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HUSK
Stof til næSte nUmmer 
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Vandstæren, som vi har på forsiden 
denne gang, er en sjælden ynglefugl i 
Danmark, men om vinteren kommer 
der trækgæster fra Norge og Sverige.  

Vandstæren ligner en stor 
Gærdesmutte, og er brunsort med et 
stort hvidt parti på bryst og strube. 
Ved Aasted å, kan man en vinterdag 
være heldig at se den siddende på 
en sten ude i åen, hvor den jævnligt 
foretager kniksende bevægelser. 
Indimellem dykker den ned i vandet, 
for lidt senere at dukke op på næsten 
det samme sted. Vandstæren bygger 
sin rede til de 4 - 6 æg i tilknytning 
til et vandløb, i en skrænt under en 
bro eller lignende steder. Vandstæren 
lever af vandinsekter, krebsdyr og 
lignende, som den finder på bunden 
af vandløbet. 

Man kan undre sig over at en fugl, 
der ikke har svømmehud på fødderne 
finder sin føde i strømmende vand. 
Vi har, som så ofte, lånt billedet 
fra Jens Larsens samling af 
naturtegninger.
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FRa Redaktionen

er danskernes flyttemønster på 
vej til at ændre sig?

Det mener fremtidsforsker Jesper 
Bo Jensen som for nylig har fremlagt 
nye tal, der viser danskernes 
flyttemønstre de sidste 12 måneder. 
Hans konklusion er ikke til at tage 
fejl af, nemlig at danskerne bevæger 
sig i højere grad fra byerne og mod 
landet.

Det er sandelig en glædelig nyhed. 
Også selvom tendensen er langt 
størst på Sjælland. Forhåbentlig vil vi 
se tendens slå igennem i hele landet. 
Som Jesper Bo Jensen selv siger: 
”Spred gerne det nye budskab!”
Det gør vi gerne. 

Det er de gode historier som er med 
til at danskerne får øjnene op for 
oplandet. Det er de gode historier 
om sammenhold, samvær, det rige 
foreningsliv, den pragtfulde natur 
m.m. 

En af måderne til at få de gode 
historier frem er de sociale medier – 
uanset om man kan lide dem eller ej, 
så spiller de en afgørende rolle. 

LAG Nord afholder en række 
seminaraftener, hvor man lærer, 
hvordan man via de sociale medier 
får fortalt de gode historier. Disse 
aftener er for alle interesserede. 

Er du interesseret – så kontakt Jørgen 
på mobil 21 25 48 42. Han kan 
fortælle mere og sørge for tilmelding.

kviSSel FRitidShuS 2015 
Af Bestyrelsen

Kvissel Fritidshus havde i 2015 et 
helt rimeligt år. Flere udlejninger 
end forventet og dermed en større 
indtægt.

Stor tak til alle kunder og venner af 
Kvissel Fritidshus og tak til Kvissels 
Venner for økonomisk støtte!

I 2015 åbnede vi op for at unge 
kunne holde fester i Fritidshuset. Vi 
havde efterskolefester, fødselsdage 
og andet. Vi har dog sat en stopper 
for det igen, da der var en del 
ekstraarbejde forbundet med langt 
de fleste af festerne.
Vi vil dog forsøge at finde en løsning 
der igen gør det muligt at også unge 
kan holde fester i Kvissel Fritidshus.

I 2015 købte vi et nyt anlæg hvoraf 
højttalerne desværre blev stjålet for 
nylig.

Vi har i 2015 modtaget gode råd og 
ønsker fra vores kunder og vil i 2016 
forsøge at følge dem. Der er allerede 
nyt bestik, nye lamper og en ekstra 
kaffemaskine fra Cafax på vej.

