planlagt hal-
fest i �01�, men det kan der måske 
ændres på...

Der blev sidst på året afholdt en 
”Aktivfest” i gymnastiksalen. Der 
var ca. 70 gæster, og de havde en 
meget sjov aften. Dette arrange-
ment vil vi arbejde på skal være 

en tradition i KRIF, og gerne med 
endnu flere deltagere.

Vindmøller
Et at årets store samtaleemner var 
vindmøller ved Kvissel Brænding. 
Her indgik KRIF en aftale med Eco-
partner, om et sponsorat såfremt 
møllerne blev rejst. Størrelsen af 
sponsoratet var 75.000 kr. hvert år 
i 10 år. 

Det faldt nogle for brystet, at vi 
gjorde det, og der blev kastet an-
klager om mafia lignende metoder, 
bestikkelse osv. i luften. I bestyrel-
sen havde vi den holdning, at når 
der kommer et firma og tilbyder os 
et beløb i den størrelsesorden, så 
kunne vi ikke sige nej. Der var IN-
GEN krav om modydelse, det ene-
ste var en accept af, at Ecopartner 
måtte offentliggøre aftalen.

Om møllerne var en god ide eller 
ej, eller om de konsekvenser/goder 
det i øvrigt kunne få for lokalom-
rådet forholdt vi os helt neutrale 
overfor. Nu blev det ikke til noget, 
og så må vi jo bare arbejde videre 
med at, skaffe midler til at drive en 
god idrætsforening.

Rock i Frederikshavn
Eller Rockparty som det også kal-
des, har involveret mange fra KRIF 
i de sidste mange år. Det har været 
en meget indbringende aftale for 
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en chance. Arrangementet finder 
sted 8. juni �01�, så sæt et stort 
kryds i kalenderen.

Vi får brug for en masse hjælpere, 
og vil derfor opfordre til, at hvis I 
skulle have lyst til virkelig at hjæl-
pe klubben, så skriv en mail til KRIF 
(claus.rendeman@stambordet.dk). 
Som en del af det nye koncept er 
foreningen sikret økonomisk ge-
vinst ved at deltage.  

Hjemmeside
Husk klubbens nye hjemmeside 
www.kr-if.dk Her kan I finde ny-
heder og nyttige oplysninger. Har 
I input så brug den link der er på 
hjemmesiden.

foreningen over tid. De sidste par 
år har det dog været lidt småt med 
indtægterne fra den front. Vi skulle 
derfor i bestyrelsen forholde os til, 
om vi ville fortsætte eller skulle 
trække os ud.

Sportens Venner Frederikshavn, 
som er den forening der arrangerer 
Rockparty, blev tidligere drevet af 
ildsjæle fra KRIF, GIF og Frederiks-
havn Bulldogs. For et par år siden 
trak Frederikshavn Bulldogs sig, 
og Gærum fulgte efter i år, så reelt 
er der nu kun KRIF tilbage. Vi blev 
præsenteret for en plan, med nye 
samarbejdspartnere og et spæn-
dende nyt koncept, og valgte der-
for i bestyrelsen at give Rockparty 
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Af Nina Hoel, Kvissel

Den �1. januar afholdt Pensionist-
foreningen både fællesspisning 
og foredrag. Foredraget blev af-
holdt af forhenværende tolder 
Egon Nielsen, som havde utrolig 
mange spændende oplysninger 
om storsmugleren Thorkild Løn-
dahl Therkelsen (med nyt navn 
Isidor Hardstein) som startede sin 
smugler ”karriere” allerede i Skole-
tiden.

Egon Nielsen har skrevet en bog 
om sin tid som tolder her i Nord-
jylland, og bogen er rigtig god at 
læse, især fordi han har fået rigtig 
mange oplysninger fra beboere, 
der kendte Thorkild Løndahl sær-
lig godt, og tilsyneladende har alle 
på det tidspunkt været interes-
seret i de varer, som Thorkild fik 
slæbt hjem efter sine togter, som 
både foregik i Norge, Sverige, Po- 

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

Spændende oplevelse i Kvissel 
Pensionistforening
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len og sågar også Italien og andre 
sydeuropæiske områder.

Egon Nielsen fortalte levende og 
interessant om sine spændende 
oplevelser med smuglerne i Nord-
jylland – og det var rigtig sjovt at 
høre flere af deltagerne fortælle 
om deres kendskab til Thorkild.

Egon Nielsen har været i Fjernsy-
net for et stykke tid siden, nemlig 
da Toldvæsenet fik ”fanget” de 
smuglere, der holdt til i Ålbæk. Jeg 
har desværre ikke selv set/hørt 
denne udsendelse, men den blev 
set af min søn – så selv unge men-
nesker opfatter smuglerhistorier 
som mægtig spændende.

