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Fortsættelse af:  ”Beretningen om Statshusmændene på Løvenborg Mark”  

1927 begyndte 18 husmænd en ny tilværelse. Hvem var de ? 

Hvor kom de fra ?  Blev det deres og familiens livsvirke ?  

Side 1 til 15: bl.a. om Trønninge Alle´ -  på de følgende  

 sider: om Statshusmændene Butterupvej 78 og i 

Løvenborg Alle´.  

Foto ca. 1950: marken mellem Løvenborg Alle´ 3 og Løvenborg Alle´ 5.   

Butterupvej 78  

1927 - 1985   Thorvald Andersen (1994 -1965) og Kathrine Agersted Carlsen (1905 -1987)  

Thorvald og Kathrine …      

Thorvald Christian Andersen blev født 1894 på Knabstrup Teglværk, Sdr. Jernløse sogn, nr. 3 ud af 

8 søskende. Forældrene, teglværksarbejder Peder Andersen og Karen Sofie Olsen, bosatte sig 

1895 i Dramstrup, Nr. Jernløse sogn. Da faderen døde i 1907, var Thorvald 13 år, de fire yngste 

børn fra 3 mdr. til 5 år. Moderen fik fattighjælp, var i en periode arbejderske på en gård i Krøjerup, 

hun havde alle sine børn boende hjemme, indtil de var konfirmeret.      

Thorvald tjente 1911 hos gårdejer Jens Thomsen, Dramstrup, 1921 og 1925 var han hos gårdejer 

Christian Jensen, Dramstrup, som landbrugsmedhjælper. Thorvald blev fritaget for militærtjeneste.  

Kathrine Marie Agersted Carlsen blev født 1905 i Nørup, Nr. Jernløse sogn, datter af husmand 

Laurits Valbom Carlsen og Marie Agersted. Hun er nr. 2 i en søskendeflok på 5, familien flytter 

1912 til Trønninge, faderen bliver arbejdsmand bl.a. ved vejvæsenet.      

Da moderen dør i 1921, 42 år gl., er Kathrine 16 år, familiens yngste børn 6 år og 10 år.    

Thorvald, Kathrine og datteren Ebba (1926) flytter 1927 ind på husmandsstedet, Butterupvej 78.  

Thorvald dør 1965, 71 år gammel.  Kathrine sælger ejendommen i 1985.     Kathrine 

dør 1987 på Tuse plejehjem, 82 år gammel.  

Løvenborg Alle` 2  

1927 - 1954    Anders Eriksen (1887 - 1941) og Laurine Sørensen (1894 -)  

Anders og Laurine      

Anders Oluf Eriksen var født 1887 i Borup, Søstrup sogn, som søn af husmand Jens Eriksen og 

Johanne Jensen, forældrene var et år tidligere flyttet til Borup fra Vallekilde / Hørve. Anders var 

den yngste af 7 brødre. Faderen arbejdede først i landbruget, senere som murerarbejdsmand.    

Anders tjener 1906 på Ærtebjerggård i Sdr. Jernløse, 1908 -1909 er han soldat 18 måneder ved 

4. Dragonregiment, 1914 -1917 indkaldes han hvert år til Sikringsstyrken i nogle måneder. 

Laurine Marie Sørensen, blev født 1894 i Kvarmløse ved Tølløse Station, datter af uldhandler Ole 

Sørensen og Else Christensen, hun var nr. 6 i en søskendeflok på 10. Forældrene, som stammede 

fra Jylland, boede efter giftermålet en årrække i København, faderen var uldhandler.  De er netop 

flyttet til Kvarmløse, da Laurine kommer til verden. I Tølløse begynder faderen på sit livsvirke som 

Børstenbinder / Børstenbindermester. 1909 bosætter familien sig i Tåstrup, Tveje Merløse sogn.  

Laurine tjener ved folketællingerne 1906 og 1911 på en gård i Holløse, Kvanløse sogn. I 1911 er 

Anders tjenestekarl på samme gård som Laurine. Efter deres giftermål 1913 i Tveje Merløse kirke, 

køber de en lille ejendom i Borup, Anders er arbejdsmand.  I 1927 kan de og sønnen Poul (1915) 
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flytte ind på husmandsstedet i Løvenborg Alle´ 2.   Anders fik marker op til sin storebror Frederik, 

som fik parcellen på Løvenborg Alle´ 6.     Anders dør 1941, 54 år gammel.      

Laurine giftede sig med August Nielsen, som tidligere havde kørt som ”Ægge-mand” på egnen, de 

drev ejendommen sammen indtil 1954, hvor den blev solgt videre til Verner Petersen.    

 
Verner og Birgit Petersen   1954 - 1988  

 Poul Verner Petersen køber husmandsstedet i 1954.  

1957 gifter han sig med Birgit Kirstine Jensen.      
  

Birgit var datter af Hans Herman Jensen og Marie     

født Christensen, Holmegård, Butterup Byvej 11.      

Verner var født og opvokset i Hagested sogn.      De 

fik børnene: Jørgen, Lydia og Rita.  

Verner og Birgit har begge haft udearbejde ved siden 

af husmandsstedet.  Verner dør 1983, 70 år gammel.  

  1988 flytter Birgit til Tuse, hun har fået en af de nye 

lejligheder, som VAB havde bygget i Hirsevænget.     

Birgit dør 2003, 68 år gammel.  
 Verner og Birgit  

 
Datteren Lydia og hendes mand Max bor stadig på ejendommen, 

som de overtog i 1988.  

Oplysninger og foto fra: Lydia Petersen, Løvenborg Alle´ 2, Regstrup.     
En kopi af Statshusmandsstedet anno 1927, er opført i Andelslandsbyen Nyvang.      
Læs mere om ”Holmegård” i ”Minder fra Butterup og Tuse Sogne” - skrevet af Bodil Hovmøller.  

Løvenborg Alle´ 6  

1927 - 1942   Frederik Eriksen (1882 - 1942) og Marie Larsen (1888 - 1932)  

1942 - 1945   Helga Eriksen      

Frederik og Marie …. Datter og svigersøn overtager ejendommen i 1942.  

Frederik Niels Eriksen blev født 1882 i Hørve (Lammefjorden), som nr. 6 af 7 brødre. Han var søn 

af husmand Jens Eriksen og Johanne Jensen. Forældrene bosatte sig 1886 på et husmandssted i 

Borup, Søstrup sogn. Faderen fik først arbejde ved landbruget, senere som murerarbejdsmand.     

