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’Ravnsgaard’
Skroldvej 9, matr. 16a
Jørn Bladsgaard Larsen
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Med hensyn til navnet Ravnsgaard er det nok et navn, der er kommet til sammen med familien
Ravns ankomst i 1822.
Det oprindelige navn har været ’Øster Skrolle’, og det var en af de ejendomme, hvor manden
traditionelt fik gårdens navn til efternavn.

Vester Skrold
Øster Skrold

sammenlagt med matr. 20, der herefter blev nedlagt og forsvandt.

Den gamle helgård ’Skrold’ er
på et tidspunkt blevet delt i 2
halvgårde, hvor ’Vester Skrold’
er rykket mod vest og nu ligger
i Vester Hassing sogn. ’Øster
Skrold’ er siden blevet delt
igen i en større enhed og en
mindre enhed.
Ved matrikuleringen i 1844 fik
de 2 ejendomme matriklerne
16 og 20.
På kortet til venstre ses
ejendommen Øster Skrold og
nord herfor kom
udflyttergården ’Vestergaard’
(matr. 19), der blev

Området vest for Gaaser Å hørte i gammel tid til Clausholm og Panter familien, og østsiden mod
Hals hørte før reformationen til Vitskøl Kloster. I 1700tallet kom området vest for åen under
Langholt, der også havde et par små steder omkring Toftegårdene.
Inden udskiftningen i 1797 afhændede Langholt sine ejendomme i Gaaser, - dels til Østeraagaard
og dels til selveje.
Her på dette sted har der været aktivitet fra meget gammel tid, og lige vest for gården helt nede
ved vandet er der fundet rester af noget, der kunne være en gammel ringvold fra vikingetiden.
Midt i 1980erne blev der gravet og undersøgt på stedet, og i 1987 er Nationalmuseet blevet gjort
opmærksom på stedet ved den gamle alfarvej til Gandrup og videre mod vest.
Det er meget svært og forbundet med stor usikkerhed at sætte de rigtige navne på fæstegårdene,
fæsterne og ejerne i de gamle matrikler, men mit gæt er, at Øster Skrold i 1662 var ejet af
adelsmanden og godsejeren welbyrdige Gregers Krabbe til Torstedlund, 1594 - 1655

Kommissionsmatriklen
1662 ejer: Welbyrdige Gregers Krabbe til Torstedlund.

Hartkorn 3/-/-/-,1 Bol. Udsæd: Byg 4 tdr., 4 læs hø. Fæster Jep Pedersen
Skylder: 1 fjd. Smør. Er ved magt ( er velholdt)
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Amtstuematriklen
1664
Ejer: Welbyrdige Gregers Krabbe til Torstedlund. Hartkorn 3/-/-/-, Stedet kaldes et ½ Boel.
Fæster Jep Pedersen, Skylder 1fjd. smør

Gregers Krabbe
Han ejede ’Øster Schrolle’ (den senere Ravnsgaard), i 1662 nr. 9 og i 1664 nr. 11 i Gaaser.
Det var et bol, hartkorn 3/-/-/- på Sanden vest for Gaaser Å
I 1683 har gården skiftet fæster og er solgt til kongl. Mayestæt (14)
I 1688 er vurderingen ændret ned fra 3/-/-/- til -/4/2/-

Gregers Krabbe til Torstedlund, 1594 - 1655

Han var af adelsslægt og en meget betydelig mand. Som 14årig blev han sendt ud i
Europa for at studere ved universiteterne i Leipzig, Strassburg og Padua.
Som 23årig blev han sekretær i Danske Kancelli, og siden blev han lensmand på Hindsgavl og i Ribe. I 1640 blev han
optaget i Rigsrådet og var en betroet mand og personlig ven af kong Chr. IV.
I 1651 blev han statholder i Norge, hvor han afløste Chr. IV’s svigersøn Enevold Kruuse.
Han var gift med Dorothea Daae.

Et stykke flæsk i halsen
Det fortælles, at der var gæstebud på Torstedlund Hovedgård den aften. Under middagen fik datteren i huset et

