
Fræer ligger centralt i Rebild Kommune ca. 2 km nordøst for Skørping. Byen er 
koncentreret omkring den nord-sydgående Gerdingvej og den øst-vestgående 
Fræervej. Der er ca. 44 husstande i Fræer.

Fræer er en landsby, der er grundlagt i oldtiden. Byen er koncentreret omkring 
den nordsydgående Gerdingvej og den østvestgående Fræervej. Bebyggelsen 
består af større tætliggende gårde, der ligger i en uregelmæssig klynge langs et 
snoet vejforløb. Mange af de oprindelige gårde og længebebyggelser står stadig 
tilbage. De fleste af dem er moderniseret indenfor nyere tid og ligner derfor ikke 
længere den helt traditionelle landsbybebyggelse. Enkelte steder er er gårdene 
skiftet ud med parcelhuse fra 1970’erne.

Fræer ligger højt i landskabet på toppen af et skrånende terræn. Særligt Fræer 
Kirke, hvis ældste dele er fra sidst i 1100-tallet, ligger højt og er omkranset af et 
imponerende kampestensdige. 

På engene syd for Fræer var der under 2. verdenskrig en stor tysk radarstation, 
der i folkemunde kaldes Bette Berlin, og i 1945 blev der indrettet en krigsfangelejr 
med op mod 3500 beboere i området.
Landskabet omkring Fræer er præget af landbrugsdrift og engarealer med flere 
vandløb.

Forsamlingshuset har indtil for få år siden været kommunalt aktivitetshus. Da 
kommunen flyttede aktiviteterne andetsteds, dannede byens borgere en for-
ening, som overtog bygningerne og nu står for vedligehold og udleje. Forsam-
lingshuset danner, sammen med sportspladsen, rammen om de fælles aktiviteter 
i byen.  

Der er generelt god stemning mellem borgerne i byen, som blandt andet har dan-
net et lille hønselaug, der har fælles høns og kan holde de medvirkende selvforsy-
nende med æg. 

Borgerlauget, forsamlingshusforeningen og menighedsrådet bidrager alle til at 
lave fællesarrangementer for borgerne i Fræer. Særligt fællesspisningsarrange-
menterne er godt besøgt.

FRÆER

De fleste børn i Fræer benytter sig af 
skole og børnepasning i Skørping.  

Borgerne i Fræer benytter sig af fritids-
aktiviteterne i Skørping.

Borgerne i Fræer har gode indkøbsmu-
ligheder i Skørping blot 2 km væk, men 
orienterer sig også mod Støvring og 
Aalborg.


