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Oprindelig fæstegård under 
Løvenborg. 
I 1935 købt at slagtermester 
Carl Herman Christensen. 
Gården er på 60 tdl. Der er 
foretaget grundforbedringer i 
1936, 1942 og 1946 samt anlagt 
en frugtplantage på ca. 3 tdl. i 
1941. 
Bygningerne er opført omkring 
1900. Stuehuset er ombygget 
og moderniseret i 1935-36. 
Kostalden er ombygget 1936 og 
hestestalden bygget i 1937. 
 
Foto ca. 1970 
 
 

 
Inga og Erling Olsen købte gården i 1965 af Carl Herman Christensen. Ejendommen var uden 
dyr og maskinparken var nedslidt.  
 
Inga og Erling kom fra en gård i Svinninge og medbragte selv nogle dyr, bl.a. 12 malkekøer. 
Kostalden blev udvidet, så der var plads til 42 køer. Der blev installeret rørmalkning og 
udmugningsanlæg. I laden blev der lavet plads til kalve og kvier og kornmagasin.  
Hestestalden blev lavet om til farestald med plads til 8 søer, og der blev bygget ny stald til 
fedesvin. Inga og Erling havde en ung mand som medhjælp. 
 
Mælken blev leveret til Holbæk Mejeri og senere til Landmandslyst i Osted. Fedesvinene blev 
leveret til Holbæk Slagteri. 
 
Der blev mekaniseret med nye traktorer og mejetærsker. Der blev lavet rørvandingsanlæg, så hele 
marken kunne vandes fra åen, og en åben grøft fra gården til åen blev rørlagt. Engen blev pløjet 
og opdyrket. 
Stuehuset blev isoleret og moderniseret med nye vinduer, nyt køkken og badeværelse og der blev 
bygget vinterhave. 
I 1984 blev malkekøerne solgt og gården derefter drevet med ca. 10 ammekøer + opdræt og grise. 
 
Inga stammer fra Stenbjerggård i Asnæs. Erling stammer fra Daugbjerg ved Viborg. De har begge 
været på Vallekilde Højskole (Inga i 1946 og Erling i 1940-41). Erling var på Tune Landbrugsskole i 
1943-44.  
 
Inga og Erling boede 7 forskellige steder før de slog sig ned på ”Søholm”.  
 
I deres tid i Tuse har Inga været formand for Butterup-Tuse Husholdningsforening i 27 år og været 
med i bestyrelsen for Pensionistforeningen og for Tuse Brugsforening. 
Erling har været medlem af Menighedsrådet og i bestyrelsen for Landboforeningen og Tuse 
Forsamlingshus. Endvidere medlem af Venstreforeningen. 
 
I 1999 solgte Inga og Erling gården til en datter og svigersøn og flyttede til Hirsevænget 3, Tuse, 
4300  Holbæk. 
 

Foto og oplysninger fra Inga og Erling Olsen, Hirsevænget 3, Tuse, 4300  Holbæk 
og fra ”Sigrid Nielsens notater og udklip om Tuse sogn” 


