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Oprindelig fæstegård under Løvenborg og dens historie kan føres tilbage til 1783. Gården blev 
frikøbt i 1863 af den daværende fæster Jens Christensen (skøde tinglyst 19.marts 1863). 
 

 
Gården blev i daglig tale kaldet ”Hestehandlergården”, efter Hans 
Hansens far hestehandler Christian Hansen, Holbæk. Der var tit mange 
heste opstaldet på gården. Christian Hansen var en meget kendt person i 
området og en af tidens største hestehandlere. Han boede i Nygade i 
Holbæk og havde stalde og gårdsplads, hvor nu Bysø P-plads ligger. 
 
Hvert år i marts måned afholdt han en stor hesteauktion, hvor folk kom 
fra hele Sjælland. 
 
Foto af hestehandler Christian Hansen (Holbæk Amts Venstreblad for den 14. 
Februar 1976) 

 
 
Ejere af gården 
Ejerne af gården efter Jens Christensen og indtil 1912 kendes ikke. 
 
1912-1953 Hans Hansen  
Hans Hansen var først i smedelære, men gik over til landbruget – først som bestyrer af gården, 
der var i ret dårlig stand. Han fik den forbedret og som håndværker udførte han selv en stor del  
af forbedringerne. 
 
1953-1965 Hans Martin Hansen (søn af Hans Hansen) 
Hans Martin var forpagter af gården for sine forældre 1944-1951. Derefter havde han en mindre  
ejendom, indtil han købte gården i 1953. 
I 1954 emigrerede Hans Martin med sin familie til Canada - hvor de stadig bor - og gården blev 
først bortforpagtet og i 1965 solgt. 
 
1965- Jørgen Sønderbye 
Jørgen Sønderbye overtog gården i 1965 efter Hans Martin Hansen, men flyttede først ind i 1968. 
 
I 1977 købte Jørgen Sønderbye jorden fra nabogården ”Nylandsgård”. 
 
Fra 1965 har gården været drevet med planteavl og siden 1993 også med juletræer. 
 
Gennem 30 år havde Jørgen Sønderbye ammekøer, som om sommeren gik i folde dels på 
Tjørnebuskgård og dels på arealer ved Fjordgården. Dyrene blev solgt til DLK i Holbæk og senere 
til privat slagteri, Mogens Nielsen i Herlufmagle. Dette ophørte i 2004. 
 
Gården har været drevet i tæt samarbejde med Holbæk Slot Ladegård, som Jørgen Sønderbye 
forpagtede indtil 2003 og har således været udstyret med maskiner til alle former for planteavl. 
 
Gården var oprindeligt en firelænget gammel gård. Ved indflytningen i 1968 blev stuehuset revet 
ned og i stedet blev bygget et nyt stuehus i ”typisk 1968 stil”. 
Staldlængen mod vest blev næsten revet ned og både staldlængen mod vest og mod øst fik nye 
tage. 
I 1972 blev laden udvidet og ombygget til løsdriftsstald til ammekøerne. 
 
I forbindelse med motorvejsbyggeriet, som blev færdigt i 2007, blev afgivet 5 ha. og tilført 8 ha. 
Det samlede areal i dag er 51,3 ha. 
 
 

Oplysninger fra Jørgen Sønderbye, Tjørnebuskgård, Omfartsvejen 77, 4300  Holbæk 
og fra ”Sigrid Nielsens notater og udklip om Tuse sogn” 

 