Af yderligere ønsker er blandt andre; 
fjerne dørtrin ved døren til sal og 
døren til køkkenet, gennemgang og 
supplering/udskiftning af service 
og køkkenredskaber, fjerne de små 
vægge der står i salen, nyt skur/skure, 

maling af to udendørs vægge, nyt 
plankeværk ved affaldscontainer, 
installering af lyssdæmpere i salen.

Vi vil gøre alt hvad vi har økonomisk 
mulighed for at gøre, for at Kvissel 
Fritidshus skal være et godt sted at 
være.

Elsebeth og Kalle der stod for 
rengøringen i Fritidshuset har valgt 
at stoppe. Kalle fortsætter som 
ejendomsinspektør. Mange tusinde 
tak for de mange års rengøring!

Vi ønsker alle vore kunder, venner og 
Skraa-ens læsere et godt 2016 og vi 
håber at se jer i Kvissel Fritidshus!

Du kan finde oplysninger om Kvissel 
Fritidshus her:

Hjemmeside:  
www.kvissel.info/fritidshuset

Facebook:
www.facebook.com/kvi.fri

Bestyrelsen
Kalle Jensen
Lars Christian Thorvil
Jan Jensen
Mogens Nielsen
Rasmus Toft Graversen
Lasse Vinther Tyron
Erik Georg Tyron
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hvad poStkoRt kan aFSløRe
Af Bjarne Haugaard Madsen

Når man får et gammelt billede med et bekendt motiv i hånden, er det første, 
man ofte tænker på, hvornår mon det er fra? Dette skete også for mig, da jeg 
sad og skulle scanne nogle gamle postkort fra Kvissel, så de kunne arkiveres 
og lægges på nettet.

Det første har Egnsarkivet flere eksemplarer af, og motivet er den velkendte 
købmandsgård, der i mere end 100 år stod som en markant bygning midt 
i Kvissel by. Butikken blev i mange år drevet af købmand Sigtenborg, 
der udvidede den med trælast med mere, senere blev den overtaget af 
svigersønnen Bang Henriksen, der ligeledes drev den i mange år. Men på 
postkortet står der “E. Brandborg”, “E. Brøndborg” eller noget i den retning 
over døren. 
Sigtenborg kom til Kvissel i 1907, hvor han de første tre år drev forretning 
på Kvisselvej, inden han overtog købmandsgården. Så fotoet er altså ældre, 
desværre er der hverken frimærke eller poststempel bag på, der kan afsløre 
noget, men pludselig opdager jeg, at der står “Forlag: Brøndberg, Kvissel” på 
bagsiden. Altså hed købmanden E. Brøndborg og var tilmed også forlægger. 
Nu er det ikke sikkert, at man skal lægge for meget i ordet “forlag”, højst 
sandsynligt dækker det blot over, at en omrejsende fotograf har afsat nogle 
postkort til købmanden, der så har fået eneret på dem og så fået titlen oven i 
handelen. Hermed har købmanden også stået med den økonomiske risiko.

Interessen samledes hermed om de øvrige postkorts bagsider, der viste sig, 
at være tre mere fra Brøndbergs forlag. Det ene er et parti fra Ravnshøjvej, der 
på det tidspunkt blot var en sandvej, i baggrunden ses Kvissel mejeri, der blev 
opført i 1888.
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Det fjerde kort har Rolighedsvej i Kvissel som motiv, tiden er fra før viaduktens 
bygning, altså før 1919. Midt på billedet ses nemlig jernbanebommene. På 
billedet optræder desuden godt en halv snes personer, det er sikkert ikke 
tilfældigt, det var en stor begivenhed, når en fotograf kom til en by af Kvissels 
størrelse på den tid, så der har været mange nysgerrige, der skulle følge med i 
begivenhederne.

Det var jo nok ikke alt, hvad sådan en fotograf optog, der uden videre 
kunne sælges på stedet, men så kunne han måske være heldig hos andre 
forlæggere. Et enkelt af den håndfuld postkort, jeg sad med, ser i hvert fald 
ud til at være optaget af samme fotograf og på samme tid og sted som 
ovenstående. 

