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FoRSidEN
Urfuglen, som denne gang er 
forsidebillede, findes over store dele af 
de andre nordiske lande, og videre øst 
på, mens den siden engang 1990erne er 
forsvundet fra den danske natur. Vi har ikke 
lyngheder og højmoser, der er store nok til 
at Urfuglen kan trives hos os. Urfugle lever 
af blade, knopper, bær og frø. Om vinteren 
er det - hvor der er Urfugle – et velkendt 
syn at se dem i flokke i birketræerne, 
hvor de æder knopper. Ungerne lever af 
insekter.

Det er hannen, der bærer den flotte sortblå 
dragt, hunnen er mere praktisk gråbrun. 
Vi har fået lov at hente billedet blandt Jens 
Larsens mange fine efterladte tegninger.
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FRa REdaKtioNEN

At der er mange herlighedsværdier ved at 
bo i oplandet, er vi ikke i tvivl om. Men at 
det har stor betydning for helbredet, når 
man bor uden for byen, ved man nu fra 
de seneste studier foretaget af Standard 
Universitetet i USA. Studierne viser, at 
mennesker der bor i byer (og her taler 
vi om byer med indbyggere fra blot en 
snes tusinde mennesker) har 40 % større 
risiko for at udvikle depression og 20 % 
større risiko for at udvikle angstlidelser. 
Tidligere undersøgelse har også vist, at selv 
korte ophold i naturen kan dæmpe angst, 
forbedre arbejdshukommelsen og løfte 
humøret.

I Skråen kan du læse om nissen. Det er en 
rigtig god fortælling. Den kan også bruges 
som oplæsning for børn og børnebørn.

Alle ønskes en GLÆDELIG JUL 
og et GODT NYTÅR.

lidt om NiSSEN
Af Orla Thomasberg

I denne tid er nisserne 
meget synlige, vi ser 
dem alle vegne, hvor vi 
handler, men hvem er 
de. Oprindeligt troede 
man, at det var den 
bonde der først havde 
bygget og fæstet bo 
på gården, hvis ånd nu 
beskyttede gården, og 
dens beboere. Altså en 
slags magi. Man levede 
med forestillingen om 
Nissen hele året.

Nissen beskrives, som værende på størrelse 
med et 10 - 12 års barn med store kræfter. 
Klædt i den gamle bondedragt, trøje og 
knæbukser af gråt ufarvet vadmel, og med 
en rød toplue på hovedet. 
      
Nissen kommer af og til og tilbyder sig 
selv. Det er altid i skumringen og Nissen 
siger ”vil du ha en lille dreng i din tjeneste, 
der kun forlanger en potte sødgrød 
nytårsaften?”   
Et sted fortælles det, at bonden så Nissen 
sidde ude på havegærdet. Han bød ham 
indenfor, og satte mad og drikke for ham, 
og så blev Nissen boende hos ham. I en 
snak med en anden bonde giver en mand 
udtryk for at det var rart at have en Nisse 
til hjælp inden døre, og hvad sker? Da han 
kom hjem, stod der en lille fremmed karl 
med rød toplue og tog imod hestene, som 
han herefter plejede og passede på bedste 
måde.

Nissen bor naturligvis i eller ved huset. I 
bondegården boede Nissen, som regel 
i stald, lade og høloft. Derfra havde han 
lettest opsigt med dyrene, men Nissen kan 
også bo andre steder. Ved en gård i  
 

Jetsmark der hedder ”Hønseholm” stod 
en forskrækkelig gammel tørvestak, som 
ingen turde røre ved, for Nissen boede der. 
Nissen ejede en stor grå kat, der jævnligt 
kom ind og lagde sig under kakkelovnen, 
heller ikke den turde man røre ved, da man 
var vis på, at det ville blive hævnet hvis der 
skete katten noget. Fra Skåne er der en 
fortælling om, at Nissen havde indrettet sig 
på en af hylderne i køkkenet, og når pigen 
skurede hylder, kunne man se Nissen bærer 
sit sengetøj bort imens. 

Nissen var til stor hjælp i gården, og 
juleaften gik bonden ud og spurgte Nissen, 
om han ville røgte til næste år igen. Nissen 
ville have besked om arbejdet, hvad skulle 
han røgte, bonden kunne bestemme: heste 
eller køer, men fårene ville Nissen ikke 
have med at gøre, de ville træde ham på 
benene. Nissen var ikke glad for at få nyt 
tøj, og da han engang blev givet nyt tøj, 
fordi det han havde på var slidt. Betragtede 
han det som en opsigelse og flyttede.