Frederik aftjente sin militærtjeneste ved søværnet i 1905.      

Karen Marie Larsen var født 1887 i Mørkøv sogn, som nr. 6 ud af 10 søskende. Forældrene var 

indsidder og fiskehandler Kristen Larsen og Ane Sofie Christensen.      

Frederik og Marie gifter sig 1910 i Mørkøv, de bosætter sig i Nr. Jernløse By, Frederik arbejder 

som murerarbejdsmand indtil de 1927 kan flytte ind på husmandsstedet i Løvenborg Alle´ 6.      

Frederik og hans lillebror Anders, Løvenborg Alle´ 2, havde marker, der grænsede op til hinanden. 

Marie var kusine til Johannes Christensen, Løvenborg Alle´ 14.      

Deres børn: Tvillingerne Harald og Helga (1910) Gunnar (1911) tvillingerne, Ejvind og Erna (1914) 

Knud (1918) Olga (1922) og Rita (1926)      

Sønnen Harald gifter sig med Agnete, de bor først Teglovnen 7, dernæst Kalundborgvej 280 i 

Tuse. Datteren Helga bliver 1931 gift med vognmand Aksel Jakobsen, han er lillebror til Albert 

Jacobsen, Løvenborg Alle´ 3.   I 1932 køber Aksel og Helga ejendommen på Butterup Byvej 1.   
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Marie dør i 1932, 44 år gl, familiens to yngste piger er 6 år og 10 år.  I folketællingen for 1940 står 

Gerda Johanne Petersen (1914) som værende husbestyrerinde hos familien.      

1941 sælger Helga og Aksel, Butterup Byvej 1 til Aksels far, Hans Peder Jakobsen, hvorefter de 

flytter hjem til Helgas far for hjælpe med bedriften.  Frederik dør i 1942, 60 år gammel.      

Da Frederik dør, overtager datteren Helga og  hendes mand Aksel statshusmandsstedet.  

Aksel og Helga Jakobsen 1942 - 1945      

Efter 3 år sælger Helga og Aksel ejendommen igen og flytter til Allerup med datteren Aase (1931) 

Aksel Jakobsen var medlem af Butterup-Tuse Sogneråd fra 1941 til 1946.      

Ejlert og Karen Andersen   1945 - 1980  

 
Karen og Ejlert ved søns bryllup        Foto ca. 1950:  fra venstre:  ukendt pige, Karen, Ejlert, Albert og Ellen  

Karl Ejlert Andersen (1903) blev 1923 gift med Karen 

Sofie Mariane Pedersen (1904) født i Sadserup, Søstrup, 

de boede først i  Audebo, Hagested sogn, hvor Ejlert var 

født og opvokset. 1938 forpagter Ejlert og Karen en gård 

i Sdr. Jernløse By. 1945 køber de Løvenborg Alle´ 6. 

Deres børn: Villy (1923) og Frode (1926)  

Ejlert dør 1980,  Karen er død nogle år tidligere.  

Ejlert Andersen var medlem af Butterup-Tuse Sogneråd Foto 1950: Ejlert og Albert tager sig et hvil fra 

1954 til 1962.   

Løvenborg Alle`  8  

1927 - 1949   Christian Petersen (1892 - 1948)   og Sofie Nielsen (1890 -)  

Christian og Sofie  

Hans Christian Petersen var født 1892 i Allindelille By, Haraldsted sogn, søn af boelsmand Peter 

Christian Petersen og Kirsten Kristensen. Han var nr. 3 ud af 8 søskende. Familien bosætter sig  

1897 i Tølløse Stationsby, faderen får arbejde som tømrer.      

Vilhelmine Sofie Nielsen blev født 1890 i Torkildstrup, Kirke Såby sogn, datter af boelsmand Lars 

Nielsen og Ane Marie Olsen, hun var nr. 7 af 8 søskende. Moderen dør 1897, 45 år gammel.     

År 1900 flyttede faderen til Tølløse Stationsby, ved folketællingen 1901 levede han af sine midler 

og boede sammen med den nu 10 årige Sofie, hendes lillebror på 8 år og en storesøster på 21 

år. Sofies far dør i 1905, 75 år gammel.  

Efter deres giftermål, flytter Kristian og Sofie 1920 fra Tølløse til Brorfælde Skov, Kvanløse sogn, 

Kristian er skovarbejder. 1927 kan familien flytte ind på husmandsstedet i Løvenborg Alle´ 8.      
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Deres børn: Edith (1921) Poul (1924) og Helge (1927)      

Christian dør 1. nov. 1948, 56 år gl.  Sofie sælger ejendommen til Johannes Hansen.      

Hans Christian Petersen var:      

Formand for Butterup-Tuse Husmandsforening 1929 - 1931 og 1940 - 1948  

Medlem af Butterup-Tuse Sogneråd fra 1933 til 1946.  

Johannes Hansen 1949 - 1990  

 
                                   Johannes Hansen, 1977                                                   Februar 1991 - Løvenborg Alle´ 8  

                    Poul Hansen                    Marie Hansen   

Johannes Gerner Hansen købte husmandsstedet i 1949, han var født og opvokset på Traneholm, 

en gård i Sdr. Jernløse sogn. Hans mor, Marie Hansen, flyttede med til Løvenborg Alle´ 8, hun var 

blevet enke nogle år tidligere. Johannes og Marie var flittige kirkegængere, Johannes var i mange 

år medlem af menighedsrådet i Butterup sogn.  Marie Hansen døde i 1969, 87 år gammel.      

Samtidig med landbruget, var Johannes nogle år kontrolassistent, dvs. han tog mælkeprøver på 

forskellige ejendomme. 1962, som 44 årig, kom han i lære på Nr. Jernløse kommunekontor, efter 

kommunesammenlægningen i 1970 fik han ansættelse i Jernløse Kommune, hvor han arbejdede 

indtil han gik på pension. I 70´erne begyndte Johannes at rejse på ferie sammen med sin lillebror 

Poul, de besøgte bl.a. Italien, har været i Rusland samt i flere af de andre lande bag jerntæppet.    

1946 flyttede Poul Hansen til Sverige, arbejdede ved landbrug, på sukkerfabrik og senere som 

murerarbejdsmand. I 2004 flyttede Poul fra Sverige til Tuse Ældrecenter. Poul dør 2011, 89 år gl. 