Tak for en rigtig dejlig oplevelse

Bogbussen – den 
må vi skønne på
Af Jørgen Steengaard

Troligt kommer bogbussen hver 
uge. Hvor dejligt at der dog er én 
servicefunktion der fungerer i op-
landet. Bussen er fyldt med spæn-
dende bøger, CD’er, film m.m. 
Og skulle der mangle en bestemt 
bog – ja, så sørger det venlige per-
sonale for, at den bliver skaffet til 
dig. Det er da nemt – og så sparer 
man tid og dyre kilometer ved ikke 
at skulle helt til Frederikshavn. 
Og husk også at der er masser af 
bøger til børn.
Her kan du se, hvornår bogbussen 
kommer til dig:

Kvissel
Hver mandag fra kl. 17.40 til 18.15. 
Holder ved Mejlingvej �.

Ravnshøj
Hver mandag fra kl. 18.�0 til 19.00. 
Holder ved kkolen.

Skærum
Hver onsdag fra kl. 16.00 til 16.50. 
Holder ved legepladsen.
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KFUM nytårskur
Af Karen Christensen

Sædvanen tro, har vi igen i år af-
holdt Nytårskur hos spejderne. 
Alle inviterede er grupperådet og 
frivillige hjælpere og naturligvis 
spejderlederne. Vi holder  Nytårs-
kur  for at påskønne det store fri-
villige arbejde der på forskellig vis 
gøres i Gruppen.

Den 11. januar var vi �6 samlet i 
spejderhuset, til en hyggelig af-
ten. Hvor vi spiste sammen, og lod 
snakken gå på kryds og tværs af 
alder og tilhørsforhold. Hvert år får 
vi lov at lytte til en nytårsappel. I år 
var det således Lone fra Skærum, 
der havde fået til opgave at sige 
noget til forsamlingen. 

Det gjorde hun så på en noget 
speciel måde, idet hun gennem 
power point billeder og fortælling 
tog os med på en lang og spæn-
dende vandring i Spanien. Lone 
var i efteråret på pilgrimsvandring 
på Caminoen.      Rigtig spænden-
de var det at se og lytte til. Tak for 
det Lone.

Mange sange fra spejdersangbo-
gen blev det også til, og ind imel-
lem der blev også tid til at drøfte 
spejderarbejde

Det er således, at der i flere år har 
været mange der har efterspurgt, 
om ikke børnene kunne blive spej-
dere et år tidligere end 1. klasse. Vi  

 
 
 
 
har hidtil ikke syntes, at vi havde 
kræfter og ledere nok til at klare 
dette projekt. Men nu ser det ud til 
at et par friske unge mennesker vil 
påtage sig at gå ind i gruppen og 
starte for denne aldersgrubbe. Vi 
glæder os over at der til stadighed 
er tilgang til det frivillige arbejde, 
og ønsker god vind fremover med 
projektet.

Stor TAK til alle  
Spejderne Ravnshøj / Skærum  
Gruppen

Kvissel Tømrersjak ApS
 
Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med 
løsning af små som store opgaver.
 
Ring til os. Vi giver gerne et godt råd
eller et uforpligtende tilbud. 
 
Se nærmere på www. kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: �0�� 7009
leif@ksjak.dk
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Om Indvandrere
Af Orla Thomasberg

Debatten om vi skal tillade ind-
vandring i vort land går livligt, og 
mange gange er standpunkterne 
endog meget markante. Om det 
også har været tilfældet i ældre tid 
ved vi ikke, men stednavne i vort 
sogn fortæller os, at der er kom-
met indvandrere hertil, og at de 
har bosat i sognet.

I kirkebogen kan vi se noteringer 
som fortæller os om indvandring, 
og at indvandrerne havde tænkt 
sig at blive en del af lokalsamfun-
det.

I 186� finder vi stednavnet Sven-
skerhuset på Skjortholt hede 
(Lundholmvej). 
I 1866 er navnet ændret til Gustavs-
borg på Skjortholt hede, så vidt vi 
ved bærer ejendommen stadig 
navnet Gustavsborg. Navnet er ef-
ter svenskeren Gustav Nielsson, 

 

 
 
 
 
På Rosenhøjvej har vi i 18�� sted-
navnet Lybeckhuset (altså tysk sta-
vemåde) det er senere skrevet Ly-
beckkerhuset. Senere ser vi at der 
skrevet Lybækhuset, men i 1880 
er slet og ret skrevet Lybæk. Det 
stednavn vi kender i dag.

Endelig ser vi i 1815 navnet Tysker-
huset i Kvissel, hvor det har ligget 
ved vi ikke, men der har sikkert 
boet tyskere eller måske er huset 
opført af en tysker. Måske har nav-
net en helt anden oprindelse som 
vi ikke kender til.

Kilde: Aasted sogns kirkebog 1654 
– 1891

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
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Den morgen (efter at have gået 
over Pyrenæerne smukke bjerge) 
hvor jeg øm i hele kroppen våg-
nede op sammen med 110 andre 
vandrere i en stor klosterbygning : 
lyset blev tændt kl.6 og stille musik 
lød - alle var i gang med at pakke 
og gøre klar og være af sted inden 
kl.7. Efter en nat på en tynd madras 
i en jern køjeseng og med diverse 
snorkeri tænkte jeg lige tanken 
og alligevel fortsatte jeg sammen 
med 190.9�7 mennesker fra hele 
verden, der i �01� gik pilgrimsvan-
dring  tværs igennem Nordspani-
ens forskellige regioner. Nogle gik 
de sidste 100 km. for at nå frem til 
Santiago de Compostella og andre 
gik 14 dage og vendte måske til-
bage igen næste år for at tage en 
ny tørn.

Jeg startede i Frankrig og vandrede 
mellem får og heste over bjergene 
til Spanien. Fortsatte gennem vidt 
forskellige landskaber og opleve-
de højsletten Mesedaen med de 
endeløse kornmarker, gik i vinmar-
ker og fik af en gammel vinbonde 
tilbudt ”saftevand” (blandet vin og 
vand, der smagte som sur ribssaft), 
så kunne jeg da drikke det fra min 
vandflaske. I det hele taget være 
opmærksom på sin mad –og væ-
skeindtagelse , kroppens muskler 
og føddernes tilstand var uhyre 
vigtig. Alle jeg mødte erfarede på 
egen krop, at på så lang en van-
dring vil der altid være et eller an-
det og så må man justere, så krop-
pen får det bedre. 

Pilgrimsvandring 
på Caminoen 
Af Lone fra Skærum - e-mail:  
mosen47@gmail.com

Hvor sover jeg i nat og hvad bliver 
min aftensmad?
Hvad vil min dag bringe og hvilke 
mennesker møder jeg i dag?

Hver dag på min 800 km. lange 
vandretur stillede basale krav og 
alle dage var vidt forskellige. Det 
tog 5 uger og min rygsæk blev 
”mit hus”. Jeg var aldrig i tvivl om, 
at jeg ville gennemføre og nå frem 
til den hellige by Santiago de Com-
postella, men nogle gange kunne 
jeg dog konstaterende sige til mig 
selv ”hvad er det lige du har gang 
i ”?  
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Mine smagssanser blev brugt til di-
verse mad og drikke og synsmæs-
sigt var det smukke landskaber 
igennem små landsbyer og store 
vigtige byer, der har sat sit præg 
på pilgrimsvejen (Caminoen).

”Buen Camino” hilste alle vandrere 
på hinanden. Det betyder god rej-
se/tur og for mange lokale har pil-
grimmene i mere end 1000 år væ-
ret en del af kulturen. Jeg mødte 
en fårehyrde med 
sin store flok får 
og da han passe-
rede mig og sagde 
”buen Camino” 
kunne det være 
et tidsbillede, der 
også kunne være 
foregået i middel-
alderen.
At vandre ad veje 
og uvejsomme sti-
er, hvor millioner 
af mennesker før 
mig har gået sæt-

ter tingene i perspektiv. Samtidig 
gør det at vandre det til en proces, 
hvor det er selve vandringen der 
mere bliver målet end at nå frem. 
Jeg har undervejs mødt så mange 
interessante mennesker fra hele 
verden og haft dybsindige sam-
taler midt i det hele. Andre gange 
har jeg også vandret sammen med 
andre i dyb tavshed og atter andre 
gange for mig selv, hvor ikke et 
menneske var i sigte. Jeg har over-
nattet de mest utrolige steder og 
lært at være taknemmelig for det 
min dag bød mig.

Selv om det til tider var hårdt for 
både krop og sjæl (også vejrmæs-
sigt) bød denne vandring mig på 
så mange uforglemmelige ople-
velser, at jeg kalder det en dannel-
ses -og livsrejse. 