stykke flæsk galt i halsen og kvaltes af det. Den unge pige blev klædt i ligklæder, lagt i åben kiste og stillet i kapel i
Aarestrup Kirke.
Fire dage senere brød en ugerningsmand ind om natten for at røve pigens smykker. Netop som han baksede med at få
en ring af hendes finger, gled flæsket gennem halsen, og pigen slog øjnene op. Blodet veg fra mandens ansigt, og han
tog flugten. Forskrækket over at finde sig selv alene i de uhyggelige omgivelser gav hun sig til at råbe på hjælp, men
ingen hørte hendes nødskrig. Først næste morgen, Clemen Degn kom for at ringe solen op, blev pigen fundet, og da
havde hun mistet sin forstand af bare skræk.
Her kunne historien godt slutte, men i virkeligheden blev det blot begyndelsen, for pigens far, Gregers Krabbe til
Torstedlund besluttede at bygge et hospital til hendes underhold. Da pigen imidlertid døde kort tid efter –denne gang
for alvor – fik fem fattige koner fra Aarestrup ophold i hospitalet.
Gregers Krabbe efterlod sig også et andet mindesmærke. Den 11. februar 1648 blev hospitalet udvidet til også at
omfatte sognets første skole.
Fundats.
Jeg Hr. Gregers Krabbe til Torstedlund, Kongl. Majestæts Befalingsmand paa Riber Huus, kiendes og giør hermed for
alle vitterligt, at jeg og min kiære Hustru, Ærlig og Velbyrdig Frue Dorothea Daae med velberaad Hue Gud den
Allermægtigste til Lov og Priis og Ære for sin rige Velsignelse og Gave, og fattige Børn til Forfremmelse, funderet og
stiftet en liden Skoele i den Øster-Ende af de fattiges huus, paa 2 Fag i Aarestrup udi hvilken Skoele den siungendes
Degn udi Aarestrup som nu er eller herefter kommendes vorder, skal flittig informere og lære fattige Skoele-Børn i
Deres Catechismo og Børnelærdom, og anden Gudsfrygtigheds Øvelser, saa og at lære at skrive og regne, saa vidt
enhver efter sin Aar og Alder kand fatte og begribe …
Gregers Krabbe efterkom hermed, som en af de meget få, Chr. IV’s kongebrev med ønske om oprettelse af skoler i de
store landsbyer.
Kilde: Google / Helle Serup /Jysk Lokalhistorisk Forlag /1998

3

1683 ejer Kongelig Majestæt, fæster Niels Nielsen (tidligere fæster Jep
Pedersen)

1688 ejer Kongelig Majest. Fæster Niels Nielsen, gammel htk. 3/-/-/-,

nyt htk. -/4/2/-.
Niels Nielsen har i 1683 nr. 14 på listen over bøndernes navne udi Gaase Bye
Gårdens agre er fordelt på 2 marker
1) Westermarcks Agre (Agrene 32 + 33 +34, lidt mindre end 1 td. Land)
Jorden her er beskrevet som: Middelmådig Byg jord af sort muld og sand.
2) Maaens Hafue (agrene 1 + 5 + 10 + 11 + 58 + 59 + 60 + 61, - lidt mindre end 2
tdr. land)
1 ager beskrives som ’Ringe havre jord af dyndig kold jord.
5, 10 og 11 ager beskrives som ’ Middelmådig havre jord af grå sand og kold jord.
58, 59,60 og 61 ager beskrives som’ Ringe havre jord af dyndig kold jord og ligger
mest under vand.
Engbunden på denne mands andel er vurderet til 2 læs hø og 1 knippe.

1716

Ejer Langholt Gods, fæster Jens Jensen

1724

Ejer Langholt Gods, fæster Jens Jensen

1769

Ejer Langholt Gods, nyt htk -/4/2/- gammelt hartkorn 3/-/-/- nr. 14 på listen
Fæster: Peder Nielsen Schrolle, f. 1722, døbt 24/6 & hustru Maren Jensdatter.

’Peder Schrolle’ Nielsen købte på et tidspunkt inden 1774 sin fæstegård til selveje af Langholt,
der var begyndt at frasælge fæstegodset i Gaaser.

1774

I 1774 solgte Peder Nielsen Schrolle, ejendommen til herredsskriver Hans Fanøe, der boede på
nabogården ’Skrollegaard’, som han nogle år forinden havde købt af af Langholt gods. Han var herredsskriver og
havde en tid været forvalter på Langholt.
Peder Schrolle bliver herefter fæster på Starbæk. Her afløses han i 1788 af svigersønnen Jens Nielsen fra Dødskov, der
blev gift med hans datter, Ane Pedersdatter Skrold (gift 1778).
Peder Nielsen Schrolle endte sine dage i Skovhuset i Sønderskoven, hvor han blev skovfoged. Han døde i 1798, begr,
26/8. Hans hustru Maren Jensdatter døde i Skovhuset i 1783, begr. 24/8. I 1784 giftede Peder sig igen med pigen
Maren Nielsdatter af Hals.