Johannes døde i 1990, 73 år gammel.      

Oplysninger og foto: Tove Knudsen, Nørrevang 10, Regstrup.  

 Løvenborg Alle´ 10  

1927 - 1931   Alfred Petersen (1900)  og  Andrea Sørensen (1901)  

Alfred og Andrea   … de solgte ejendommen igen efter 4 år.  

Alfred Petersen blev født 1900 i Egebjerg By, Egebjerg sogn, søn af husmand Christen Vilhelm 

Pedersen og Anna Kristine Bladsen. Alfred voksede op i Egebjerg som den ældste af 4 brødre. 

Faderen arbejdede først i landbruget, senere blev han murer og murermester.      

Martha Jenny Andrea Sørensen blev født 1901 i Gurede, Hagested sogn, forældrene var gårdejer 

Anders Christian Sørensen og Sidse Sofie Laurine Andersen.  Andrea var nr. 4 af 6 søskende.     

Alfred og Andrea gifter sig i 1925 i Hagested, de bor i Egebjerg By frem til 1927, hvor de sammen 

med datteren Anny (1925) kan flytte ind i Løvenborg Alle´ 10. Husmandsstedet sælges igen i 1931, 

da de skal overtage slægtsgården i Gurede på Tuse Næs efter Andreas forældre.    

Peder og Olga Nielsen   1931 - 1952      

Hans Peder Nielsen   var født 1905 i Regstrup, søn af gårdforpagter Hans Peder Nielsen og 

Anna Marie Kirstine Sørensen.      

Olga Sofie Olsen   blev født 1908 i Hvilestubshuset, Nr. Jernløse By, hun var eneste 

fællesbarn af husmand og murer Ole Frederik Olsen og Ane Marie Sofie Sørensen. Olgas søster, 
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Anna Margrethe Mortensen, blev senere   gift med 

statshusmand Hans Markussen, Trønninge Alle´ 9.      

Olga   havde været på husholdningsskole, Peder på folkehøjskole, 

da de 1931 giftede sig og overtog husmandsstedet i Løvenborg Alle´ 10.      

1952  sælger de ejendommen igen og flytter til Odsherred.      
1922: Olga med søsterbørn,   

Deres børn: Hans Peter (1932) og Hans Jørgen (1948), Sønnen Peter 

 Karla og Jørgen Markussen     

Nielsen boede med sin familie i Teglovnen 4, Butterup sogn.  (foto: 

Anna Marg. Christensen) 1952 - 1959   Poul og Martha Nielsen:  de havde 

børnene Ruth, Egon og Ida  

1959 - 1961   Verona Nymann:  kom fra Hølkerup ved Egebjerg      

1961 - 1968   Harald og Grethe Pedersen  

Harald var tidl. jord- og betonarbejder, han dør 1967, begraves i Værløse sogn, hvor han var født. 

Grethe Schøller Pedersen mageskiftede 1968 ejendommen på Løvenborg Alle´ 10 med et hus på 

Ny Hagestedvej i Tuse, som ejes af Hans Christian og Rita Karlskov.      

1968 - 2002   Hans Christian og Rita Karlskov     

Hans Christian og Rita Karlskov stammede fra Jylland, 

de  kom til Butterup i 1950´erne fra Børkop, Vejle Amt.  

Har boet i Møsten 23, Butterup sogn.      

De   købte i 60´erne et hus på Ny 

Hagestedvej i Tuse.     1968 overtager de Løvenborg 

Alle´ 10.      

Rita dør 1991, 57 år gl.     Hans Christian dør 2002, 82 år gl.    

Foto 1986:  Rita og Hans Christian Karlskov  

Løvenborg Alle` 12  

1927 - 1964   Kristian Andersen  (1894 - 1966)  og  Martha  Petersen  (1897 - 1956)  

1964 - 2001   Gerda  Andersen      

2001 -            Mogens Petersen      

Kristian og Martha ….  Statshusmandsstedet er fortsat i slægtens eje  

Peter Kristian Andersen var født 1894 i Faurbo, Særslev sogn, søn af Folmer Egede Andersen og 

Hansine Petrea Hansen. Han voksede op i Fauerbo, som nr. 2 af 6 søskende. Faderen arbejdede 

ved landbruget, blev senere boelsmand, ved folketællingen 1916 var han skovfoged i Davrup skov. 

Kristian aftjente sin værnepligt under 1. Verdenskrig fra nov. 1915 til maj 1917, ved 27. bataljon.   

Martha Petrea Petersen blev født 1897 i Kristrup sogn, Randers Amt, som datter af arbejdsmand 

Marius Petersen og Birthe Kirstine Hansen. Folketællingen 1906 bor familien i et af nr. 8 Husene 

ved Butterup. Fra 1907 bor familien en længere årrække i Hus C på Vognserup gods.     

Folketællingen 1916: Martha tjener på Gabergård (matr. 8) i Trønninge.       

Kristian og Martha giftede sig 1920, de bosatte sig i Kundby sogn, hvor Kristian var arbejdsmand, 

indtil de 1927 kunne flytte til Løvenborg Alle` 12, med døtrene Margrethe (1920) og Gerda (1922)  

Margrethe boede med sin familie i Glostrup.      

Martha dør 1956, 58 år gl..  Kristian dør 1966 på De Gamles Hjem i Nr. Jernløse, 72 år gl.  
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Helge og Gerda Petersen   1964 - 2001      

Gerda Katrine Andersen giftede sig 1944 med Helge Johannes Thorvald Petersen, som kom fra 

Bjergesø, Vallekilde sogn. De bosætter sig i Regstrup, hvor de får børnene Jette og Mogens.     

1964 overtager de Gerdas barndomshjem i Løvenborg Alle´.      

Helge dør i 2000, 84 år gl.  Gerda flytter 2001 til en ældrebolig på Tuse Byvej.  

Gerda dør i 2006, 84 år gammel      

Sønnen Mogens og hans kone Kirsten bor stadig på ejendommen, som de overtog i 2001.  

Oplysninger: Mogens Petersen, Løvenborg Alle´ 12, Regstrup.  