På bagsiden viser det sig imidlertid, at forlaget er “Peter Alstrups Kunstforlag, 
København”. Dette forlag lader sig spore via Internettet, det viser sig at være 
oprettet i 1894 og nedlagt i 1925. 

På det næste postkort ses Kvissel fra nord, Tolnevej er ligeledes blot en 
jordvej, det har ikke været let for mælkekuskene eller deres heste at
transportere mælken til mejeriet med datidens stive hestevogne med 
jernbeslåede træhjul, der skar sig ned i den bløde vejbane.

A wentjer entj no tak.
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Frederikshavn Kommuner er en 
fattig Kommune, så de besluttede 
at spare penge, ved at lukke 7 
genbrugspladser i de små landsbyer.
Skærum var en af dem. Så 
Distriktsudvalget blev indkaldt 
på Kommunen til møde. 
Distriktsudvalget tog Skærum 
Sogneforening med. Det blev et godt 
møde, hvor Kommunen foreslog, at vi 
(borgerne i Skærum) kunne få lov til 
at beholde Pladsen, hvis vi selv ville 
stå for arbejdet.

Kommunen ville så betale leje af 
jorden og også sørge for at hente 
containerne, når de var fyldt op.
Distriktsudvalget og Skærum 
Sogneforening afholdt et 
borgermøde, hvor der deltog 27 
mennesker.

Her blev det besluttet, at 4 
repræsentanter fra Skærum skulle 
bede om endnu et møde med 
Kommunen. Det blev holdt endnu et 
borgermøde i Skærum. Og nu blev alt 
sat på plads.

Fremover skal Skærum 
Sogneforening have ansvaret for 
genbrugspladsen. Og vi skal have et 
låsesystem.
Kommunen sørger for, at der bliver 
sat et låsesystem op, så vi skal bruge 
kode for at komme ind.
Vi mister stort brandbart, pap, stort 
jern og metal, hvidevarer og farligt 
affald.
Vi beholder småt brandbart, småt jern 
og metal, beton/tegl og haveaffald.

Borgerne i Skærum er meget tilfredse 
med den ordning.

Søen`te we gåw`li 
war der luw`nt.

GenbRuGSpladSen i SkæRum
Af Alice Schneider

Ligheden med ovenstående fra Rolighedsvej er stor, blot har fotografen 
stået lidt tættere på bommene. Og så er der placeret et par smukt påklædte 
mennesker midt på vejen, kvinden ser ud, som hørte hun hjemme på et 
maleri af P. S. Krøyer.                   

Ja, dermed blev jeg lidt klogere på billederne og deres tid, og for mig fik de 
dermed ny betydning, alle fire billeder må være fra perioden lidt før eller 
umiddelbart efter århundredskiftet, altså godt 100 år gamle.

Disse og flere andre såvel gamle som nyere kan ses på Internettet på 
adressen: www.arkiv.dk
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I et kort over Aasted sogn, fra 1899, 
kan man se stednavne, som man 
ikke umiddelbart forstår. Jeg har her 
fundet 3 navne, som er lidt specielle. 

Stente, der ligger lidt nordvest for 
Aasted.
En stente er en overgang med trin, så 
man kan komme over et dige eller et 
hegn. Der har sikkert været mange 
Stenter rundt omkring, hvor det har 
været nødvendigt, men hvorfor er 
netop denne Stente markeret med 
navn i kortet. Fortæller det os at 
der har været et særligt fælles skel 
mellem indmarken, som hørte til 
gårdene, og udmarken som var fælles 
areal. 
Der er ikke i kortet markeret 
noget dige. Navnet lever videre i 
ejendommene Nørre og Søndre 
Stendet, og vejen der går gennem 
området hedder Stendetvej. Den er 
for øvrigt en del af den gamle kirkesti 
fra Kvissel forbi Mejling til Aasted 
kirke. (Man kan se en Stente over 
hegnet, omkring det grønne areal 
langs E 45, lige syd for Frederikshavn)