Blev Nissen dårligt behandlet f. eks. 
ikke fik sin grød tog han hævn og gav 
vedkommende et ufrivilligt natteleje på 
møddingen. Men Nissen kunne også finde 
på at drille, som da karlen ville hælde 
hakkelse for hestene og Nissen blæste det 
hele op i hovedet på karlen.
Fandt Nissen behag i at være hos en familie 
fulgte han med hvis de flyttede til at andet 
bosted. Vi kender jo mundheldet ”at nissen 
flytter med”. 

Ud over den her omtalte Gårdnisse, fandtes 
der også Kirkenisser og Skibsnisser de er 
kort sagt alle vegne.  

P.s. Julemanden er en hel anden historie.    

                   



6 7

ESKEbæK GRøNt
Af Jørgen Steengaard

På vores vej rundt i oplandet fandt vi 
den skønnest, tænkelige gårdbutik med 
grøntsager der bare siger spar to.
Gårdbutikken hedder Eskebæk og ligger 
på Hjørringvej 295 Mejling, hvor Margit 
og Knud bor. Det er Knud som avler 
grøntsagerne og passer butikken. Da vi 
besøgte Eskebæk bugnede markerne af 
flotte grøntsager – rødbeder, grønkål, 
hvidkål, kålroer, selleri m.m.

Knud smiler på spørgsmålet om han har 
”grønne fingre”. Ja, siger han – men jeg har 
jo også øvet mig i mange år – lige siden jeg 
gik i 4H.
I 80´erne havde Knud gartneri i Opsund 
mellem Herning og Ringkøbing. Familien 
talte om at flytte enten til Fyn eller til 
Nordjylland. Valget faldt på Nordjylland, 
hvortil de flyttede i 91 og til Eskebæk i 95. 
Og det har de ikke fortrudt – Eskebæk er 
blevet en skøn oase. 
Gårdbutikken går nu ind i sin 4. sæson, 
og Knud glæder sig over, at flere og flere 
kommer forbi og handler i butikken.

Aronia er gået hen og blevet en særlig 
specialitet i butikken. Og det er sket ved en 
pudsig tilfældighed. Knud fik nogle buske 
af kirkegårdsgartneren Kim. Han nævnte 
ikke noget om den helt unikke betydning, 
som Aroniabær har for helbredet. Det blev 
Knud først opmærksom på efter 6 år, da 
hans svigerinde meget overrasket så de 
mange bærbuske. Hun fortalte om, hvor 
sunde bærrene er, og så kom der skred i 
det. Aronia er blevet meget populær de 
senere år.

I år har Knud plukket ca. 160 kg bær. En så 
usædvanlig fin høst, at Knud har måttet 
anskaffe en fryser for at få plads til alle 
bærerne. 

Vi kan kun anbefale et besøg i 
gårdbutikken. Du kan også finde den 
på Facebook – søg på eskebæk grønt. 
På Google finder du flere spændende 
opskrifter med Aroniabær.
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KFum SpEjdERNE RavNShøj-SKæRum
På vegne af spejderlederne, Ulla Rømer Isaksen

I vores gruppe er vi så heldige igen at have 
en masse glade spejdere, som bare er klar 
til en masse oplevelser. Efteråret er fløjet 
afsted med strandture, bålaften i Åsted 
Ådal, lejre og Halloween løbet og meget 
mere.

Omvendt-døgn lejr
Allerede sidste år havde vi lovet spejderne 
at vi skulle prøve at lave en lejr hvor vi 
vendte det hele på hovedet. I september 
arrangerede vi det så; en overnatning i 
Skærum hytten, hvor vi lavede omvendt-
døgn, og da vi mødtes kl 18.00 startede 
vi med morgenmaden, kl 23 fik vi 
middagsmad. 

Vi fik lavet os hver en flagermuslygte ud 
af tomme konservesdåser, malet små 
spøgelser af sten. Så havde vi et løb ude 

i bakkerne, hvor vi skulle have et ægge 
løb i zigzag mellem knæk lys, kaste med 
knæk lys, prøve at lave skyggefigurer med 
hænderne, skyde med elastikker og til 
sidst havde vi tyggegummikonkurrence, 
og skulle se, hvem der kunne blæse den 
største boble. 