Løvenborg Alle´ 14  

 

Statshusmandsstedet – som var i familiens eje gennem 3 generationer …   

1927 - 1958  Johannes Christensen  (1889 - 1945)  og  Johanne Hansen (1898 - 1958)  

1958 - 1986   Svend Christensen      

1986 - 2001   Peter  Christensen      

Johannes og Johanne      

Peter Johannes Christensen blev født 1889 i Dramstrup, Nr. Jernløse sogn, her voksede han op 

som nr. 3 i en søskendeflok på 7. Forældrene var husmand og arbejdsmand Lars Christensen og 

Anna Christine Christiansen. 1912 var Johannes indkaldt som soldat ca. 5 mdr. ved 27. Bataljon.   

Anna Marie Johanne Hansen var født i Skimmede, Tølløse Sogn, hvor hun voksede op, som 

eneste barn af arbejdsmand Jørgen Peter Hansen og Anna Marie Jensen.      

Efter deres giftermål i 1919, bosatte Johannes og Johanne sig i nr. 8 Husene, Johannes havde fået 

arbejde på Løvenborg Gods, 1927 kan de flytte til Løvenborg Alle´ 14 sammen med deres 3 børn:  

Svend (1920) Verner (1921) og Anna (1926), på husmandsstedet kommer endnu 4 børn til 

verden: Torkild (1928) Jytte (1930) Christian (1932) og Torben (1933).  -     Marie Eriksen fra 

Løvenborg Alle´ 6 er kusine til Johannes.      

1945 dør Johannes pludselig på Holbæk sygehus, 56 år gammel.  

Johanne drev ejendommen videre med god hjælp fra sine børn. Ved faderens død boede Christian 

på 12 år og Torben på 13 år stadig hjemme. Torkild på 17 år kaldes hjem fra tjenestepladsen, for at 

hjælpe sin mor med den daglige pasning af bedriften. Bortset fra militærtjenesten ved Livgarden og 

tiden på Ryslinge Højskole bliver Torkild boende hjemme til efteråret 1954, hvor han gifter sig med 

Gerda, datter af Ellen og Albert, Løvenborg Alle´ 3.      

Torkild og Gerda boede mange år på Aastrup ved Tølløse, hvor han var traktorfører, arbejdede fra  

1969 som jord- og betonarbejder i København.  1980 får Torkild hjertestop og dør 52 år gammel  

Torkild   
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Foto 1951: Karen (fra Læsø) Torkild, Anneli, ? og Ellen   Foto 1951: Torkild med returmælk til Albert og Ellen  

Hvor flyttede familiens andre børn hen ?      

Torben: gift med Grethe, boede og arbejdede mange år på Tølløsegården. De bor nu i Tølløse.  

Christian: gift med Lotte, boede i Ølstykke, kørte varer for Irma om natten, Chr. bor nu i Roskilde. 

Verner: gift med Jenny, arbejdede gennem en del år på flere af de store gårde rundt på Sjælland, 

de bosatte sig senere ved Store Heddinge.      

Jytte: gift med Gynther Jensen, de boede gennem mange år i Benløse ved Ringsted.      

Anna: blev gift med Thorkild Olsen, efter en årrække i det lille skovløberhus bag Løvenborg Slot, 

købte de 1967 ”Nr. 8 Huset” på Butterupvej 64, af Mikael Cieslae, det var Annas fødehjem. 1999 fik 

de en ældrebolig på Tuse Byvej.  Anna var optaget af lokalhistorien, hun døde 2016, 89 år gl.  

Svend og Else Christensen:  1958 - 1986  

 

Efter moderens død, overtager Svend statshusmandsstedet sammen med Else.      

I barndomshjemmet havde pengene ofte været meget små grundet krisen i 1930´erne og familiens 

mange børn. Svend var 12 år, da han kom ud at tjene, det første sted var hos Ejler Rasmussen på 

Butterup Møllegård, hvor især efterårspløjningen havde føltes hård, det havde været både koldt og 

vådt, at skulle gå bagved hestene.  

Da Torkild  gift e de   sig  i  1954 ,  stoppe de   Svend  

som gårdbestyrer i Måløv   og flytte de   med sin  

familie   tilbage   til   moderen og  barndomshjem met .  

Svend   va r  gift med Else , som   kom  fra Solrød .        

Deres børn:  Tove ,  Anni   og  Peter .     

Mens Svend og  Johanne   tager sig af arbejdet på  

husmandsstedet, er Else gangpige på Holbæk  

sy gehus,   et arbejde hun er meget glad for, men  

må sige op efter få år,   da J ohanne  bl iver   meget  

syg af kræft .  Det er E lse , som   pa s s er   og pleje r   

sin svigermor  i  hendes   sidste leve tid .       

Johanne dør sommeren  1958 , 60 år gammel.   

Luftfoto fra 1960´erne (udlånt af Anni Sørensen)   

1972   -   Svend og Else fejrer s ølvbryllup   
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Fra omkring 1930 havde Johannes kørt mælketuren fra Løvenborg Alle´ til mejeriet i Tuse, Torkild 

og senere Svend fortsatte med at køre mælketur frem til Tuse Mejeri blev nedlagt midt i 60´erne.   

Når vejret var dårligt, fik børnene fra alleen ofte lov til at køre med til Tuse skole.  Datteren Anni 

fortæller, at det engang var ved at gå grueligt galt, da et af hjulene på mælkevognen punkterede i  

svinget ud for vejen til nr. 8 Husene. Hestene blev meget forskrækkede og vognen kørte i grøften. 

Svend fik hurtigt råbt til børnene, at de skulle holde godt fast, samtidig fik han ro på hestene igen, 

heldigvis kom ingen til skade og mælken forblev i jungerne.  

Gennem en del år hakkede Svend hvert år roer for Løvenborg Gods, det var mange, meget lange 

rækker, der gik lige fra skoven ved Løvenborg og helt ned til Butterup.  

 

      Ca. 1959:  Albert og Svend   1974: Svend arbejder på Alberts marker, som han forpagtede i 1967  

Op i 1970´erne havde Svend stadig malkekøer.  

Svend var en tid hos H. Aksby på Fjordgården   i 

Allerup, var også på Holbæk Havn, hvor han tog 

kornprøver for et korn- og foderstoffirma.     Else 

fik igen at arbejde på sygehuset i Holbæk, efter 

at have taget kørekort, blev hun nattevagt på 

Undløse Alderdomshjem.      

Svend dør i 1986, 66 år gammel. Sønnen Peter  

overtager barndomshjemmet sammen med sin 

kone Gitte. De sælger ejendommen igen i 2001.  

Else køber 1986 en andelsbolig i 

Tømmerkrogen 1974: Svend og barnebarn på 

”høstarbejde hos Albert” i Regstrup.  Else dør i 2006, 80 år gl.      