Pigehus, der ligger på hjørnet af 
Rosenhøjvej og Hjørringvej.
I senere udgaver af kortet er navnet 
ændret til Spindelund. Har der her 
været et hus, hvor der har boet nogle 
kvinder, der forarbejdede uld og hør 
til garn og tøj.   

vingården, der ligger på 
Ravnsholtvej
Vingården er et eksotisk navn til 
en almindelig gård i Aasted sogn 
i 1800talllet, men hvorfor har den 
det navn, der har sikkert ikke været 
dyrket vin, eller ligget et vinlager på 
stedet. 
Der må findes en forklaring. 
Jeg har derfor spurgt Navne-
forskningsinstituttet ved Københavns 
Universitet. 
De svarer, at der har været flere 
stedet i landet, hvor en gård bærer 
navnet Vingård. Gårdene har hørt 
til pastoratet, og som tienden skulle 
den yde et bidrag til afholdelse af 
udgifterne, til den vin der blev brugt 
ved altergangen i kirken. 
Så det kan meget vel tænkes, at det 
er på den måde gården har fået sit 
navn. 

hvad et Gammelt koRt kan FoRtælle
Af Orla Thomasberg

kloakSyStemet i SkæRum
Af Alice Schneider

Nu er første etape slut, og anden 
etape begynder den 1. februar 2016.

Bondgårdsvej bliver spærret i ca. 3 
uger. Og der vil blive sat skilte op 
med omkørsel.
Der vil næsten samtidig blive arbejdet 
på Dybrovej.

Den til tider hårde frost har ikke 
forsinket arbejdet oplyser folkene, 
som arbejder med projektet.

I skrivende stund arbejdes der ved 
Pumpestationen, og det er ret så 
vådt, siger en af mændene.

Der er endnu ikke regnet med 
forsinkelse af arbejdet, som vil stå 
færdigt sidst i 2016. 

Det er vi rigtig mange, som glæder 
os til, da det jo altid er lidt besværligt 
med spærrede veje.
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Lige efter nytår blev Borgernes Hus i 
Skærum solgt.

Huset vil i første omgang blive brugt 
til varelager og varesalg. Det er 
måske kun de første tre måneder, 
for så vil ægteparret leje Huset ud 
til fester, som det tidligere er blevet 
brugt til, og det glæder rigtig mange 
mennesker sig til, for vi har stadig 
brug for et sted at holde store fester, 
så som konfirmationer, bryllupper og 
masser af andre gode fester.

Huset vil blive lejet ud, som det plejer 
– uden vært, og man kan leje den lille 
sal eller den store sal – måske der er 
brug for hele huset, og det kan også 
lade sig gøre udtaler en af værterne 
Conny Frost.

Ejerne af Borgernes Hus har lejet 
forhuset ud, så der kommer også en 
ny Borger til Skærum. Ham byder vi 
også velkommen til Skærum.

Det er ingen skam at blive ældre...
Hos Aros Forsikring falder prisen med alderen
Som loyal kunde hos Aros 
Forsikring vil du opleve, at  
dine forsikringspriser 
 automatisk bliver lavere  
med årene.

Alder i år 26 30 40 50 55 60
Bilforsikring -16% -5% -7% -5% -5%

Husforsikring -10% -10%

Indboforsikring -10% -5% -5% -13%

Få besøg af en assurandør  
fra Aros Forsikring

Bor du i eget hus eller har sommerhus, og får  
et uforpligtende besøg af en af vores assuran- 
døre, deltager du i en konkurrence om en rejse,
        weekendophold eller en grill.  
        Læs mere på www.aros-forsikring.dk

Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 
Døgnvagt ved skade 8734 5099
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk

Forvent lidt mere... Aros Forsikring er kundeejet. Det betyder, at overskud-
det går til gode loyale kunder i form af bedre forsikringer og service. Aros Forsikring 
har nogle af markedets bedste produkter, og leverer gode forsikringsvilkår og høj 
 service til konkurrencedygtig pris.