De havde glædet sig så meget, at de var 
helt elektriske, da de kom, og de skulle i 
hvert fald ikke i seng overhovedet. Efter 
aftensmaden kl 02.30 sad de kære børn 
simpelthen og hang hen over deres 
tegninger til sidst, men ingen ville give op 
for trætheden. 
Vi aftalte med dem, at det ’blot var en lille 
lur’, de skulle tage, inden de blev hentet 
næste morgen. Da børnene blev vækket, 
var de klar igen og dansede limbo rock ud 
af det hårde liv, indtil de skulle hjem.

Fælleslejr, Ugilt Oktober
I den første weekend af oktober holdt vi 
fælleslejr for Ulvene og Bæverne i Skærum 
og Ravnshøj. Rammen denne gang var 
Spejderhytten ved Ugilt. Det var rigtig fine 
omgivelser; Ude midt i skoven, med to 
bålpladser, fodboldbane, forhindringsbane, 
svævebane og shelters. De ’gamle’ ulve sov 
udenfor i shelterne, og bæverne og 1.års 
ulvene sov inde i hytten. 

Der var et par af ulvene, som sov ude i 
shelterne, som syntes, at det var mega 
koldt den første nat, og til den næste fik de 
et par ekstra tæpper at ligge under, så det 
hjalp, og alle sov godt. 

Vores tema var ild og vand. Fredag aften 
lavede vi indianerpandebånd af farver, fjer 
og bølgepap, så vi kunne se hvilke hold, 
spejderne var på næste dag. Om lørdagen 
blev børnene sendt ud på et løb med små 
opgaver med ild og vand.

Om formiddagen var det vandet, der var 
vores element. De skulle bla. Lære om 
centrifugal kraft ved at svinge en spand 
hurtigt rundt fyldt med vand, lave en 
hævert, blæse sæbebobler, slukke et lys 
med en elastik og med en vandpistol, løfte 
en isterning v.h.a. en sytråd og salt.
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Om eftermiddagen var vi i ildens element. 
Børnene fik repeteret deres viden om 
sikkerhed ved ild og bål, hvordan man 
behandlede brandsår og hvordan med 
vekselbade, de skulle prøve forskellige 
måder at bygge et bål op. Nogle af 
spejderne fik kreeret en fin bue til at 
tænde bål med, som de afprøvede, og den 
virkede. 

Forhindringsbanen kunne virke lidt 
grænseoverskridende, og nogle ville først 
ikke prøve, men til slut og med hjælp kom 
de alle sammen gennem den. Spejderne 
prøvede også at gå gennem banen i hold 
og på tid, og så gik der sport i det. Så de 
var seje til at træde ud på nye udfordringer 
alle sammen. 

Efter et fyrsteligt aftensmåltid, præpareret 
af frivillige hjælpere, fik vi vores dessert 
ude på fællesbålet ved shelterne. Det 
var æbler, fyldt med revet æble og 
chokolade og kanelsukker, og bananer 
med chokoladestykker i. Det var mums. Vi 
fik også fortalt et eventyr, som vi selv skulle 
hjælpe med at digte. Rigtig spændende. 

Om søndagen da spejderne blev 
hentet, var det nogle af forældrene som 
spurgte deres børn om de havde prøvet 
svævebanen mange gange. Nogle af dem, 
at de havde prøvet den mindst 50 gange, 
og det betvivler jeg heller ikke, for den 
kørte non-stop hele weekenden. 

Her er nogle af børnenes udtalelser om 
lejren: ”Det var sjovt”, ”Det var koldt”, ”Det 
var spændende”, ”Det var mega koldt den 
første nat”, ”Det var hyggeligt”, ”Der var tid 
til at eksperimentere med ildbuen”, ”Fede 
aktiviteter”, ”Forhindringsbanen var sjov”.

Tusind tak til alle forældrene, som kom 
og gav os en hånd med til madlavning og 
rengøring. Det er vi glade for.