Oplysninger Anni Sørensen, Knudskovparken, Holbæk.  

Løvenborg  Alle´  7  

1927 - 1960   Christian Larsen (1894 - 1967) og Emma Knudsen (1894 - 1974)  

Christian og Emma      

Lars Christian Larsen blev født 1994 i Østrup ved Undløse, søn af Indsidder Lars Peter Larsen og 

Karen Marie Jørgensen, de var henholdsvis fra Jylland og Østrup. Han var ældst af fem søskende.  

1898 flyttede familien til et husmandssted på Søndersted Mark, faderen var teglværksarbejder. 

1912 bor de på egnen omkring Kongsdal Gods, Undløse sogn. 1914 dør Christians mor, 44 år gl.  

de yngste børn, som er 9 og 11 år, vokser op hos faderen.      

Christian gør militærtjeneste under 1. Verdenskrig, er ved 27. bataljon fra marts 1916 til okt.1917.     

Emma Marie Knudsen var født 1894 ved Fugleaa (er nogle huse), Undløse Sogn, her vokser hun 

op sammen med sin storebror. Forældrene var husmand Niels Knudsen og Karen Kirstine Nielsen. 

Ved konfirmationen i 1908 tjente Emma hos gårdejer Marie Olsen, Østrup      
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Emma og Christian gifter sig i 1918, Christian er daglejer på Kildegården, samme sted som hans 

far og 3 af hans yngre søskende bor og arbejder. (Kildegården hørte under Kongsdal Gods.)     

1925 er Christian skovarbejder, de bor på Kongsdal Gods.      

1927 kunne Christian, Emma og sønnen Ejner (1918) flytte ind på Løvenborg Alle´ 7, som de 

kaldte  ”Egevang,” måske efter det gamle egetræ, som stadig står imellem træerne i alleen ?      

1960 solgte Christian og Emma ejendommen og købte hus i Regstrup.      

Christian dør 1967, 73 år gl. - Emma dør 1974 på Sdr. Jernløse Plejehjem, 79 år gl.  

Sønnen Ejner var ugift, han dør 1998, er ligesom forældrene begravet på Undløse kirkegård.  

Teslav og Rita Musinski   1960 - 1982  

 
  Foto: Løvenborg Alle´ 7 - sommeren 1961    Sølvbryllup 1973  

Teslav og Rita solgte 1960 deres husmandssted i Hestehaven ved Kirke Flinterup og flyttede sidst 

på året til Løvenborg Alle´ 7 sammen med deres 3 børn: Jørgen, Jette og Frank, som var nyfødt.  

Med købet fulgte en besætning på: 2 heste, 6 køer, 1 kalv, 2 avlssøer og 20 smågrise. Hestene 

blev afhændet, familien havde medbragt deres egen hest fra Kirke Flinterup, en ”skimlet Belgier”. 

Efter et par år købte Teslav traktor, hesten blev solgt til Albert, Løvenborg Alle´ 3, denne handel 

brød hesten sig absolut ikke om, når Albert havde tøjret den ude på græsset, sled den sig løs og 

gik hjem til familien Musinski. Sønnen Jørgen fortæller, at denne trafik frem og tilbage blev Albert 

ret hurtigt træt af, han solgte hesten videre, vistnok til slagteriet.  

Sommeren 1961 blev der banket på døren til 6. klasse, hvor Jørgen havde time med lærer Møller, 

det var Teslav, som bad om lov til at låne Jørgen, det så ud til regn, så deres kornneg skulle hurtigt 

køres ind i tørvejr. Lærer Møller gav Teslav lov til at få Jørgen med hjem. Det var et af de sidste år, 

hvor der blev høstet med selvbinder, mejetærskerne havde holdt deres indtog i landbruget.  

 
Teslav blev født på Juliedal i Kirke Flinterup  

sogn, forældrene kom fra Polen i 1921, de 

møder hinanden i Danmark, stifter familie og  

 kan efter nogle år købe deres eget landbrug.  

 Rita kom fra Hejninge sogn ved Slagelse, 

hendes forældre, Frederik og Clara Hansen, 

flyttede i 60´erne til Løvenborg Alle, de boede  

 i fodermesterhuset, indtil de kunne leje huset  

på Løvenborg Alle´ 9, som var noget mindre.    

Frederik Hansen, forhenværende boelsmand, Rita og Teslav ved deres sølvbryllup i 1973,      gik til 

hånde i parken ved Løvenborg Gods Til venstre: Ritas forældre, Clara og Frederik Hansen  
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Midt i 1960´erne får Teslav arbejde på Rockwool i Hedehusene, bliver så jord- og betonarbejder, 

han er med til at bygge Tuse hallen, men ellers lå de fleste anlægsopgaver i hovedstadsområdet.  

Da Teslav begynder at arbejde ude, står Rita for pasningen af bedriften, Jørgen hjælper i stalden, 

før han skal møde på sin læreplads. En lastbil fra Kongstedlund Mejeri henter mælkejungerne. Da 

køerne blev solgt, kom Rita først på Ulfoss i Holbæk, senere fik hun arbejde på Tuse Plejehjem.     

Rita og Teslav tilkøbte jord flere gange, bl.a. en eng i Tuse, hvor de havde kvier gående.  

Teslav dør aug.1981, 57 år gl.  Rita dør jan.1982, 53 år gl.  

Sønnen Jørgen og hans kone Maren bor stadig i ejendommen, som de overtog i 1982.  

 
Oplysninger og billeder fra Jørgen og Maren Musinski, Løvenborg Alle´ 7, Regstrup  

Løvenborg Alle´ 5  

 

 Foto: Christian og Anna fejrer deres sølvbryllup i 1944  

1927 - 1962   Christian Petersen (1895 - 1965)  og  Anna Brzichazawná  (1896 - 1980)  

Christian og Anna      

Hans Christian Petersen blev født 1895 i Butterup Huse, i lejehuset nr. 14 (matr. 29), tilhørende 

Løvenborg Baroni. Christian var 4. generation, som kom til verden i huset, hvor hans tipoldefar, 

landsoldat og husmand med jord, Lars Nielsen bosatte sig i 1799 og fik fæstekontrakt på i 1822.  

Gennem 140 år boede og levede Lars Nielsen og hans efterkommere i ejendommen på matr. 29.  