1775 Hans Fanøe sælger 6. december året efter videre til Lauritz (Lars) Hansen. Hartkorn: -/4/2/- (salgspris 170
Rdlr.) Lars Hansen var gift med Johanne Jensdatter (datter af tidligere fæster på stedet, Jens Jensen)

Lars Hansen og søsteren Citzel Hansdatter var børn af Hans Sørensen, tidligere Langholtfæster på matr. 21
(Sandagergaard)
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Skøde

På et Sted udi Gaaser, af
Hartkorn 4 Skpr. 2 Fjerdingkar
Forhen eiet og beboet af
Peder Nielsen Schrolle.
Dateret 6. decmbr. 1775
Ieg underskrevne Hans
Fanøe, Eier af Skrollegaard
etc. Deres Kongelig Maiests
HerredsSkriver udi Kier og Hvetboe
Herreder giør Vitterligt at have
solgt og afhændet, ligesom ieg
herved fra mig og Arvinger
sælger, skiøder og afhænder
til Lauritz Hansen af Gaaser
og hans Arvinger, et mig
tilhørende Sted, Stående for
Hartkorn 4 Skpr.2 Fk.,
beliggende
udi Gaaser Bÿe, Øster Hassing
Sogn
og forhen har været eiet
og beboet af Peder Nielsen
Schrolde
som samme Sted til mig
under 7. Augusti sidst solgt
og tilskiødet haver, thi
skal dette Sted med alt sit
Tilhørende som dertil ligger
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Og af Arildstid dertil hørt
Haver, intet i nogen maade
Undtagen / uden alene
Den Plads som Madame Udsen
I Gaaser, hendes Huus Staaer
Paa, samt Haugen og EienDommen deromkring, som
Ikke under dette salg er beGreben eller forstandet:/
Men alt det øvrige, være
Sig Bygninger, Agger, Eng
Heder, Tørveskjær og Fælled
Skal være Laurs Hansen og
Arvinger tilhørende hvorUdi ieg ikke efter denne
Dag kjender mig at have
Mindste, Lod, Deel eller
Rettighed i nogen Maade
Siden bemeldte Laurs Hansen
Har betalt mig samme efter
Vores Akkord med 170 Rdlr.
Skriver et Hundrede og
Halvfjerdsindstyve RigsDaler, og altsaa bepligter
Ieg mig og Arvinger …
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Hermed at frie, frelse, hiemle
Og tilstaae Laurs Hansen
Dette Sted og dermed solgte
Eiendomme for
Hver Mands Tiltale, som derPaa med Rette tale kunne
Saa om noget deraf, forMedelst min Vanhjemel
Skulle ved Dom blive
Ham fravunden, skal
Ieg ham igien med
Rede Penge erstatte.
Til Stadfæstelse under
Min Haand
Skrollegaard d. 6te
December 1775
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I den mellemliggende tid er selvejer Lars Larsen død, og konen, Johanne Jensdatter, har giftet sig
på ny med Niels Andersen.

1787
Folketælling, familie nr. 4

Niels Andersen, husbond, 40 år, gift 1. gang, bonde og gårdboer
Johanne Jensdatter, madmoder, 54 år, gift 2. gang (1. gang med Lars Hansen)
Ane Larsdatter, hendes datter af 1. ægteskab, 22 år, ugift

I 1801 blev alle fæstegårde under Østeraagaard brandforsikrede. Herover ses beskrivelse og
vurdering af den del af Øster Skrold, som senere fik matrikelnummeret 16.
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1801

Folketælling, familie nr. 18 og 19 (Øster Skrold er delt i 2)
Niels Andersen, mand, 53 år, 1. ægteskab, bonde og gårdboer (selvejer)
Johanne Jensdatter, hans kone, 66 år,2. ægteskab, hun var gift med foregående ejer Lauritz(Lars) Larsen (fra m. 13?)
Ane Larsdatter, hendes datter, 34 år, ugift
Anders Madsen, tjenestekarl, 20 år, ugift, indrouleret matros
Nabohuset
Anders Christensen Bunk, mand, 64 år. 3. ægteskab, bonde og gårdboer
Mette Jensdatter, hans kone, 67, 3. ægteskab (fra m. 13, Lille Toftegaard)
Maren Thomasdatter, hendes datter, 32 år, ugift (hun blev i 1803 gift med Chresten Nielsen Klem f. 1761 og d. 1842
Anders Pedersen, tjenestekarl 18, ugift. (Om C.N. Klem se ting og Tider nr. 26, Hals Arkiv)

1813

Niels Andersen døde i 1813, og den 23. marts mødte skifteforvalteren i Kjær Herred, herredsfoged Spies fra

Voerbjerggaard, med fuldmægtig Juul i dødsboet efter afdøde Niels Andersen i Gaaser for i overværelse af vidner og
vurderingsmænd sognefoged Anders Jensen Kok fra Gandrup og Chresten Nielsen fra Gaaser (28) at foretage 30te dags forretning
efter afdøde med påfølgende skifte og deling mellem enken Johanne Levisdatter og den efterlevende eneste livsarving, Anders
Nielsen ¾ år gammel, for hvem som værge var tilstede Anders Gregersen, selvejergårdmand i Øster Hassing. Enken var ligeledes
selv tilstede med lavværge Peder Levisen fra Vester Hassing.
Herefter blev alt indboet i alle rum skrevet op og vurderet. Storstue, sovekammer, loftskammer, et lille kammer, køkken, bryggers,
stald og kohus.
Det hele vurderet til 337 Rdlr. 2 Mk. Og 13 Sk. + 400 Rdlr. for ejendommen
Derefter. Blev der fremlagt skøder: 1775 på ejendommen, 1796 noget ager og tørvejord købt af Østeraae, 1810 parcel nr. 27 i
Gandrup.