Det var først meningen at de store spejdere 
skulle have deltaget også i lejren i Ugilt, 
men de blev udvalgt til at deltage i en 
safari camp nede i Ree Safaripark med 
overnatning oppe i træerne ude blandt 
dyrene og smagsprøve på levende insekter, 
så det tilbud kunne de ikke sige nej til. Det 
var en kæmpe oplevelse for dem at prøve. Halloween løbet

I år havde Gymnastikforeningen spurgt, 
om vi ville hjælpe til med løbet, og det 
ville vi gerne. Vi hjalp med at pynte op ved 
spejderhuset i Ravnhøj om formiddagen, 
og så var vi klar til at tage imod deltagerne 
om eftermiddagen i skumringen. 

Det var en stor og utrolig flot oplevelse. 
Der var jo en super tilslutning, så der 
var liv og glade dage og skræmmende 
forklædninger. Der var kryb og kravl, 
heksemutters køkken, hvor det duftede 
godt, varm suppe til deltagerne efter løbet, 
kaffe og hekseblod og et bål til at varme 
sig ved. Ude på ruten var det flot med alle 
de lysende græskar.

Nu nærmer julen sig med raske skridt, 
så i spejderregi begynder vi da også at 
tænke i risengrød, juleklip, pakkespil og 
juleovernatning. 

Så må vi se hvad vinteren bringer, og hvad 
vi finder på i programmet efter Nytåret.Wi håå`r hat gue tijjer, men de 

er sølle `wag tijjer wi håå`r no.
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SKæRum voKSENFoRENiNG
Af Anna V. Jensen

Skærum Voksenforening skulle starte 
efterårsprogrammet med besøg hos Niels 
Regner Sørensen, men på grund af vejret 
blev besøget aflyst, i stedet for kom Niels 
Regner Sørensen til Skærum Aktivitetshus, 
med nogle af sine flotte lysbilleder og 
fortalte om Klosterskoven. Det blev en god 
eftermiddag. 

20. oktober fik vi besøg af 
demenskoordinator Ulla Jørgensen, som 
fortalte om, hvad kan man gøre for at 
forebygge demens. Hvordan kan vi leve 
med demens, samt hvordan vi forholder 
os, hvis der konstateres demens, eller ens 
pårørende har demens. 

Vi blev klogere på, hvordan vores hjerne 
fungere, f.eks. at vores hjerner først er fuldt 
udviklet, når vi er omkring de 22 år. For 
at forebygge demens er det vigtigt, at vi 
bliver ved med at være fysisk aktiv, lære 
nyt, lytte til musik, træffe nye mennesker 
og bevare nysgerrigheden - og ikke være 
for mageligheden.

Programmet for 1. halvår 2016 starter den 
5. januar 2016 med hyggeeftermiddag i 
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25. 
Hele programmet for 1. halvår 2016 kan ses 
i Skærum Info i december.

Billedet er af fiskehandler Chresten Thomsen – kaldet “Kræn Hust”, han havde angiveligt 
fast stade ud for købmandsgårdens port Tolnevej 2 i Kvissel, eftersom han også 
forekommer på et andet foto fra samme sted. Bemærk, hvordan han har indrettet sig 
med garderobe i træet. Billedet er fra 1911.
Bemærk også katten i vinduet, mon ikke der falder lidt fisk af til den engang imellem?

Do ka da ta nooe i hæj`jen 
nær do i`lywwal`ler 

gor uk i tjykkent.

FiSKEhaNdlER ChREStEN thomSEN
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diSKo FoR bøRN i SKæRum
Af Alice Schneider

Fredag aften var der indbudt til alkoholfri diskotek i Skærum Aktivitetshus. Der mødte 20 
børn op, og de gav den rigtig gas (altså fuld skrue).
De dansede både stoledans, limbo og stopdans.
Der var også mødt nogle forældre op, som nød både kaffe, slik og børnenes dans.
Helt tydelig, at samtlige fremmødte nød aftenen.

ÅREtS REFlEKSdaG
Af Ravnshøj Borgerforening

Årets Refleksdag er ved at være en tradition, der hvert år falder den sidste torsdag i 
oktober måned, inden vi stiller uret om til vintertid. 

Dagen har til formål at lyse Danmark op og sætte fokus på, hvordan reflekser hjælper 
med at skabe synlighed i trafikken i den mørke tid. 
Årets Refleksdag arrangeres af Børne-ulykkesfonden i samarbejde med Codan.

Mange steder i landet blev der delt gratis refleksbrikker ud. Vi havde meldt os til at dele 
refleksbrikker ud på skolen. Men desværre løb Fonden tør for refleksbrikker. 