Christians oldemor Maren Larsdatter (1808-1894), hans morfar, træskomageren Lars Andersen, 

(1842-1921) og moderen, Maren Kirstine Andersen (1875-1941), var alle født og opvokset i huset.  

Christians forældre var Thorvald Theodor Christian Petersen og Maren Kirstine Andersen, han var 

den ældste af 6 søskende. Christian er 8 år, da familien flytter til Knabstrup Teglværk, hvor faderen 

er teglværksarbejder. 1912 bosætter Christians forældre sig igen på matr. 29 i Butterup Huse, som 

de overtager i 1921, efter at morfaderen, træskomager Lars Andersen, er død.      

Matr. 29 eksisterer ikke mere, omkring 1940 slog lynet ned i ejendommen og den brændte ned til 

grunden. Christians forældre havde netop solgt og boede nu i lille lejlighed i den gamle kro i Tuse.  

Ved folketællingen 1916 tjener Christian hos forpagter Hans Lauritz Olsen i Butterup, værnepligten 

aftjenes i slutningen af 1. Verdenskrig, ved 8. Bataljon. Christian er indkaldt dec.1917 til dec.1918.  

Anna Brzichazawná blev født 1896 i Galizien i Østrig, - nuværende den sydøstlige del af Polen.      

(Galizien hørte under Østrig fra slut 1700 tallet til 1919, hvor Polen igen blev en selvstændig stat)   I 

foråret 1914 rejste den 17 årige Anna fra Østrig til Danmark for at arbejde i landbruget sommeren 

over, hun ville tjene nogle penge til køb af jord hjemme i Østrig. Da 1. Verdenskrig pludselig bryder 

ud i august 1914, må Annas planlagte hjemrejse udsættes på ubestemt tid.  
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1919 gifter Christian og Anna sig, de bor i Frederiksberghusene ved Tølløsegården, hvor Christian 

er arbejdsmand indtil 1923, hvor Baroniet Schulin-Zeuthen opløses og Tølløsegården bliver solgt. 

Familien Schulin-Zeuthen beholder Sophienholm (tidligere Grøntvedgård) ved Tjørnede, Christian 

bliver ansat som arbejdsmand på Sophienholm i stedet for på Tølløsegården  

På Sophienholm blev der tærsket meget korn om vinteren, Christian, som havde en fyrmesterbog, 

passede lokomobilet, som trak tærskeværket, dette arbejde betød, han fik en højere løn. Datteren 

Jenny husker, at hun blev sendt ud med eftermiddagskaffe til faderen, som indtog kaffen mens han 

holdt et skarpt øje med, at dampmaskinen stadig kørte, som den skulle.      

Jenny fortæller, hvordan de mange høstarbejdere stod i en lang lige række og sendte kornnegene 

fra hånd til hånd, indtil de til sidst nåede frem og kunne lægges i tærskeværket.  

 
Fotograf Kaare Rasmussen, Gudhjem:  transportabelt tærskeværk med et lokomobil i 1920`erne  

Af sikkerhedsmæssige årsager var det kun særlige fyrbødere, som måtte betjene lokomobilet. Når 

fyrbøderen havde tændt op under kedlen, gik der en god times tid før dampen var oppe, hvorefter 

man kunne begynde på dagens arbejde ved tærskeværket.      

1927 kan Christian og Anna sammen med børnene, Jenny (1917), Henry (1919) og Marie (1921) 

flytte ind på deres nybyggede husmandssted i Løvenborg Alle´ 5      

Christian fik det jodlod, som han havde udset sig, men kunne godt have brugt lidt mere jord. Om 

vinteren følte Christian ofte tiden var lidt lang, han begyndte derfor at træne unge heste til 

køreheste, desuden tog han rundt    og slagtede grise for 

folk på egnen.      

Det var hårdt i de 2 år, hvor køerne led af kalvekastning. 

Der blev indkøbt egen tyr, for at undgå smittespredning   

til andre besætninger.  Christian delte en mælkerute til 

Tuse mejeri med Alfred Petersen fra Løvenborg Alle´ 10, 

det var kun et enkelt år, hjalp dog noget på økonomien.  

Anna ville gerne tjene sine egne penge, så hun fik straks 

bygget et godt hønsehus i mursten og leverede hver uge 

friske æg til æggemanden. Anna var god til at handle og 

hun var først i alleen til at opdrætte slagtekyllinger, der var 

klar til salg samtidig med hendes nye kartofler, begge dele 

blev solgt til købmand Knudsen på Butterupvej.      

Anna, som havde lært finere madlavning hjemme i Østrig, 

var kendt for sin gode og velsmagende mad, samtidig var 

hun meget gæstfri, kom nogen forbi på gårdspladsen til en 

snak, kunne hun på ingen tid fremtrylle nybagt roulade og 

invitere ind på kaffe og kage.      
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Sølvbryllup 1944  

Når der var ledige stunder, holdt Anna meget af at sy, hun 

kunne brodere de fineste ting.      

Jenny fortæller, at brændekomfuret gav meget sod i køkkenet, for at hjælpe sin mor gjorde hun 

derfor hovedrent i køkkenet hver lørdag. Med stor fornøjelse, valgte Jenny samtidig at passe 

blomsterhaven for moderen, mindre sjovt var, når de lange rækker med roer skulle lues hvert år.  

Trods de mange pligter var der tid til at lege med nabobørnene både udendørs og på halmlofterne. 

Jenny fortæller, at hun holdt meget af at besøge Johanne i Løvenborg Alle´ 14, for at snakke eller   

læse i Familie Journalen. Jenny husker, at hun tit løb en tur over til Johanne, sommetider beholdt 

hun sine sutsko på og stak afsted i sin mors træsko, som jo så stod og manglede dem !!   

1962, da Anna og Christian gik på 

pension, købte de hus ved Mørkøv 

station. Huset var indrettet med både 

badeværelse og centralvarme.  

Først da huskøbet er klaret, sælger 

de ejendommen i Løvenborg Alle´ 5 

til Julius Madsen.      

Trods flytningen til Mørkøv bevarede 

de kontakten med gamle naboer og 

bekendte i Butterup og Tuse sogne.  