Ha’ dit hjem på den sikre side... Børnedækning
Der kan ske ting, som ingen kan 
forudse, og som hverken træbeskyttelse 
eller brandalarmer kan stille noget op imod 
- f.eks. stormskader og sprængte vandrør. 
Hos Aros Forsikring har du mulighed 
for at udvide din husforsikring, så den 
også dækker vandskade, kosmetiske for-
skelle og skade forvoldt af gnavere.

Du kan også udvide husforsikringen, så 
den dækker mekanisk funktionsfejl og an-
den skade, der pludselig sker i daglig brug.

Det er en almindelig misforståelse som 
forælder at tro, at dit barn er forsikret 
gennem indboforsikringen eller ulykkesfor-
sikringen, hvis det bliver alvorligt sygt eller 
får mén fra sygdom. Det er ikke tilfældet.

Du har mulighed for at udvide børneulyk-
kesforsikringen, så du og dit barn er bedst 
stillet i den værst tænkelige situation.
Forsikringen indeholder dækning for visse 
kritiske sygdomme, méngradserstatning 
ved sygdom og dødsfaldssum.

Kontakt din lokale assurandør Thomas Vilhelmsen tlf. 2120 3301 og aftal et uforpligtende møde.

boRGeRneS huS i SkæRum
Af Alice Schneider

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                          Stubfræsning



16 17

ÅSted SoGn i FoRandRinG 4
Af Bjarne Haugaard Madsen  

Som det fremgår af diagrammet, 
ændrede befolkningstallet i Åsted 
sogn sig ikke mærkbart før omkring 
1830, hvor der skete en markant 
forøgelse af fødselstallet, desuden 
kunne folk nu i kraft af stavnsbåndets 
afskaffelse frit rejse ind og ud af 
sognet og tage ophold, efter eget 
valg. Antallet af indbyggere i Åsted 
sogn var således i 1850 kommet op 
på 868, og af disse var 35,7 % født 
uden for sognet, heraf 11 i udlandet. 
Antallet af børn (0-14 år) udgjorde 
304 svarende til 35 % af hele 
befolkningen, heraf var 37 plejebørn 
= 12 %. 

Dette tal synes at være overraskende 
stort, men må dække over en stor 
dødelig blandt forældrene, eller at 
disse ikke på betryggende måde har 
kunnet tage vare på børnene. Det 

fremgår dog ikke af folketællingen 
om nogle af børnene er sat i pleje 
af fattigvæsenet. Derimod viser 
sogneforstanderskabets årsregnskab 
for 1850, at otte børn blev 
understøttet af fattigvæsenet med 
kontanter, medens 27 voksne modtog 
dels penge, dels naturalieydelser. 

Disse tal er for hele Åsted-Skærum 
kommune. I folketællingen for 
Åsted sogn er der imidlertid kun 
registreret 10 voksne som modtagere 
af fattighjælp, og i Skærum sogn 
4. Det må derfor konstateres, at 
folketællingerne kun tilnærmelsesvis 
beskriver de faktiske forhold. Det 
er stadig almindeligt, at den ældre 
generation forbliver boende i familien 
på en form for aftægt.                                                                               
                                

Udvikling i befolkningstallet i Åsted sogn 1787-1921
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ESKEBÆK GRØNT
Hjørringvej 295, Mejling

 9900 Frederikshavn
        

Tlf.: 61 30 14 85

ESKEBÆK GRØNT

KIG IND VI HAR ÅBEN 09-19 
ALLE DAGE

I gårdbutikken har vi kartofler, 
grønsager, æg, bøger 
og plakater mm og 

som noget helt NYT: 

