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Det nuværende hus er bygget i 1928. Der havde ligget et ældre hus før, men det brændte. 
Drengen Ole havde leget med tændstikker ved tørvebunken udenfor, og da der var stråtag på 
huset, var der hurtig grobund for en ildebrand.  
 
Marie og Folmer Andersen flyttede i 1941 til stedet.  
Marie er født den 9. september 1917 og døde den 29. april 2008. Hun blev født på Lammefjorden.  
Folmer er født den 4. februar 1909 og døde den 25. december 1989. Han var født i Hjortekær, hvor 
faderen havde et gartneri, som sønnen ellers skulle have overtaget. I stedet flyttede parret  til 
Lammefjorden til Maries forældre, hvor Folmer blev en af de første, der dyrkede gulerødder. 
 
Her blev deres 1. søn Ole født i 1939 og døbt i Hagested kirke.  Ole bor i dag Butterupvej 4 med 
sin kone Bente. De har 3 børn: tvillingepigerne Helle og  Susanne samt Lars.  
  
Da familien Andersen kom til Hesselvad 6, havde der været et hønseri. Der var mange hønseskure  
udenfor. Skurene var lavet af granrafter. 
 
Nu blev der drevet gartneri fra stedet, især gulerødder og jordbær. Der var en kilde tæt ved huset, 
så man kunne hente vand til vanding.  Der blev solgt meget, man kunne ikke få udenlandsk frugt 
under og efter krigen. Der kom en del  folk fra Trønninge og købte, især jordbær. Dengang var der 
en jordvej fra Butterup og til Trønninge. Skuespilleren Petrine Sonne (kunstmaler Sonnes mor) 
kom også og købte jordbær.  
 
Gulerødderne blev pakket i store kasser og blev fragtet med jernbanen til København. En mand fra 
Regstrup ”Gods-Karl”, som boede i det daværende hotel i Regstrup, hentede dem og kørte dem til 
stationen. 
 
Ole fik 3 søskende: Grethe i 1942, Carsten i 1944 og Asger i 1950. 
 
Ole hjalp sommetider til på Hesselvadgården. Engang kom han kørende med hest og vogn med 
junger med valle fra mejeriet. Ude i gården stod Birthe, datteren fra gården. Hun tog låget af et par 
af jungerne og smækkede dem mod hinanden. Hesten blev bange og for afsted, og vognen 
slingrede faretruende. Heldigvis kom  kunstmaler Sonne, og han løb meget stærkt og fik fanget 
hesten; så måske reddede han Oles liv den dag. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ligesom i dag lavede børn også skarnsstreger dengang.  
Ole og nogle drenge, bl.a. Hans Juel Knudsen fra købmanden i Butterup, havde engang taget en 
vogn hos Osvald Jensen, Møsten 1. Denne vogn havde de skilt og og bragt den til Herman 
Jensens gård, Butterup Byvej 11. Uheldigvis havde præstegårdsforpagterens datter, Ruth, set 
dem. Så næste dag fik de lov at samle vognen igen. På vejen til Osvald, istemte de sangen: ” Der 
går altid vogne tilbage, tilbage til Osvald igen.” 
 
 
Nytårsaften kom de til den gamle smedje, som på det tidspunkt var beboet af to lejere. Ane og Kaj 
Nielsen boede i den ene ende, og Camilla i den anden. Camilla bagte altid æbleskiver til drengene. 
Møblerne hos hende var gamle, og engang brasede en sofa sammen. Men det betød ikke noget, 
sagde Camilla. 
 
 
 

 
Marie Andersen boede i huset indtil sin død i 2008.  
 
(Foto af Marie og Folmer ved deres guldbryllup) 
 
Huset ejes nu af Ditte Susanne Toft Poulsen 
(driftsleder på Tuse Creek Ranch Hesselvadgård) og 
James Stuart Gerdes Hansen.  