Foto fra først i 1970´erne -  er taget hos  
Ellen og Albert,  Løvenborg Alle´ 3    

På foto fra venstre ses: Albert Jacobsen, Hans Markussen tidl. Trønninge Alle´ 7, Ellen Jacobsen, 

Anna Petersen, Mørkøv, Katrine Andersen, Butterupvej 78, Emma Larsen, tidl. Løvenborg Alle´ 7  

Anna talte ofte om, hvor godt hun og Christian havde klaret sig. På sine ældre dage syntes hun 

især renterne gjorde, at der stod alt for mange penge i banken, derfor tog hun af og til nogle af 

pengene ud og gav til sine børn, andre gange gik hun rundt med større beløb i kontanter. Datteren 

Jenny var tit bekymret over, at Anna gik rundt med de mange penge. Engang, da Anna blev indlagt 

på sygehuset, kontaktede hun personalet og gjorde dem opmærksom på, at moderen nok havde 

en del kontanter på sig. Det viste sig Anna havde haft 27.000 kr. gemt inde på brystet.  Jenny blev 

lidt rystet og kontaktede straks skattekontoret, som dog kunne berolige hende med, at hendes mor 

havde betalt skat af alle pengene.      

Christian dør 1965, 69 år gl. - Anna dør 1980, 83 år gl. De ligger begravet på Butterup kirkegård.  

Af Christian og Annas børn, så bor Jenny stadig bor på egnen. Jenny var gennem mere end 40 år 

organist i Butterup og Tuse kirker, desuden førte hun i mange år regnskab for flere firmaer.      

Jenny giftede sig med 1. mejerist og senere mejeribestyrer ved Tuse mejeri, Armand Bonde.      

Henry blev ingeniør, efter en årrække i Norge bosatte han sig med sin familie i USA.      

Marie boede med sin familie i København, hendes mand var overtjener på et af de store hoteller.    

  Oplysninger fra Jenny Kyed Bonde, Gislinge, som har læst og godkendt beretning og fotos.     

http://www.bornholmskefotografer.dk/landbruget.html  

Senere ejere af Løvenborg Alle´ 5   

1962 - 1964 Julius Madsen og Carl Åge Evald Madsen (søn og far)  

http://www.bornholmskefotografer.dk/landbruget.html
http://www.bornholmskefotografer.dk/landbruget.html
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Inger og Egon Holst Andersen 1964 

 

 
- 2008     Egon Holst Andersen og Inger Margrethe 

Larsen overtog ejendommen 1964, de havde solgt 

deres     

 husmandssted i Kvanløse Havremark (v/ 

Maglesø) Deres børn: Jytte, Sonja og Henning.      

Egon Holst var formand for Husmandsforeningen  

1966 - 1969   

Egon Holst Andersen er enkemand, han har 

boet i en af ældreboligerne på Tuse Byvej,    

siden salget af ejendommen i 2008.  

 

Egon og Albert på høstarbejde i 1974  

Løvenborg Alle´ 3  

                                                                                                                             

                                      
1927 - 1982   Albert Jacobsen (1900 - 1981) og Ellen Larsen (1906 - 1988)    

Ellen og Albert ……   De nåede at holde 50 års jubilæum på Statshusmandsstedet                        
Albert Jacobsen blev født år 1900 på Udby Lyng, Udby sogn på Tuse Næs, nr. 3 af 6 søskende.  

Han var søn af husmand og bagermedhjælper Hans Peder Jakobsen og Ellen Kirstine Nielsen.   

1902 købte forældrene et husmandssted ved Gislinge Flægkær, 1919 overtog de Tuse Møllegård.                      

Albert kom ud at tjene som 9 årig, skolen måtte af og til springes over og det forsømte indhentes 

senere. 1919 -1923 tjente han i Gislinge og 1923 -1926 hos gårdejer Jens N. Jensen, Tuse.                          

Under byggeriet af statshusmandsstedet boede Albert hjemme hos forældrene, som i 1922 havde 

købt den gamle skole på Butterup Byvej 5, hvorfra de drev landbrug.      

Ellen Kirstine Larsen var født 1906 i Hundested, Torup sogn, datter af husmand Lars Rasmussen 

Larsen og Ane Margrethe Jensen. Ellen var næstældst, havde 5 brødre. 1908 overtog forældrene 

St. Stenbjerggaard i Tuse. Ellens farmor, Karen Marie Rasmussen, var født på gården i 1849.  

Ellen kom aldrig ud at tjene, forældrene havde brug for hendes hjælp hjemme. Fritiden gik med 

gymnastik, spille dilettant og danse folkedans. Ellen var 17 år, da hun deltog i sit første bal i Tuse.                       
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1926 var Ellen elev på Høng Husmandsskole, en god tid som gav venskaber for livet, vandrebogen blev 

efter næsten 60 års beretninger om løst og fast afleveret til Dansk Folkemindesamling.                                

5. aug. 1927 gifter Ellen og Albert sig i Tuse kirke, bygningerne er klar til indflytning. Bryllupsgaven 

fra St. Stenbjerggård var 4 køer, som Ellens familie kom trækkende med fra morgenstunden. 

Forskellen i Ellen og Alberts livsvilkår som børn og unge gav undertiden anledning til diskussioner, 

Albert, som fra barnsben kendte til små kår og nøjsomhed, syntes somme tider at Ellen havde lidt 

for ”store armbevægelser”, men så vidt vides, lod de aldrig solen gå ned over deres uenigheder.  

 Fra begyndelsen trak mørke skyer op hos Albert og Ellen. Der stod så  

meget vand på deres marker, at de ifølge Ellen kunne have holdt 

lystbåd. 1929 måtte Albert optage lån, så markerne kunne drænes, men 

først da en hovedvandledning blev sænket, forsvandt problemerne helt.                     

Under landbrugskrisen i 1930´erne fik de alvorlige økonomiske problemer,        

Ellen som nygift   køerne måtte sættes ud for både kalvekastning, klovsyge og tuberkulose.      

 Albert talte ofte om dengang, de var ved at gå nedenom og hjem. I 1936 havde 

de foruden statslånet i ejendommen en gæld på 2170 kr. fordelt på  

 dræningslån, mergellån, drift-lån og 6 - 7 veksler. Albert kunne i nogle år  

 ikke vise sig i Holbæk, i stedet blev Ellen sent afsted, kreditorerne troede  

ikke, at hun kendte til familiens pengesager.                                                    

 Albert arbejdede i grusgraven, lønnen var 3 kr om dagen. De forsøgte at  

sælge ejendommen. Omkring 1940 blev tiderne lysere for landbruget,  efter 

få år var gælden væk og de kunne igen sætte penge i banken.   