ØKOLOGISKE KRYDDERIER

Nu nærmer forårets sig 
og derfor sælger vi:

• økologisk hønsegødning i piller
• økologisk lupingødning i piller

• økologisk jord til højbedet

Båsti låå æ 
ååntj stæ æn 

dæj plæ`j.
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regnskab for 1850
Fattigforsorgen var set ud fra 
regnskabsprotokollen absolut den 
største opgave for forstanderskabet, 
gennem de første år. Skolevæsenet fik 
også sit i form af reparationer og nye 
bøger, men vej-væsenet figurerer ikke 
i de første mange årsregnskaber.

Beskatningen foregik såvel i 
kontanter som i naturalier.  2/3 af 
skatterne blev betalt i henhold til 
de enkelte ejendommes hartkorn, 
mens 1/3 betaltes af formue og 
bolig. Naturalierne var rug, byg, hø, 
halm og tørv. Fattighjælpen blev 
ligeledes ydet i såvel naturalier 
som rede penge. Enhederne såvel i 
rummål som vægt og mønt var den 
gang henholdsvis tønder, pund og 
rigsdaler.

De samlede udgifter i 1850 herunder 
fattighjælp til 36 navngivne personer/
familier beløb sig til: 23 tønder 7 
skæpper rug, 21 tønder ¼ skæppe 
byg samt 256 rigsdaler 4 mark 12½ 
og skilling i kontanter. Af kontanterne 
var godt 53 rigsdaler afdrag på 
gæld fra året før. Et par eksempler 

en enke modtog 1 tønde 2 skæpper 
rug, 1 tønde byg, 3 rigsdaler 3 mark 
8 skilling. En mand, benævnt den 
blinde, fik 1 tønde rug og 1 tønde 
byg. Det vides ikke, hvor mange 
personer, der var i den enkelte 
husstand.
Af de 36 personer var otte børn, 
der var udsat i pleje, støtten til dem 
varierede fra 8 til 16 rigsdaler, idet 
de større børn forventedes at kunne 
gøre nogen gavn for mad og husly. 
Plejefamilierne blev udvalgt via en 
akkord, hvor lavestbydende vandt.

Følgende citater er fra 
forstanderskabets dagsorden den 4. 
marts 1854:

2) ”udsat et Barn af Peder Røds 10 
aar gammel til Christen Christensen, 
Gaden for 14 Rd. pr. aar Christen 
Gaden skal klæde ham og faa ham i 
skole, nu er Drengen meget blottet 
for Klæder, det blev vedtaget at skaffe 
ham Trøje og Bukser.”
3) ” udsat et Barn af samme 5 aar 
udsat i 1½ aar til 1. Nov. 1856 for 
beløb 26 Rd. til Ole Rølle...”

Der ska stååj te åålteng`, 
ååntj æn som te å 

få`ng i lå`p.

4) ”udsat et Barn af samme til Carl 
Heden i Elling for 20 Rd. aarlig, 4 aar”.

Det fremgår tydeligt, at det drejede 
sig om ekstrem fattigdom, den 
10-årige havde ikke engang så meget 
tøj, at han kunne sendes i skole, men 
det blev der altså nu taget hånd om.

Datidens møntsystem er ikke helt let 
at gennemskue, men denne tabel kan 
kaste lidt lys over inddelingen.

1813-1873
1 rigsdaler (Rd,) = 6 rigsmark (Rm) = 96 
rigsskilling (Rbs.) 
Af praktiske årsager brugte man i 
dagligdagen blot betegnelserne daler, 
mark og skilling. 

Som om, der ikke var nok at bruge 
penge til, udbrød der i 1853 en 
koleraepidemi i Danmark, som man 
også blev nødt til at forholde sig til i 
Åsted sogn, herom kan læses i Skrå-
en nr. 92.

Skolevæsen
Siden reformationen har der været 
degne ved alle danske kirker, 
sammen med præsten skulle de 
undervise børn og unge i den kristne 
lære. Degnens undervisning var langt 
hen ad vejen begrænset til tiden 
mellem første og anden ringning før 
søndagens gudstjeneste. Børn og 
unge skulle først og fremmest  lære 
salmer, diverse skriftsteder og dele af 
katekismussen udenad - alt sammen 
med henblik på konfirmationen. 

Den første degn i Åsted, hvis navn 
vi kender til, var Rasmus Jørgensen, 
der bliver omtalt i 1655 og som 
døde i 1664. Efter ham fulgte Jens 
Christensen, der var gift med 
Margrethe Galschyt af den kendte 
Galschyt-slægt. 
Da Jens Christensen døde i 1719, blev 
han efterfulgte af sin søn Rasmus 
Jensen Galschyt, der døde i 1740. 
Hans søn, Hans Rasmussen Galschyt 
varetog der efter stillingen frem til 
1781, hvor han døde. Det vil sige, at 
sognet gennem en periode på godt 
hundrede år havde tre generationer 
af degne fra den samme familie. 

I 1695 gav Otto Arenfeldt til 
Knivholt 10 rigsdaler om året til 
vedligeholdelse af sit gravsted i Åsted 
kirke, hvad der blev til overs skulle 
bruges til de fattige børns skolegang i 
degneboligen. 
I 1738 blev der truffet beslutning 
om at bygge tre skoler i Åsted-
Skærum sogn, de kom hver til at 
bestå af fem fag, 3 til skolestuen, et 
til skoleholderens kammer og et til 
køkken. Hver skole forsynedes med 
en jernbilæggerovn og to borde på 
pæle. Bordene stod altså fast i gulvet 
og kunne ikke flyttes rundt efter 
behov. Ind til da havde der ligget 
en gammel faldefærdig skole ved 
Fuglsang Mølle, dele af den blev 
anvendt til opbygning af den nye 
skole på Ribberholt fælled. I 1744 blev 
der fremsat ønske om at få gulvet i 
skolestuen i Åsted stenlagt, da der 
om vinteren ofte var så fugtigt, at der 
stod vand på gulvet.
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Skoleloven af 1814
Oplysningstiden var den bærende 
idé bag skoleloven af 1814,  den 
handlede først og fremmest om, at 
den brede befolkning i hele landet 
skulle lære at læse, skrive og regne. 

Det blev anset for at være nødvendigt 
i datidens verden, hvor samfundet 
i højere og højere grad benyttede 
sig af formidling på skrift i bøger, 
magasiner og aviser - også på landet. 
I Anordningen om Almuevæsenet på 
Landet nævnes, at en skoleelev ikke 
måtte have mere end en kvart mil - 
det vil sige knap 2 km til skolen. For 
at komme den nærmeste og dermed 
hurtigste vej til skolen benyttede 
børnene sig derfor af skolestier, der 
givetvis ofte faldt sammen med 
kirkestierne. Ejerne af jorden måtte 
ikke forhindre børnene i at benytte 
stierne. En sådan skolesti, som 
benyttedes langt op i det 20. årh.,  gik 
således fra gårdene i Fauerholt, ned 
gennem ådalen og over åen via en 
række trædesten til Åsted skole.

Med skoleloven af 1814 kom der 
mere orden i skolevæsenet. Der blev 
således undervisningspligt for alle 
børn i 7-14-års alderen, og der blev 
oprettet seminarier til uddannelse af 
lærerne. Denne nye type undervisere 
var langt mere effektive. Nu skulle der 
i skolerne undervises i såvel religion 
som dansk og regning, ofte også 
historie og geografi. 

