
Teglovnen 

Navnet Teglovnen kan henføres til, at der på marken nær Teglovnen 7 har ligget et teglbrænderi. 

Godset Løvenborg var ejer af dette teglbrænderi. Omkring 1850erne var det almindeligt, at store 

herregårde opførte teglbrænderier. Der har ialt eksisteret 2.600 teglbrænderier i Danmark. I dag 

findes der kun 20.  

Irene Jensen (f. 1940) nu Svinninge og Inge Olsen (f. 1939), nu nr. 8-husene, Butterupvej nr. 62, 

har boet i henholdsvis Teglovnen nr. 4 og nr. 7 med deres familier. 

Disse to piger var meget sammen som børn, og har fulgt hinandens liv igennem årene.  

Skolegangen havde de begge i 1. og 2. klasse på Tuse skole hos fru Kobbernagel, derefter 
fortsatte de i Butterup, hvor Inge blev færdig, mens Irene fortsatte de sidste år på Tuse skole.  
I Butterup skole blev de undervist af lærer Marius Nielsen, og da han døde, mens han endnu var  
lærer, var eleverne med til begravelsen.  
Elever fra Butterup, som skulle i skole i Tuse, havde en lang vej at gå, så det var rart at blive kørt. 
Når mælkemand Frederik Jensen fra Møsten skulle køre mælk til mejeriet i Tuse, fik mange børn 
lov at hoppe på vognen og køre med til skolen. 
  
 
Irenes forældre var Flora (1892-1959) og Peter Jensen (1892-1970), boede i Teglovnen 4. Peter 
boede der til sin død i 1970. 
Huset er opført i 1750.   
Familiens børn var: Thorkild, Børge, Lilly, Ulla og Irene. Irene boede der fra hun var 2-19 år.  
 

 
 

Teglovnen 4 (Foto fra 1950erne) 
 
 
Irene voksede op i et hjem, hvor der ikke blev givet lov til så mange udskejelser. Hun gik i 
søndagsskole i Tuse, og gik til håndarbejde og gymnastik om eftermiddagen. Det ”vildeste” var nok 
juletræet på Regstrup kro og ind imellem biograf samme sted, med bl.a. ”Fy og Bi- film”. (Et 
omrejsende filmselskab ”Hedebo” rejste rundt og fremviste film).  
 
 
 



 
 
Irene blev færdig med skolen i 1955 og kom 5 måneder på Fårevejle Efterskole. Det var det første 
pigehold, der var oprettet. Derefter i huset hos fru Kobbernagel, Tuse skole. Fik i 1956 læreplads 
hos et forsikringsselskab i Holbæk. I 1960 blev Irene gift med Børge, og de boede 2 år i Ll. 
Grandløse. 
 
Irene arbejdede fra 1962 i nogle år på NVE og senere hos murermester Brandt. I 8 år var Irene 
hjemmegående; der var to børn i ægteskabet (Søren og Anne). Irene blev senere igen ansat på 
NVE. Hun gik på efterløn som 62-årig.  Parret mistede deres søn Søren i 2002.  
   
Inges forældre var Agnete, f. 1917 og Harald Eriksen f. 1910. Ægteparret boede i Teglovnen 7 
fra 1941-1956 med deres 5 børn: Carlo, Birthe, Inge, Flemming og Bente. 
Huset er fra 1877, og ved indflytninen var der ikke elektrisk lys, som blev indlagt nogle år senere i 
begge husene i teglovnen. 
Ejerne efter hed Christian og Doris Nielsen.    
I 1956 flyttede familien Eriksen til Kalundborgvej 280 i Tuse.  
 
Agnete og Harald Eriksen var begge født på egnen. Haralds far havde et såkaldt statshus, en 
landejendom på Løvenborg Allé. Agnetes far arbejdede på Løvenborg gods. 
Agnete og Harald var ude at tjene  på forskellige gårde på egnen. De kom meget i Tuse 
forsamlingshus til høstfester, dilettantaftener og baller.   
Harald Eriksen arbejdede 26 år på Holbæk slagteri, og Agnete gik i 25 år med ”Julens glæde”, en 
slags opsparingsordning. 
I 1986 fejrede parret guldbryllup.  
 
Inge kom ud at tjene efter 7. klasse, bl.a. hos sin  mormor og morfar, Jensine og Christian 
Sørensen, som boede i huset, hvor Inge i dag bor. Huset og de andre af nr. 8-husene var blevet 
udstykket af godset Løvenborg – på mark nr. 8.  
 
Inge tjente også hos Knud Andersen i Tuse og på det nyåbnede Alderdomshjem i Tuse.  
Inge mødte sin ægtefælle, Carl f. 1939 til bal i Vommevad forsamlingshus. Efter giftermålet i 1957 
flyttede de ind i ”Søhuset” i Kræmmerstenshusene, hvor deres datter Gitte og søn Torben blev 
født. Den ældste søn, Finn, var født tidligere.  
 
Da Inge og Carl  købte huset i nr. 8-husene af Inges morforældre, var købsprisen 10.000 kr. 
Carl arbejdede  ved vejvæsenet, på Holbæk slagteri og slagtede for bønderne.   
Inge har været hjemmegående, men har i perioder haft arbejde forskellige steder. 
Carl døde i 1996, 57 år gammel.    
   
Inge har haft den store sorg også at miste 2 af sine børn, Torben i 1999, 41 år gammel og Gitte i 
2000, 39 år gammel. Nu bor Inge alene i huset, men får ofte besøg af sine børnebørn, Gitttes to 
børn: Thomas og Anja og Torbens to børn: Jette og Jimmy. Hun er også ofte i Regstrup hos den 
ældste søn, Finn, som bor alene.  
 
Den 18. oktober 2010 døde Inge Olsen – 71 år gammel.  
 
 
 
     
 
 
 
  
 
    


