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Nordenskov har været fæstegård under Løvenborg. Arealet er på 40 td. Land, der fik mergel i 
1936. Jorden er udstykket i 1799 og af de nuværende bygninger er stuehuset opført 1933, 
staldene i 1906 og laden i 1929. 
 
Christen Larsen (1824-1898) blev fæster på gården i 1854. Gift 1855 med Bodil Nielsdatter 
(1827-1890). 
 Christen og Bodil fik 4 børn: Maren Kirstine f. 1856, Lars Peter f. 1857, Ane Marie f. 1861 og Niels 
Peter Oluf f. 1866. 
 
Deres søn Lars Peter Christensen (1857-1942) overtog gården efter faderen i 1887. Han blev gift 
1887 med Inger Marie Stoltz (1866-1948). 
 
Lars Peter og Inger Marie fik 2 børn: Frederik Oluf f. 1887 og Karen Bodil f. 1898. 
 
Deres søn Frederik Oluf Christensen (1887-1973) overtog gården i 1919. Gift 1919 med Nielsine 
Petersen (1896-1979). 
Oluf var på Roskilde Højskole og Dalum Landbrugsskole. I perioden 1950-1954 var han medlem i 
Butterup-Tuse sogneråd og bl.a. formand for beskæftigelsesudvalget. I en periode formand for 
mejeriet. 
 
Oluf og Nielsine fik 3 børn: Johannes f. 1920, Estrid f. 1922 og Kirsten (1925-1994). 
 
Sønnen Johannes Christensen f. 1920 overtog gården i 1952 og blev 4. og sidste generation på 
”Nordenskov”. Gården blev revet ned i 2003 i forbindelse med motorvejsbyggeriet. 
Johannes var ugift og døde i 2001. 
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Den 16. Maj 1980 blev Johannes omtalt i Holbæk 
Amts Venstreblad i anledning af sin 60-års 
fødselsdag. Billede og tekst er taget fra denne 
omtale. 
 
”Sæt jer ikke i en kontorstol, men skab jer en 
livsgerning, hvor I kan sætte præg på tingene” sagde 
lærer Hansen i Tuse til sine elever. Dette råd fulgte 
Johannes. 
 
Johannes var på Nordborg Efterskole 1945-36 og på 
Dalum Landbrugsskole 1945-46. Hos en familie i 
Holland sommeren 1948 (turen derned på motor- 
cykel). Det var i forbindelse med genopbygningen 
efter krigen. Har været distriktsformand i VU og 
senere i bestyrelsen i Butterup-Tuse Venstre- 
forening, hvor han var formand fra 1974. Som 
formand i Forsamlingshuset var han med til at 
gennemføre den første udvidelse og modernisering. 
Han har også været formand for idrætsforeningen og 
havde en finger med i spillet for at sikre halbyggeriet. 
 
Johannes har været indblandet i næsten alt muligt 
som en af Tuses foregangsmænd. 