Niels Andersen købte 6. dec. 1775 ejendommen til selveje af Hans Fanøe, der boede på Skrold. Begge ejendomme
havde Fanøe købt fra Langholt gods, hvor han havde været ansat.

1822. Familien Ravn flytter til Gaaser og Holtet
Ravn familiens forhistorie
1. Søren Christensen Møller gift med Ane Catherine Jensdatter Müller.
2. Chr Sørensen f. 1727, fæstegårdmand i Ravnskov under Langholt Gods. 30/10 1754 gift med Maren Eskildsdatter f. ca. 1720
3. Lars Christensen (kaldet Lars Ravnskov / Lars Møller) f. 1758 i Vester Hassing, død 21. dec. 1821. Gift 13/11 1785 med Pige Ane Kirstine Pedersdatter
Først møllersvend og derefter husmand i Gandrup, og senere gårdmand i Neirup vest for Gandrup.
Børn: 1) Christen Larsen Ravn, f. 1786, døbt 15. juli
2) Peder Larsen Ravn, f. 1787, døbt 7. okt. Købte Starbæk til selveje af Østerågård i 1825 (kaldte sig herefter Peder Starbæk)
3) Maren Kirstine Larsdatter Ravn, f. 1790, døbt 13. juni
4) Chresten Larsen Ravn, f. 1793, døbt 16. juni. Gift med Karen Jensdatter (hun var datter af Jens Eriksen i Gaaser).
5) Johan Larsen Ravn, f.1797, døbt 22. jan.

4) Chresten Larsen Ravn boede først i Neirup, hvor børnene Jens f. 20/9 1818, Lars f. 2/3 1820 og Chresten f.
20/1 1822 blev født. Da hans kone Karen Jensdatter døde i 1822 flyttede han med sin 2. kone Maren
Peitersdatter til Gaaser. De solgte Neirup til Anders Andersen, der også havde købt udflytter stedet
Vestergaard i Gaaser. Det nye sted I Gaaser hed Øster Skrolle men fik senere navneændring til Ravnsgaard.
Han døde 17/12 1882 som enkemand og aftægtsmand hos sin søn, smed Peder Chr. Larsen Ravn.
Børn:
1) Jens Christensen Ravn, f.2o/9. 1818. f. i Neirup Gift 1846 med Maren Kirstine Mortensdatter fra Gandrup og startede samme år en smedje i matr. 22e. Han døde22/3 1870.
2) Lars Christensen Ravn, f. 2/3 1820. F. I Neirup
3) Christen Christensen Ravn, f. 20/1 1822, f. I Neirup, døde
4) Karen Christensen Ravn, f. 18 / 11 1823, døde 14/6 1847, 23 år gammel
5) Peder Christensen Ravn, f.28/2 1828
6) Andreas Christensen Ravn, f. 27/10 1832
7) Lars Chr. Cristensen Ravn, f. 27/10 1832. Gift med Mariane Mathisdatter fra m. 30a. Han blev fundet druknet i fjorden den 22/8 1869.
8) Vigeline Christensdatter Ravn, f.31/1 1836, død af tæring 16 år gammel.
9) Poul Martinus Christensen Ravn, f. 21/4 1841, matros, druknede vist også.
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1834

Folketælling, familie nr. 3
Chr. Larsen Ravn,41 år, gift, smed,1. gang gift med Karen Jensdatter, død 22. aug. 1822,
Maren Peitersdatter, 38 år, gift, hans kone
Jens Christensen Ravn, 16 år, hans søn, Jens Ravn senere smed i Gaaser i matr. 22e
Karen Christensdatter, 11, deres datter,
Peder Chr. Christensen, 9 år, deres søn

1840

Folketælling, familie nr. 10
Christen Larsen (Ravn), 47 år, gift, gårdmand
Maren Peitersdatter, 44 år, gift, hans kone
Karen Christensdatter, 17 år, deres datter
Peder Chr. Christensen, 14 år, deres søn
Andreas Christensen, 8 år, deres søn
Lars Chr. Christensen, 6 år, deres søn
Wigeline Kristinne Christensdatter, 4 år, deres datter