Vi kontaktede Codan. Takket være en venlig medarbejder hos Codan lykkedes det 
at ”grave” en stak refleksbrikker op. Dem fik vi – og de blev delt ud til børnene den 4. 
november. 

Skemaet nedenfor viser helt tydeligt, hvor vigtigt det er at bære refleks. 

Uden refleks Med refleks

Du bliver synlig på en afstand af 25 - 30 
meter, hvis bilen har nærlyset tændt.

Ved 50 km/t har en bilist med nærlyset 
tændt kun 2 sekunder til at opdage dig.

Du bliver synlig på en afstand af 140 
meter, hvis bilen har nærlyset tændt.

Ved 50 km/t har en bilist med nærlyset 
tændt 10 sekunder til at opdage dig.

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                          Stubfræsning
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aRKivtuR til GÅRdEN EGEt
Af Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Onsdag den 19. august 2015 samledes 25 
interesserede ved Skærum Lokalhistoriske 
Arkiv til årets arkivtur. Vi kørte i fælles 
biler til gården Eget i Trøderup, hvor den 
nuværende ejer tog imod os. 

Efter en fortælling om ejerforhold i nyere 
tid fik vi en rundvisning i de eksisterende 
bygninger, hvor der stadig ses elementer 
fra meget gammel tid. Enkelte af os nåede 
også at høre om ejendommens spøgelse - 
sådan et hører jo til enhver ejendom med 
en vis alder og historie.

Vi kørte tilbage til arkivet, hvor vi nød 
kaffe og kage, mens der blev vist billeder 
og fortalt om Egets lange historie som 
hovedgård. Gennem mere end 300 år fra 
midt i 1300-tallet har gården været ejet 
af slægten Orning, som også i en periode 
har ejet Skærum kirke. I kirken ses stadig 
stolegavle med slægtens adelsvåben i den 
lille degnestol. Den sidste Orning forlod 
Eget i 1689, hvorefter gården i mange år 
ejedes af forskellige præster, og også har 
tilhørt Hørbylund. Senere bliver gården 
mere et handelsobjekt end egentlig bolig, 
og den handles med få års mellemrum 
indtil 1924.

Eget har aldrig været en herregård med 
store, fine bygninger. Den har været 

godsejerens bolig og var formentlig 
bygget i lerklinet bindingsværk som 
mange andre. Disse var svære at 
vedligeholde og blev derfor mange 
steder skiftet ud med mursten fra små 
lokale teglværker – dog ikke altid af særlig 
god kvalitet. Fra sidst i 1800-tallet blev 
kampestensbygninger almindelige, og den 
nuværende hovedbygning har i vestgavlen 
partier med kampesten fra en tidligere 
bygning.

Om bygningerne skriver TRAP/Gaardboe:
1662 stod der kun eet Hus ”næsten 
forfalden”. 
1769 bestod Borggaarden af 3 teglhængte 
Bindingsværksfløje.
1902 ca. Hovedbygningen, i eet Stokværk 
af Grundmur, er opført 1897 og bestaar af 
en Hoved- og to Sidefløje.

Efter landboreformerne fra slutningen 
af 1700-t. mistede hovedgårdsbegrebet 
gradvis sin betydning, bl.a. da 
soldaterudskrivningen fratoges godserne 
ved stavnsbåndets ophævelse i 1788, 
og da sognefogederne indførtes i 1791, 
overtog de den lokale politimyndighed 
m.m. Senere bortfaldt de lokale 
forvaltningsmæssige opgaver, og der 
var ikke så megen status i at være 
hovedgårdsejer.

Egets fæstebønder 
havde bedre forhold 
og færre hoveridage 
end fx Knivholts og
Bangsbos. I 1792 
indgik Egets 
fæstebønder en 
frivillig aftale 
om hoveriets 
fastsættelse,

underskrevet af samtlige bønder personligt 
- de har altså alle kunnet skrive, hvilket ikke 
var almindeligt på den tid.

Ved udskiftning i 1799 flyttede 2 af V. 
Skærums beboere ud og byggede nye 
gårde.

Det var ikke nødvendigt at skifte i Ø. 
Skærum på grund af den eksisterende 
opdeling.

I 1803 udskiftes Trøderup by, som tilhører 
Eget. Det sker som blokudskiftning, 
hvor hver gård ligger midt i det samlede 
jordstykke, den ejer.

