
1887  Ravnskovhuset 

 

’Ravnskovhuset’, bemærk initialerne på gavlen: E v. HR., på sydgavlen står 1887. 

Ravnskovhuset, Søbyvej 94, blev opført 1887 som bolig for skovfogeder, der var 

ansat under Stamhuset Rathlousdal. Allerede før dette hus blev bygget, var der et 

hus ved Ravnskoven, der blev kaldt Ravnskovhuset. En skovfoged havde det daglige 

opsyn med skoven, og måske lige så vigtigt det natlige opsyn, hvor han skulle sørge 

for at forhindre krybskytteri. 
 

I Regnskabsbogen for Rathlousdal Godskontor 1887 er noteret: 

     ”Der er hos Firmaet N. Munk og Blom indkøbt 16.050 Mursten og 1.000 Brøndsten 

til opførelsen af ’Ravnskovhuset’ til en samlet pris af 307,90 Kr. Ørting Teglværk har 

leveret 250 Mursten til i alt 4,50 Kr. Murer Søren Nielsen har udført Murerarbejdet 

ifølge Regning for 567,50 Kr. Snedker- og Tømrermester Thomas Frandsen, Hou, har 

udført Snedker- og Tømrerarbejde for i alt 497,79 Kr. Købmand A.J. Hansen i Hou har 

leveret Materialer for 1.310,14 Kr. Stenhugger Hans Pedersen har udført 

Stenhuggerarbejde iflg. Regning for 284,60 Kr. Maler Nielsen har malet for 50 Kr. P. 

Jensen har lavet Smedearbejde for 37,28 Kr.” 
 

Ravnskoven hørte dengang under Stamhuset Rathlousdal, og den er stadig (2022) en 

del af godset Rathlousdals skove. Ifølge Folketællingen for Odder Sogn 1880 var 

Søren Eskildsen med kone, Katrine, og 2 børn at finde i et hus i Fillerup. Søren stod 

anført som ”Skovarbejder, Indsidder”, han var formodentlig allerede da ansat under 

Stamhuset Rathlousdal. Senere blev han forfremmet til skovfoged, måske da familien 



flyttede til det gamle ’Ravnskovhuset’ i 1883. I de følgende år kom yderligere 3 børn 

til. 
 

Følger man op på Folketællingerne og Kirkebøgerne, kan man læse, at Søren og 

Katrines ældste søn, Eskild Alfred Eskildsen, i 1901 var ”Skovgangsmand” og boede 

med sin kone og 4 børn i Ravnskovhuset sammen med forældrene. Året efter var det 

datteren Sophie Kirstine og hendes mand, Hans Ludvig Nielsen, der boede der, da 

deres ældste barn blev født. Og i 1903 var det sønnen Alfred, der fandt husly i 

barndomshjemmet til sin nystiftede familie. I 1916 var kun den yngste søn, Jørgen, 

tilbage. 

Husets nuværende beboer, Elsemarie Dam Justesen, har fået fortalt, at den ene ende 

af huset oprindeligt var hestestald, hvilket måske forklarer nogle vinduer, som ikke 

harmonerer i størrelse og placering med de øvrige. Man kan altså slutte, at der 

undertiden har været ganske trangt i det lille hus, men hvor der er hjerterum, er der 

husrum. 
 

Søren Eskildsen sluttede som skovfoged i begyndelsen af 1920’erne og flyttede med 

Katrine til Spøttrup. Katrine døde i 1927, og Søren flyttede derefter til Gylling, hvor 

han boede på aftægt hos sønnen Jens Kristian til sin død i 1931. 
 

Sønnen Jørgen Eskildsen overtog formentlig faderens stilling og Ravnskovhuset. I 

1925 og 1930 boede han i Ravnskovhuset sammen med sin kone og 3 børn. Jørgen 

angives først som ”Skovgangsmand”, i 1930 var stillingsbetegnelsen ”Skovfoged”. 

Han flyttede fra Ravnskovhuset i løbet af 1930’erne, hvorefter hans svoger Hans 

Ludvig Nielsen overtog huset og stillingen som skovfoged. 

I 1940 boede Hans Ludvig Nielsen og Sofie Kirstine Eskildsen sammen med deres 

datter, Lydia, i Ravnskovhuset. Dermed sluttede Eskildsen-dynastiets tid i 

”Ravnskovhuset”. 

Sofie og Hans Ludvig flyttede på deres gamle dage til Alderdomshjemmet i Hou, hvor 

de døde i henholdsvis 1966 og 1961.  
 

 

Sofie og Ludvig Nielsen 

sammen med børn og 

svigerbørn ved deres 

guldbryllup i 1951. 

I bageste række til 

venstre sønnerne Søren 

og Anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eskildsen-dynastiets tilknytning til Ravnskovhuset lader formode, at stillingen som 

skovfoged kunne arves, på samme måde som en fæstebondes gård kunne gå i arv til 

en søn eller svigersøn. 

 

Det står lidt hen i det uvisse, hvem der efterfulgte Hans Ludvig Nielsen som 

skovfoged. Men Gunhild og Niels Hoe, der begge gik i skole i Hou i 1950’erne, kan 

huske et par skolekammerater, der boede i Ravnskovhuset, og hvis far var skovfoged 

og hed Ekkelund.  

Johan Tesdorpf, Rathlousdal, har meddelt, at hans far, Iver Tesdorpf: ”--- erindrer, at 

Ravnskovhuset indtil midt i 1970’erne var beboet af en såkaldt ”skovløber”, der havde 

et dagligt opsyn med Ravnskoven. Min far erindrer, at den sidste skovløber hed 

Thomas, men han kan ikke huske efternavn og vi har desværre heller ikke data, hvor 

jeg kan finde nærmere.” 

 

Siden midten af 1970’erne har Ravnskovhuset været lejet ud til folk, der ikke 

nødvendigvis har haft ansættelse på Rathlousdal. 

 

’Ravnskovhuset ’ står der endnu, 125 år gammelt, det ser ganske uforandret ud i det 

ydre, og det hører stadig under Rathlousdal.  

 

 

Kilder: 

• William Rathlou: Træk fra Hou og omegn på godt og ondt. 2006 

• Folketællinger for Gosmer Sogn 

• Johan Tesdorpf 

 

Fotos:  

• Bente Schou 

• Venligst udlånt af familien til Hans Ludvig Nielsen 

 

Skrevet 2016 med tilføjelser 2022 af Karen Rasmussen 

    