1845

Folketælling, familie nr. 37
Christen Larsen Ravn, 52 år, gift, V. Hassing, Gårdmand
Maren Peitersdatter, 49 år, gift, i sognet, hans kone
Jens, 28 år, ugift, i sognet, deres børn
Karen, 22 år, ugift, i sognet ”
”
Andreas, 13 år, i sognet.
”
”
Lars Chr. 10 år, i sognet.
”
”
Wigeline, 9 år, i sognet.
”
”
Poul Martinus, 4 år, i sognet ”
”

1850

Folketælling, familie nr. 11
Christen Larsen Ravn, 57 år, gift, i sognet, gårdmand. (htk. 1/4/1/1 ¼ )
Maren Peitersdatter, 54 år, gift, i sognet, hans kone
Peder Christian, 25 år, ugift, i sognet, deres børn, hjemmeværende matros
Andreas, 18 år, i sognet
”
”
Lars Christian, 15 år, i sognet,
“
“
Vigeline, 14 år, I sognet
“
“
Martinus, 9 år, I sognet
“
“
Margrethe Poulsdatter, 21 år, ugift, Biersted, tjenestepige

1853. Peder Christensen Ravn skøde af Chr. Larsen Smed, 25. nov, læst 16. dec. 1853
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1855

Folketælling, familie nr. 12
Peder Christensen Ravn, 30 år, gift, Ø. Hassing, gårdmand
Johanne Katrine Sørensdatter, 29 år, gift, Ø. Hassing, hans kone
Christine Marthea, 2 år, Ø. Hassing, deres barn
Christen (Larsen) Ravn, 62 år, gift, V. Hassing, mandens fader, aftægt
Maren Peitersdatter, 59 år, gift, Ø. Hassing, hans kone
Andreas Christensen Ravn, 23, ugift, Ø. Hassing, deres børn
Lars Christian Ravn, 20 år, ugift, Ø. Hassing.
“
“
Martinus (Ravn), 14 år, Ø. Hassing
”
”

1860

Folketælling, familie nr. 45
Peder Ravn, 34 år, gift, i sognet, lever af sin gård
Johanne Cathrine Sørensdatter, 33 år, gift, V. Hassing, hans kone
Christine Martha, 7 år, i sognet, deres børn
Sine Cathrine, 5 år, i sognet,
”
”
Jens Peter, 1 år, i sognet,
”
”
1 udøbt drengebarn, 1 år, i sognet, ” ”
Anders Jensen, 26 år, ugift, V. Hassing, tyende
Karen Sørensdatter, 22 år, ugift,
”
Familie nr. 2 i matrikel 22a
Chr. Larsen Ravn, 67 år, gift, aftægtsmand
Marie Pedersdatter, 64 år, gift, hans kone

1870

Folketælling, familie nr. 3
Peder Christensen Ravn, 44 år, gift, i sognet, gårdejer (død i Gaaser 1911)
Johanne Cathrine Sørensen, 42 år, gift, V. Hassing, hans kone
Christine Marthea Pedersen, 16 år, i sognet, deres børn. (f. 11/6 1853)
Sine Cathrine Pedersen, 14 år, i sognet, deres barn (f. 26/9 1855)
Jens Peter Pedersen, 10 år, i sognet, deres barn (f. 30/12 1859 og død 23/3 1917)
Christian Larsen Ravn, 76 år, enkemand, V. Hassing, husbonds far, aftægt af stedet
Svend Christensen, 23 år, ugift, Horsens, tjenestekarl

1880

Folketælling, familie nr. 40
Peder Christensen Ravn, 54 år, gift, i sognet, gårdejer
Johanne Cathrine f. Sørensen, 53 år, gift, V. Hassing, hans kone
Christine Marie Pedersen, 26 år, ugift, i sognet deres børn
Sine Katrine Pedersen, 24 år, ugift, i sognet,
”
”
Jens Peder Pedersen Ravn, 20 år, ugift, i sognet. ”
”
Christen Larsen Ravn, 86 år, enkemand, V. Hassing, husfaders fader

1890

Folketælling, familie nr. 1
Peder Christensen Ravn, 64 år, gift, Gaaser, gårdejer
Johanne Katrine Sørensdatter, 62 år, gift, V. Hassing, hans kone
Jens Peter Pedersen Ravn, 30 år, ugift, Gaaser, deres søn
Christine Mathea Pedersdatter, 35 år, ugift, Gaaser, deres datter
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1901

Folketælling, familie nr. 8
Peter Chr. Christensen, f. 27/1 1826, gift, Ø. Hassing (Ravn)
Johanne Katrine f. Sørensdatter, f. 19/4 1827, gift, V. Hassing, hans kone
Sine Katrine Pedersen, 26/9 1855, ugift, Ø. Hassing, datter
Jens Peter Pedersen Ravn, f. 30/12 1859, ugift, Ø. Hassing, søn
Chr. Fr. Oscar Kristensen, f. 27/5 1884, ø. Hassing,tjenestekarl
Andrea Lineman, f. 26/7 1890, V. Hassing, tjenestepige