 Vi har kun tilgængelige kort fra 1811 
og frem, og her ses ingen væsentlige 
ændringer i Egets grundplan i ca. 175 år. 
Bygningerne er blevet skiftet ud og bygget 
om hen ad vejen, men ligger stadig om 
samme gårdsplads. På kortet fra 1902-1970 
er der løbende indtegnet rettelser som 
viser, at hovedbygningen er flyttet lidt mod 
nord, men overlapper den tidligere, og 
driftsbygningerne er bygget større.

Hwant er wee`re ?
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ÅStEd SoGN i FoRaNdRiNG 3
Af Bjarne Haugaard Madsen  

Fattigkommissionen
I 1803 kom som tidligere nævnt 
“Reglement for Fattigvæsenets 
provisoriske Indretning og Bestyrelse på 
Landet i Danmark”. Ifølge denne, skulle der 
udskrives en regulær fattigskat i forhold til 
hartkorn.

“.. de Fattige, som ei ved egne Kræfter på 
lovlig Maade, kunne erhverve sig nød-
tørftig Underholdning og saaledes uden 
andres Hjælp, enten gandske, eller for 
en Deel maatte savne den Føde, Klæde, 
Huusly, Varme og Pleie i Sygdoms Tilfælde 
som er dem uundværlig til at vedligeholde 
Liv og Helbred ..skal forsørges af sognets 
fattigvæsen.”

Til at forvalte arbejdet nedsattes en 
kommission bestående af præsten, 
politimesteren (dvs. på landet var det 
sognefogeden), en af de største lodsejere 
og 3-4 sognemænd. Præsten var på 
forhånd sikret posten som formand, hvilket 
var fornuftigt nok, da han uden tvivl var en 
af de få skrive- og regnekyndige i sognet. 
I begyndelsen skulle sognepræsten og 
sognefogeden udpege sognemændene, så 
sognets beboere havde ingen demokratisk 
indflydelse på valget. Senere var det hele 
kommissionen, der skulle udpege dem. 
Embedsperioden var 3 år, og arbejdet 
bestod i at hjælpe præsten med at udføre 
de vedtagne beslutninger og skaffe de 
nødvendige oplysninger om de fattiges 
antal og behov. På baggrund heraf skulle 
der udarbejdes en forsørgelsesplan, der 
gjaldt i tre måneder ad gangen og et 
budget til dækning heraf. Når behovet var 
afdækket, kunne der udskrives skatter i 
form af naturalier og kontanter. 
Blandt sognemændenes opgaver var 
også at sørge for inddrivelse af de pålagte 
skatter. Højst sandsynligt har det ikke 

været særligt attraktivt at sidde som 
medlem af fattigkommissionen, for det 
første var det  
 
ulønnet og tidkrævende, for det andet 
har det ikke været særligt rart at skulle 
indkræve de pålagte skatter hos sine 
medborgere.

Det var som nævnt præsten, der førte 
pennen, med til hans arbejde hørte også at 
korrespondere med andre sogne angående 
forsørgelsespligt. Det var nemlig det sogn, 
hvor man var født og vokset op, der havde 
forsørgelsespligten. Korrespondancen 
kunne derfor blive ret så omfattende, 
efterhånden som folk efter stavnsbåndets 
ophævelse skiftede opholdssted.

Sogneforstanderskaberne
Landboreformerne kan ses som det første 
skridt i retningen af demokrati, næste 
skridt blev så at etablere en form for lokalt 
selvstyre, hvor almindelige mennesker 
kunne få indflydelse. Dette kom i 1841 med 
”Anordningen om landkommunevæsenet”. 
Det var naturligt at kommuneinddelingen 
på  landet blev fastlagt på grundlag 
af sogneinddelingen, for kirken var 
dengang det samlende midtpunkt for 
befolkningen og præsten en central person 
for administration og undervisning. Til 
at styre de nydannede sognekommuner 
oprettedes sogneforstanderskaber. 
Landbefolkningen var ”almue” og kunne 
endnu ikke tage vare på sig selv, så 
sognepræsten og den/de af sognets 
godsejere der havde mindst 32 tdr. 
hartkorn i sognet, var fødte medlemmer. 