Det er absolut anbefalelsesværdigt 
og jeg hjælper gerne med råd, hvis 
der er nogle der påtænker at kridte 
vandreskoene og tage på eventyr.
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Af Linda Rath

”Det Bette Arkiv” har i �01� haft 
åbent på �0 arkivaftener samt et 
par fremvisninger derudover. Vi 
har ikke haft så mange besøg i arki-
vet i �01�, men vi har modtaget en 
del henvendelser på mail fra især 
slægtsforskere, som vi har hjulpet 
med oplysninger om deres aner.
Årets arkivudflugt i august havde 
�4 deltagere, og målet var Dybda-
len. Vi mødtes vi ved Bondgårdsvej 
7 og gik en lidt længere tur. Under-
vejs hørte vi blandt andet om Deg-
neboligen, en tidligere festplads, 
en skydebane, gamle hul-sten og 
selve dalen.
Vi sluttede turen med kaffe i Bo-
dil og Gunnars havetelt, hvor der 
var flere fortællinger fra og om 
Dybdalen samt mulighed for at se 
nærmere på fotos og tegninger fra 
aftenens emner.
Vejret var som sædvanlig med os 
- den eneste byge kom, mens vi 
drak kaffe, og vi kunne gå hjem i 
tørvejr.

Af årets indleveringer kan jeg næv-
ne en stor mængde billeder fra 
Skærum børnehave og ungdoms-
hus, lidt materiale om, og en akva-
rel af Hans Bendix, en protokol fra 
Skærum spejderne, en del fotos 
og et opklæbet kort over Skærum 
og omegn, der har været brugt i 
Skærum skole.

Vi arbejder også på at få overspil-
let videobånd og smalfilm til DVD, 
så de kan vises fremover.

Jeg vil gerne opfordre til, at andre 
foreninger også afleverer udskrev-
ne protokoller til arkivet. På den 
måde er byens historie samlet, og 
I risikerer ikke, at en protokol bliver 
glemt og forsvinder, når den har 
ligget ubrugt i mange år. I kan jo 
altid komme og slå op i dem, hvis I 
får brug for det.
Vi kunne også rigtig godt tænke os 
at få nyere billeder - skolebilleder 
eller fotos fra arrangementer - ind-
leveret med oplysninger om an-
ledning og personer på billederne. 
Husk, at vores hverdag også bliver 
historie engang, og så er der noget 
til vores efterkommere.

I arkivet er vi lige nu spændt på, 
hvor længe vi bliver i de lokaler, vi 
har nu. Borgernes hus er sat til salg, 
og Sogneforeningen og Spejderne 
arbejder på at få godkendt et Akti-
vitetshus i det tidligere ungdoms-
hus. Hvad en eventuel flytning vil 
medføre, ved vi ikke endnu, men vi 
regner med at det bliver afgjort i 
løbet af foråret.

2012 i Skærum Lokalhistoriske Arkiv
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Nyt fra Skærum
Af Alice Schneider

Skærum Sogneforening
Søndag den 10. februar afholdt 
Skærum Sogneforening den årlige 
fastelavnsfest i Borgernes Hus. Der 
var mødt �8 børn og �8 voksne 
op.
Børnene morede sig flittigt med 
at slå katten af tønden. De voksne 
drak kaffe og spist hjemmebagte 
fastelavnsboller til.
Det blev en rigtig god eftermid-
dag.

Generalforsamling
Mandag den 11. februar holdt 
Skærum Sogneforening ordinær 
generalforsamling.
Der var mødt godt en snes med-
lemmer op - måske kom der ikke 
flere fordi generalforsamlingen 
var blevet flyttet i henhold til pje-
cen på Skærum Info.
Der blev valgt en dirigent og alle 
ordinære valg blev genvalg – så-
ledes, at Jesper Mygind stadig er 
formand og Jesper Stokholm er 
kasserer.
Kontingentet blev ikke forhøjet, 
og der var god ro og orden under 
hele mødet – som dirigenten tak-
kede for.

Borgernes hus
På en ekstraordinær generalfor-
samling den 5.september �01� 

blev det bestemt, at Borgernes Hus 
skulle sælges.
Der var mødt �4 andelshavere op, 
og der var �0 som stemte for salg 
af huset.
Grunden var økonomiske proble-
mer, da det ikke har været lejet ret 
meget ud de sidste par år.

Vandværket
Skærum Vandværk holder ordi-
nært generalforsamling den 19. 
marts kl. 19.00 i Borgernes Hus.
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Af Orla Thomasberg 

Fæsteboliger
Frem til landbrugsreformerne sidst 
i 1700-tallet var det godserne der 
ejede jorden, og bønderne var 
kun fæstere på de gårde, de drev. 
De skulle ud over at betale afgif-
ter, og arbejde på godset også 
holde de fæstede gårde eller huse 
i god stand, måske endda forbedre 
dem. 
Vi ser i Herredstingbogen at det 
ikke altid lykkedes særlig godt, og 
fæsteren måtte derfor forlade fæ-
stet.     

9. juli 16�7 er der retsmøde over 
et syn for brøstfældighed på Niels 
Nielsens hus i Vejerbakken og Lau-
rits Erichsens hus på Starbakken. 
Synsmændene var begge steder-
ne i går for tre uger siden, og da 
så de først Niels Nielsen, Vejerbak-
kens bolig og hus. Der stod vind 
og vrang på nogle støtter, og var 
meget taglam, og var nogen spær 
sønder der i. Desuden så de hans 
lade som stod vind og vrang, og 
var meget taglam, og var skåren 
bøgetømmer der ud i. Der var in-
gen udhuse på samme bolig, uden 
et stykke nedfalden jordhus. Så de 
syntes ikke, at ikke nogen kunne 
hjælpe sig i nævnte huse, på sam-
me bolig, før de bliver bygget af 

ny, så de syntes at fornævnte huse 
var brøstfældige og ville koste 1� 
Slettedaler at istandsætte. 
Samme dag var de på Starbakken 
og så fornævnte Laurits Erichsens 
huse. Først hans rollings hus. Det 
var meget taglam, og var så godt 
som øde på taget, og tømmeret 
var råddent, og hugget i den stør-
ste part i samme hus. Desuden så 
de � små forfaldne fæhuse, taget 
var af jord, så det syntes dem, at 
ingen kunne hjælpe sig i samme 
huse på samme bolig uden at de 
bliver bygget på ny, og de syntes 
at brøstfældigheden der ikke kun-
ne opbygges, og færdiges ringere 
end 15 Slettedaler. Hvilket de af-
hjemlede som et fuldt syn.

Efter at der i dag, er bevist med 
synsvidner, at Laurits Erichsen og 
Niels Nielsen ikke har holdt deres 
boliger, som de beboer i hævd og 
bygning, som det bør sig efter Re-
cessen, begæres der dom her på. 
Laurits Erichsen og Niels Nielsen er 
ikke mødt til retsmødet ej heller el-
ler nogen på deres vegne, for her-
med lovligt at undskylde, hvorfor 
der på blev på sagt med rette.
 Vidste jeg ikke rettere her på, at 
kunne sige, end at fornævnte 

Af Aasted Sogns historie
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mænd har forbrudt deres fæste ef-
ter Recessen.                       

�0. juli 16�7 er der igen retsmøde 
om brøstfældigheden på Starbak-
ken og Vejerbakken, hvor Laurits 
Erichsen og Niels Nielsen er tilste-
de, og forklarer, at de gerne vil ret-
te op på manglerne,  efter bedste 
evne. Der bliver dog ikke ændret 
på dommen, de har forbrudt deres 
fæste og må forlade stederne. 

Hårde domme for de to fæstere sy-
nes vi i dag. De bliver sat ud af de-
res boliger. Hvor skulle de gå hen? 
Vi ved det ikke.  

Kilde: Herredstingbogen for Ven-
nebjerg Herred.
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Kvissel Borgerforening
Søndag den ��. juni: Sankt Hans
Lørdag den 10. august: Byfest
Søndag den 11. august: Børnedag
Søndag den 11. august: Bål
Søndag den 17. november: Julebanko
Søndag den 1. december: Juletræstænding

Bemærk: Ved fremvisning af dit medlemskort er der ved arrangemen-
ter en fordel.
Få yderligere info på www.kvisselborgerforening.dk hvor du kan følge 
med i hvad der sker og hvor det sker.

Kvissel Pensionistforening 
8/4: Banko Spil - kl. 1�
18/4: Fællesspisning - kl. 1�
18/4: Foredrag Pilgrimsrejse - kl. 10
17/5: Udflugt
17/5: �5 års jubilæum

Hver tirsdag: Line dans - kl. 10 og kl. 1�
Hver mandag: Udendørs petanque - kl. 10 - når vejret tillader det
Mandage, onsdage og fredage: Morgenbadning - kl. 7.�0
- Vi mødes ved Lægehuset og Stationen - badningen sker i Rønnehavnen

Ravnshøj Centret
Hver �. tirsdag i måneden: Banko - kl. 1�
Hver onsdag: Hyggedag i Centeret - kl. 1�
Onsdag aften: Præmie whist - kl. 19
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.�0
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 14. og �8. september, 1�. og �6. oktober, 9. og ��. november og 
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - �1.00.

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.



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