1906

Folketælling, familie nr. 47
Peter Kristian Kristensen, gift, 27/1 1826, husfader & gårdejer
Johanne Katrine Kristensen, gift, 19/4 1826, husmoder
Sine Katrine Pedersen, ugift, 26/9 1855, datter
Jens Peter Ravn, ugift, 30/12 1859, søn
Mette Margrethe Andersen, f. 7/11 1891, tjenestepige
Anders Marius Knudsen, f. 17/4 1890, tjenestekarl

1906 Jens Peter Ravn skøde af Peder Chr. Christensen (Ravn), dat. 17., læst 26. okt. 1906
1911

Folketælling, familie nr. 9
Peder Kr. Kristensen Ravn, 27/1 1826, enkemand, Ø. Hassing, husfader & landbrug
Jens Peder Ravn, 30/12 1859, ugift, Ø. Hassing, søn
Sine Katrine Pedersen, 26/9 1855, ugift, Ø. Hassing, datter
Maren Johanne Kristensen, f. 16/9 1892, Horsens, tjenestepige, 1905 fra Hammer

1916

Folketælling, familie nr. 11
Jens Peder Ravn, ugift, f. 30/12 1859, gårdmand & husfader. Indkomst kr. 1.500, formue 22.000, skat kr. 78,14
Sine Katrine Pedersen Ravn, ugift, f. 26/9 1855, husmoder, indkomst kr. 300, formue 0, skat kr. 7,80
Jakob Thomsen Koch, f. 16/4 1897, tyende
Katrine Bertelsen, f. 17/10 1901, tyende

1918

Jens Peter Ravn, f. 30/12 1859, døde ugift den 23/3 1917 i
Gaaser, 58 år gammel.
Sine Katrine Ravn med flere adkomst ved skifteretsattest.
Kr. Nygaard & G. Knudsen skøde af Katrine Ravn m. fl. Dat. 20/12
1918, læst 31/1 1919

Efter salget af Ravnsgaard lod Sine Katrine Ravn bygge
et aftægtshus, hvor hun tilbragte sine sidste år (d.
1924). Det var ’Villa Ravn’, Sønderskovvej 228, matr.
23m.
Der blev også råd til en meget smuk gravsten på
Gaaser kirkegård.
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Aftægtshuset, ’Villa Ravn’, Sønderskovvej 228 i Gaaser.

1918 Anders Justesen skøde af Nygaard & Knudsen, dat. 20/12 1918, læst
31/1 1919.
Anders Justesen, der ejede nabogården, Sandagergaard, hvor han selv boede,
lejede ejendommen ud.

1921

Folketælling, familie nr. 34
Johannes Chr. Sachse, gift, f. 29/8 1889, Ø. Hassing, husfader & landmand
Laurine Sachse, gift, 4/3 1894, Ø. Hassing, husmoder, husgerning
Edel Sachse, 5/6 1913, Sundby, barn
Thonny Sachse, 3/8 1919, Ø. Hassing, barn
Chr. Jørgensen Koch, 19/8 1902, ø. Hassing, tyende, landbrug

Sachse fraflytter og den nygifte søn Johannes overtager
lejemålet

1925

Folketælling, familie nr.36
Johannes Just Justsen, gift, 10/3 1898, Ø. Hassing, husfader, landbrug (søn af ejeren Anders Justsen)
Marie Nielsine Justsen, gift, 12/4 1899, Buderup, husmoder (Buderup ved Gravlev)
Anders Just Nielsen Justsen, 11/4 1925, Ø. Hassing, barn
Gerda Nielsen, ugift, 12/11 1909, Buderup, husassistent
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1928
Den 25/8 1928 får Johannes Justesen skøde af faderen Anders Chr. Justsen på hjemmet
Sandagergaard og flytter dertil.
Faderen og moderen Johanne Justsen flytter så til aftægtsejendommen Ravnsgaard.

1930

Folketælling, familie nr.4

Anders Chr. Justsen, gift 1897, f. 29/5 1852, husfader, indkomst kr. 1000, formue kr. 7.000
Johanne Justsen, gift 1897, f. 9/10 1873, husmoder

Da Anders Chr. dør flytter Johanne tilbage til Sandagergaard, hvor hun får sin egen
lejlighed og aftægt hos sønnen Johannes & svigerdatteren Nielsine.

Herefter sælges ejendommen til familien Bak, - Niels & Anna.
Familien Bak er flere gange nævnt i Chrenn Bjergs bog ’På sporet af det tabte’. (Faderen Søren
Bjergs dagbog)
Søren Bjerg kommer til Gaaser og besøger vennen Niels Bak. Han bliver herefter karl på
nabogården Vestergaard hos Thomas Klem.
Søren Bjerg bliver gift med lærerinden Anna Hovn (Bjerg) i Gaaser. Niels Bak dør af
blindtarmsbetændelse med komplikationer i 1938, og enken sælger 31/3 1938 ejendommen
videre til familien Holm.
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1938
1938, 31/3 Ferdinand Holm skøde af Anna Bak

1940
Folketælling, familie nr. 14
Holm, Ferdinand Randolf, f. 4/9 1913, gift, husmand, Brønderslev
Holm, Margrethe, f. 22/1 1918, gift, husmoder, Als sogn
Holm, Frank, f. 7/12 1936, barn, Horsens Hammer
Holm, Birthe, f. 3/10 1938, barn, Ø. Hassing
Pige, f. 8/10 1940, Barn. Ø. Hassing

1946
1946 30/9 Poul Christensen ved skøde (’Ringer Poul’) pris 17.750 (8.300)

19531953 16/11 Just Justsen 60.000 (20.000) skøde af ‘Ringer Poul’ Christensen

1953
Just Nielsen Justsen, f. 1/6 1928 i Gaaser (søn af Johannes
Justsen)

Gift med

Karen Lene f. Svendsen, f.11/11 1931 (datter af Ole Svendsen
på Holtet, matr. 7)
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’Ravnsgaard’ som den så ud i 1961,
med det gamle stuehus med have og
køkkenhave i nord, lade i syd og
kostald mod vest.
Ejendommen ligger meget tæt på
fjorden, og ved højvande er vandet
flere gange nået helt op til husene,
men kun en enkelt gang ind i husene.
Husene ændrede sig ikke meget i Just
Justsens ejertid, selvom det hele tiden
var hans drøm at bygge nyt.
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Børnene Lena-Marie & Ole

Just og Karen Lene levede af deres landbrug på Ravnsgaard, i de første år suppleret af mælketuren fra Skrold til Holtet
Mejeri.
Efter salget til Per Madsen i 1991, flyttede de til Gandrup.
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Det er almen viden for os, som er opvokset på landet, at landbruget, hverken tidligere eller i dag, har været et
erhverv med stor afkastning og lette penge, - og vi har i de senere år i landsbyen set flere store landbrug med
mange generationers ejerskab give op og sælge, - eller simpelthen dreje nøglen om.
Derfor kan det undre, hvordan et lille sted som Ravnsgaard har kunnet klare at brødføde en familie med børn
gennem mange år og alligevel har kunnet få enderne til at hænge sammen.
Mange på lignende steder, har holdt skindet på næsen, ved at lade ægtefællen tage lønarbejde udenfor bedriften,
men på Ravnsgaard klarede man sig uden, - dog havde faderen Just i mange år mælketuren fra Skrold til Holtet
mejeri. Det må virkelig have været en opgave, og ord som flid og nøjsomhed må her være på sin plads, og hertil
kommer vilje og udholdenhed.
Et af de to børn på stedet, Lena- Marie, har sagt ja til at fortælle lidt om
sin barndom og hverdagen på gården i Gaaser, men også selve landsbyen
og dens beboere har hun kendt godt, da hun i flere år var medhjælper
hos købmandskonen, Edith Toft, i landsbyens sidste købmandsbutik efter
den gamle købmand Tofts død.
De lokale købmænd spillede en vigtig rolle i landsbyens liv. Af dem var
der forhen 2 i Gaaser, og de havde deres helt faste kunder, der kun
meget nødtvunget handlede hos konkurrenten. Ravnsgaards handel
foregik hos den ’Vestre købmand’, hvor Lene Marie altså selv i flere år
var medhjælp. Her kunne man stort set få alt, som behøvedes i
dagligdagen, og man kendte også købmandens bagdør i en snæver vending.
Hver kunde havde sin ’bog’ og man handlede sjældent kontant. Husmødrene på gårdene kunne som regel med
deres levering af æg klare ’bogen’, når den blev gjort op hver måned, - men kreditten kunne i nødstilfælde godt
blive længere. Æggene blev leveret en gang om ugen, når købmanden havde sin varetur.

