
Historiske perler på Midtals

De tre landsbyer
- midt o Als

Hundslev - Almsted - Notmark
Gravgård, 

Almsted 2, tidligere boel

Den oprindelige gård eller boel stammer fra omkring 1600 og har hørt under Rumohrsgaard len. 
Ud over jorder omkring gården havde man marker “i skoven” som Notmarkskov (Fynshav) kaltes. 
Markerne lå hvor Lillebælt camping idag ligger. De oprindelige bygninger er nu erstattet af nyere 
og landbruget ophørt.

Almsted 2, matrikel 7. 1939 Det Kgl. Bibliotek.

Almsted 2, matrikel 7. 2022 Steen Weile
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Gunnar Hansen skriver (maj 2022)
Jeg vil her skrive de oplevelser jeg har haft 
sammen med Christian på Gravgården i min 
barndom.
Jeg har til d.d. kendt 5 generationer på gården, 
det lyder voldsomt men det er rigtigt. Den 
ældste var Christen Eriksen der var født 11. 
10. 1872 på Tjørnegården i Almsted  og blev 
gift med Cathrine Marie Eriksen født Grav der 
arvede Gravgården og de overtog gården den 
17. 11. 1906 og til den 1. 7. 1942. Christen 
byggede de store stalde og lader der hører til 
gården. Cathrine Marie døde den 27. 1. 1930 
kun 56 år gammel, jeg har kun kendt Christen 
som enkemand og som en gammel mand på 
ca. 80 år, men en meget håndværksmæssig 
dygtig mand, jeg kan huske han fremstillede 
en trækvogn til Christians store hund (Christian 
junior) og den fik seletøj og kunne trække den 
lille vogn, men udover disse små ting husker jeg 
ikke meget andet end han boede på aftægt han 
døde den 30. 4. 1965 på Gravgården næsten 
92 år gammel.
Sønnen Christian Grav Eriksen født den 14. 
6. 1900 arvede gården først som forpagter 
og 1942 som ejer, 10 år senere ombyggede 
han gården til det den er i dag, jeg husker den 
store ombygning fra stråtag til fast tag og om-
bygningen af forsiden til gule sten, Christian 
Grav købte også tidligt en større traktor kan jeg 
huske, en Fordson klods major, det var noget 
der havde store drenges opmærksomhed og 
på et tidspunkt kaldte vi Christian junior ”Kedde 
Fordson”.
Christian Grav Eriksen og Marie havde tre børn: 
Kathrine Grav Eriksen  født d. 20. 3. 1936 
Christian Grav Eriksen født d. 14. 6. 1939 
Ernst Peter Grav Eriksen født d. 10. 11. 1942. 
Ernst Peter var svært handikappet og sad i 
rullestol han var næsten hele sit liv på forskel-
lige hjem hvor han fik den nødvendige hjælp, 
han kunne mange ting som handikappet for eks. 
kunne han spille harmonika og senere i livet var 
en kendt person for dansk handikapforbund, 
han boede i mange år i Augustenborg sammen 
med en venninde, han blev konfirmeret samme 
år som mig og han er med på konfirmationsbil-
ledet.

Dem vi kender bedst er Christian og Anne 
Christine som vi har haft mange rigtig gode 
timer sammen med vi var jo ikke så langt fra 
hverandre i alder og på et tidspunkt var jo de 
unge aktive i byen, de fik to børn næsten på 
alder med vore to piger og det betød jo at vi var 
meget sammen, Allan født 12. 2. 1967 og Randi 
født d. 4. 10. 1971. Allan er ugift, men Randi er 
Gift og har tre børn som alle er voksne, og med 
dem kommer de fem generationer jeg kender.
Allan og Randi ejer gården efter forældrenes ret 
tidlige død, jorden er bortforpagtet men tilhører 
stadig ejendommen. 