  
Foto:  Kalundborgvej i Holbæk, ca. 1939 -  Gerda og Ellen på vej hjem   

Anneli fra Finland                                                                                                                                        

Da Ellen hørte, at hendes storebror, Marius Larsen i Tuse, gennem ”Finlandshjælpen” skulle have  en 

lille finsk pige, Majla, i pleje, sagde hun straks: ”vi kunne også tilbyde en lille pige at bo hos os”.   

Som sagt så gjort, 1941 kunne Ellen og Albert hente den 7-årige Anneli ved stationen i Holbæk.                          

1943, efter 2 år i Danmark, rejser Anneli tilbage til Finland, hjemkomsten er svær, hun har glemt meget 

af sit finske sprog og savner livet i Løvenborg Alle´. Anneli og Ellen, ”hendes danske mor”, holder 

kontakt via tolk. 1949 er Anneli på besøg i 4 måneder, siden 1950 har hun boet i Danmark.  

1953 besøger Ellen og Anneli forældrene i Finland, rejsen foregår med tog gennem Sverige, Ellen 

har taget lidt mad med hjemmefra bl.a. en frossen kylling, som lægges op på hattehylden. Lige før  

Stokholm skiftede Annelis nye hvide hat pludselig farve, kyllingen var begyndt at tø og dryppe ned !             

Hos forældrene stegte Ellen den medbragte nu optøede kylling, undervejs fik hun det meget varmt, 

åbnede alle vinduer, borde og stole blev flyttet ud, kyllingen skulle da nydes under åben himmel.  

Naboerne kikkede dog noget på denne underlige kone fra Danmark, som ville spise mad udenfor. 

Ellen havde jo heller ikke taget højde for de finske myg.    
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 1943: Anneli                       1943:  Afskedsfest for Anneli  1)                                    1951: Lilli, Anneli og Ellen                

                                                                                                                             1)Nederst fra venstre:  

Øverst fra ven: Lilli, JytteAase (kusine /  (Løvenborg Alle´Løvenborg Alle´ 14) Gerda  6)  Kristine (og Margrethekusine /  

(kusineTuse) / Tuse   Anneli, Gurli (lærer Nielsens datter)),  Addy,  Else (fra Løvenborg )                                                                   

 Feriebørnene fra København, Norge og Holland                                

 Fra 1940 holdt Ole fra København gennem en længere årrække           

sommerferie hos Ellen og Albert.                                                             

 Da krigen var slut kom også Aina fra Norge og Tineke fra Holland        

på ferieophold, det første besøg var antagelig arrangeret gennem  

  

venskabsforeninger som f.eks. ”Foreningen Norden”.                             

Tineke lærte at tale og skrive dansk og Aina talte et forståeligt norsk.   Albert 

og Ellen holdt hele livet kontakt med Ole, Aina og Tineke            

  

                                                                                                                                          

 Foto 1944 - Løvenborg Alle´ 3, stående fra venstre: Lilli, Ole, Oles søster og Gerda   

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                  

 fra venstre: Aina, Inge og Tineke.              Det vides ikke … om billederne med køerne kun er til ære for fotografen ??      

  

Sommeren 1948 var Aina og Tineke på besøg i Løvenborg Alle´ 3  på samme tid.                            

 Inge, som boede i København, var barnebarn af Niels Olsen, som boede i Løvenborg Alle´ 4 

Husmandsrejsen til Holland i foråret 1949.  
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Albert og Ellen klar til Hollandsturen          Ejler Rasmussen sidder bag rattet i sin bil               Ellen med sit kamera  

Ligesom Albert og Ellen havde også Ester og Ejler   

Rasmussen fra Butterup Møllegård haft en feriepige fra   

Holland efter krigen. 1949 skulle husmandsrejsen gå til 

Holland  , Ejler og Albert fik lov til at deltage. Under 

rejsen, ville de også besøge deres hollandske 

feriepiger
  

, derfor tog Ester og Ellen selvfølgelig 

med.   

Albert og Ellen glemte aldrig turen gennem Tyskland,. 
 

Når de kom kørende i bilen,   truede folk 

med knyttede næver og sendte spytklatter efter dem. I 

1949 var de sidste   flygtninge på vej hjem til 

Tyskland fra Danmark. Landet   lå stadig i ruiner, genopbygningen tog først 

rigtig fart efter delingen af Tyskland i 1949.  1949 - Ellen, Tineke og Albert   

  

 
1947  Statshusmandsstedet                       1950 Albert fik  bil           1975 første oldebarn          1977 Guldbryllup  

Både Albert og Ellen var meget udadvendte og aktive i foreningslivet i Butterup-Tuse sogne. Albert 

var til bestyrelsesarbejde, Ellen til gymnastik og folkedans, deltog i sykredsen og sømandskredsen. 

De har begge været medlem af menighedsrådet i Butterup sogn (Albert i sine unge dage)  

De fik børnene: Lilli (1928) og Gerda (1930), samt Anneli (1934) deres ”datter fra Finland”.                     

Lilli  boede i Vig i Odsherred, hun var gift med chauffør Peter Berdaszkiewies.                           

Gerda boede på Tølløseegnen, senere i Holbæk, var gift med Torkild fra Løvenborg Alle` 14               

Anneli boede i Mårsø Gamle Kro, var gift med Svend Aage Boeng, hun bor i dag i Holbæk  

Albert dør okt. 1981, 81 år gl. Ellen sælger ejendommen og flytter til Knudskovparken i Holbæk.        

Ellen dør aug. 1988, 82 år gl.                                                                                                                            

 
Oplysninger fra Anneli Boeng, Brosgade 5, Holbæk. Anden kilde:  Alberts Regnskabsbog 1928 til 1947.        

 Mere om St. Stenbjerggaard i ”Minder fra Butterup og Tuse sogne”  

  
Kilder:  Nye kilder står under den enkelte beretning. Gamle kilder se venligst side 3 (beretningen fra 2017)     

Hvis ikke andet er nævnt, stammer fotografierne fra min private billedsamling.                                                 

 Beretningen om Statshusmændene på Løvenborgs Marker er samlet og skrevet fra 2016 til 2018 af:              
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Hanne Jakobsen Brandenburg, Markskellet 192 1. tv. 4300 Holbæk.                                                           
 Jeg er barnebarn af Ellen og Albert Jacobsen, datter af Gerda, bonusfar Torkild, fra Løvenborg Alle´ 14.         