Barndomsminder fra ’Ravnsgaard’
af Lene- Marie Ovesen, f. Justsen
Da jeg var barn, oplevede jeg det som en lykkelig og tryg tid, hvor alle måtte tage deres tørn, når der var behov
derfor. Vi var en tæt familie med bedsteforældre som naboer og på Holtet. Vi børn vidste godt, at der ikke var
meget at rutte med, og indimellem måtte vi bruge tøj, der havde været brugt før og var syet om. Det var vi ikke
altid glade for, men vidste godt, at sådan var betingelserne.
På gården havde vi i begyndelsen 10 køer, - det blev senere til 13 samt kvier og kalve, og når malkningen var
overstået, skulle mælketuren fra Skrold og til Holtet klares af Far.
Udover køer og kalve havde vi 4- 5 søer og 4 svinestier med grise samt et enkelt får.
En meget vigtig del var hønsene, for æggene, vi leverede til købmanden kunne næsten klare regningen, når ’bogen’
blev gjort op en gang om måneden.
I det daglige producerede vi næsten alting selv, og køkkenhaven, blev passet og plejet. Der blev syltet asier,
rødbeder, blommer og kirsebær. Der blev lavet syltetøj af bærrene jordbær, ribs, solbær, stikkelsbær og rabarber.
Om foråret fik fåret lam, og om efteråret blev der slagtet lam. Der blev røget lammekøller hos slagter Brandborg i
Gandrup, og resten af lammet blev lavet til lammerullepølser.
Der blev også slagtet gris, og af den blev der lavet blodpølse, rullepølse, leverpostej, medisterpølse og sylte. Resten
af grisen blev skåret ud til steg, koteletter og fars.
Når vi var færdige skulle vi over i frysehuset i Gaaser med det hele, så det kunne komme på frys.
Høsten foregik i begyndelsen på gammeldags maner med selvbinder. Negene blev sat sammen i lange rækker. Når
det var tørt blev det kørt hjem i laden og om vinteren tærsket på tærskeværk.
Senere kom Mc. Arthur og høstede med sin mejetærsker, og Svend (’Per Nevs’) nede fra byen kom og pressede
halmen fra maskinstationen i Vester Hassing.
Når vi var færdige med at høste, skulle vi have æbleskiver, og mor bagte en hel eftermiddag, for der blev spist
mange.
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Mac Arthur, Jørn, Ragnhild og børnene kom om aftenen. Mc. Arthur kiggede på os børn, og så blev der spist om
kap, og vi børn fik altid lidt ondt i maven, for Mc. Arthur kunne spise mange æbleskiver.
Høet blev sat op i høstakke på ryttere, hvor det skulle tørre i nogle dage. Det blev så kørt ind i laden på loen, hvor vi
børn skulle træde i det, så det sank lidt sammen, - og så skulle der strøs salt på.
Når vi skulle lege, foregik det i bunden af haven, hvor der var nogle store træer. Imellem dem havde vi bygget vores
hule af et træskelet med salpetersække banket på. Min bror havde indlagt vand med vandtank på taget og
vandhane i køkkenet og en malebøtte som vask. Der blev kogt rabarbergrød over bål.
Et godt sted at lege var ved fjorden. Om sommeren badede vi om middagen, når ’Københavneren’ sejlede forbi.
Den sejlede hurtigt, og dens kølvand gav store bølger, og det var sjovt. Vi måtte have lov til at gå ud til ålegræsset.
Vi havde ingen båd, men der var nogle store drenge fra Holtet, der havde en båd, de sejlede i, men det måtte vi
ikke.
Skulle vi til sport, måtte vi til Holtet, hvor vi kunne gå til håndbold og fodbold i H.I.F. Der var også dans i
mejerisalen.
Vi børn var meget på ferie hos mine fætre og kusiner på Holtet, Rebild og Brønderslev, og de kom også på ferie hos
os. Jeg husker en gang, hvor vi var 3 dage i Ballerup hos min faster sammen med mor og far.
Da jeg var barn, var der ishus, murer, købmand, tømrer, smed og vognmandsforretning i Gaaser by.
Jeg havde en dejlig barndom i Gaaser på Ravnsgaard
Lena- Marie, 13 marts 2022

NB: For læsere, som ikke ved, hvem Mc. Arthur var, kan følgende oplyses.
Mc Arthur, også kendt som ’Prinsen’, men hvis borgerlige navn var Arthur Nielsen, havde en lille maskinstation i et
af husene i Sønderskoven. Han var en meget speciel mand, der ikke gjorde nogen hemmelighed ud af, at hans
fædrene ophav var af kongelig byrd.

1991
Per Madsen skøde af Just & Karen Lene Justsen, 14. juni 1991. Købspris kr.
700.000 (580.000)
Ejendommen har i dag fået nyt stuehus med mere.
Per Madsen, f. 28/7 1966 i Kolding.
Søn af Aase og Richardt Madsen, Nørgaard, Sønderskovvej 202 i Gaaser.
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Efter Per Madsens overtagelse af ejendommen er der sket en del forandringer, og kun et enkelt
af de gamle huse står tilbage.
Der er bygget nyt stuehus og en ny hal.
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