Biskoppen og sognepræsten førte 
tilsyn med undervisningen og der 

blev hvert år afholdt eksamen, hvad 
de bevarede protokoller vidner 
om. Ved alle prøver blev der givet 
karakterer, men desværre var al 
undervisning udenadslære. Ikke 
mindst om sommeren var der på 
landet ofte brug for børnenes 
arbejdskraft. For at reducere antallet 
af forsømmelser var skolegangen 
for de større børns vedkommende 
begrænset til to dage om ugen.
 
Desuden kunne der idømmes 
mulkter (bøder), hvis der ikke forelå 
en gyldig grund til fravær. Måske var 
børnenes arbejdskraft sommetider 
vigtigere end mulktens størrelse, i 
1843 blev der således opkrævet 46 
rigsbankdaler, 4 mark og 8 skilling i 
mulkt. Til sammenligning indkom der 
20 rigsbankdaler, 3 mark og 4 skilling 
i fattigbøsserne (i begge tilfælde 
dækker tallene for Åsted-Skærum 
sogn). Om sommeren startede 
skolegangen så tidligt som klokken 
seks om morgenen, der skulle jo 
også lige være tid til at lave noget 
fornuftigt!

 (fortsættes)

Bondegaardsvej 24  .  Skærum  .  9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 34 55  .  Mobil 20 29 34 55  .  Fax 98 47 32 34

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
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Kvissel Pensionistforening program for foråret 2016

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

Fællesspisning   Mandag 7/3 kl. 12 - tilmelding til Inga 6165 4475

Syng Sammen  Søndag 20/3 kl. 14 - tilmelding til Inga 6165 4475

Fællesspisning  Mandag 2/5 kl. 12 - tilmelding til Inga 6165 4475

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 15/3, 19/4, 17/5 og 14/6 kl. 13

Damernes butik  Torsdag 3/3 kl. 13.30

Generalforsamling  Fredag 29/4 kl. 9.30

Sangaften   Tirsdag 10/5 kl. 18

Kartoffeldag  Tirsdag 14/6 kl. 11.30

Havefest   Lørdag 16/7 kl. 12.30

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder

Skærum voksenforening
5. januar kl. 14.00     Hyggeeftermiddag

19. januar kl 13.30  Tur - afgang fra Skærum Aktivitetshus i egne biler til 
    Sergentskolen,Dr. Margreths Vej 20. Vi får rundvisning
    på Søværnets Sergent- og reserveofficerskole, 
    derefter kaffe på Orlogshjemmet. Pris kr. 50,- + kr. 
    10,- til føreren af bilen. Tilmelding senest den 8/1 til 
    Connie tlf.: 98 47 35 31/26 74 99 95 eller Anna tlf.: 
    98 47 30 47/25 68 80 27

2. februar kl. 14.00   Emma Madsen kommer og fortæller om, hvad    
    hjemmesygeplejerskernes arbejde tidligere bestod af.

16. februar kl. 14.00    Hyggeeftermiddag

1. marts kl. 14.00       Hyggeeftermiddag

15. marts kl. 14.00      Generalforsamling

29. marts kl. 14.00      Hyggeeftermiddag

12. april kl. 13.30  Tur - afgang fra Skærum Aktivitetshus i egne biler til 
    Det Musiske Hus i Frederikshavn. Efter en rundvisning 
    og fortælling om Det Musiske Hus er der kaffe på 
    Rådhuscentret. Pris kr. 50,- + kr. 10,- til føreren af bilen. 
    Tilmelding senest 1/4 til Connie tlf.: 98 47 35 31/26 74 
    99 95 eller Anna tlf.: 98 47 30 47/25 68 80 27.

26. april kl. 14.00     Hyggeeftermiddag

10. maj     “Ud i det blå” - mødetidspunkt senere

24. maj       Hyggeeftermiddag

7. juni          Sommerudflugt  -   program for dagen senere

Mød op til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder fortsat



 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. maj 2016

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

https://www.facebook.com/F%25C3%25A6llesvirke-Vest-281325132017712/
http://www.f%C3%A6llesvirkevest.dk/
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