De øvrige medlemmer (4 til 9 personer) 
blev valgt af og blandt de af sognets 
mandlige beboere, der ejede mindst 
én tønde hartkorn - eller forpagtede 

en ejendom på mindst seks tønder 
hartkorn - og var mindst 25 år gamle. 
Der blev hermed sat visse grænser for 
begrebet “almindelige mennesker”. 
Forstanderskabets administrative opgaver 
var, ud over fattig- og skolevæsen med 
amtet  
 
som kontrollant, også at vedligeholde 
sognets biveje. Til dækning af udgifterne 
skulle der årligt opkræves en skat til de 
enkelte formål.
Den 20. december 1841 fandt det første 
møde i Åsted-Skærum Forstanderskab 
sted. Forstanderne var: Pastor Andreas 
Jørgen Bendtsen (formand), Frederik 
Ferdinand Mejlbye, Eget, Carl Voss, 
Overskoven, Niels Christian Thomsen, 
Slustrup, Jens Andersen, Ørnhøj, Niels 
Nielsen, Nederskoven, Thomas Christensen 
og Jens Christensen.

Danmark fik i 1849 en demokratisk 
forfatning og rigsdag, så forholdene blev 
ændret med valgloven i 1855, der var lidt 
mere demokratisk. Alle folketingsvælgere 
- det vil efter1849 sige mænd over 30 
år med egen husstand - fik valgret, men 

skulle dog have boet i kommunen et år og 
have betalt skat. Men disse vælgere valgte 
kun tre medlemmer af sognerådet, den 
såkaldte ”mindre halvdel”. De øvrige fire, 
”den bedre halvdel”, valgtes af den højst 
beskattede femtedel af de almindelige 
vælgere. Antallet af sogneforstandere var 
altså nu fastsat til syv, og da valgperioden 
var 6 år, svarede det til, at der ved valgene 
hvert 3. år var nyvalg af enten tre eller fire 
medlemmer. Valgene var mundtlige og 
åbne, de blev forkyndt ved kirkestævnet 
- efter gudstjenesten.  Den ”almindelige” 
vælgerskare var nu blevet udvidet til ca. 
15 %, svarende til folketingsniveau, men 
de privilegerede 3-4 % med dobbelt 
stemmeret kunne - da stemmeprocenten 
og den politiske interesse også var højere 
her - sagtens sikre sig magten i rådet.

Sogneforstanderskaberne blev i 1867 afløst 
af sogneråd. Ved samme lejlighed blev 
en række kommunale opgaver omlagt, 
og kommunerne kom under endnu 
strengere tilsyn og kontrol fra de højere 
myndigheders side.      

Fortsættes i næste nummer.

A ska åp te skåstæn, 
ku do ha hjålpen mæ 
mæ å få stijji ree`st.
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Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.00 - juni til august og i skoleferierne er 
arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 5
Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl. 19.00 - 21.00 - samt efter aftale. 
Se mere på www.skaerum-info.dk

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.00
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

KFUM spejderne Ravnsholt 
Bævere tirsdag fra 17.00 til 18.00

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

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne

loKal-KalENdEREN
Faste arrangementer

Kvissel Pensionistforening program for foråret 2016

Banko Spil    Mandag 11/1, 1/2, 7/3, 4/4, 2/5 kl. 13

Generalforsamling  Torsdag 25/2 kl. 18 med fællesspisning (gule ærter)

Fællesspisning   Mandag 7/3 kl. 12

Syng Sammen  Søndag 20/3 kl. 14

Fællesspisning  Mandag 2/5 kl. 12

Kør selv tur   Søndag 22/5  kl. 13.30 fra Fritidshuset - ”Ud i det blå” 
    Tilmelding til Inga på 6165 4475

Sommerudflugt  Torsdag 16/6 - nærmere besked følger

Bowling    Hver onsdag kl. 10-11 - pris 100 kr./måned pr/deltager
    Tilmelding til Inga på 6165 4475

Petanque    Starter senere på foråret – nærmere besked følger

Ravnshøj Centret Program for tre måneder 2016

Banko Spil   Tirsdag 19/1, 16/2 og 22/3 kl. 13

Generalforsamling  I april – nærmere besked følger

loKal-KalENdEREN
Øvrige begivenheder

Ka do no ta å wæj din 
tånker te de, do er `we.



 Følg Fællesvirke Vest på Facebook

 

www.fællesvirkevest.dk
- se alle de tidligere udgaver af Skrå-en på hjemmesiden

Din historie i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk 
senest fredag den 29. januar 2016

Din annonce i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk


