
 

Beretningen om Statshusmændene på Løvenborg Mark  

 

Løvenborg  Alle´ …  set fra Butterupvejen 

Lensafløsningsloven, som blev vedtaget oktober 1919, var direkte årsag til at 18 forventningsfulde 

og stolte landmænd 3. juledag 1926 kunne sætte ploven i egen jord.  I flere senere avisartikler om 

de første statshusmænd på Løvenborg-udstykningen fortælles, at ca. 170 personer havde ansøgt 

om et  jordlod, men den afgivne jord rakte kun til oprettelse af 18 nye statshusmandsbrug.  

Ansøgerne til et statshusmandssted på Løvenborg Mark, havde alle hentet et ansøgningsskema i 

deres bopælskommune, hvorpå de skulle oplyse alder, adresse, fødested, civilstand og evt. børn.  

For at komme i betragtning skulle man være dansk statsborger, helst mellem 25 og 50 år, ustraffet, 

gældfri, flittig, ædruelig, sparsommelig og ikke modtage fattighjælp. Have arbejdet mindst 5 år ved 

landbruget. Til oplysningerne om hidtidig beskæftigelse skulle vedlægges relevant dokumentation 

og anbefalinger. Økonomisk var der krav om et rådighedsbeløb på ca. 1/10 af byggesummen.        

Holbæk Amts Venstreblad bragte d. 5. februar 1926 en artikel om jordudskiftningen på egnen,  

hvor medlem af Jordlovsudvalget, Murer Knudsen Katrinedal, oplyste, at der i foråret 1927 skulle 

afgives jord fra Løvenborg Gods, ansøgningerne om jordlod til de selvstændige husmandsbrug   

og tillægsparceller ville blive indkaldt i juni måned 1926.   

Uddrag af Statens Jordlovsudvalgs bekendtgørelse, den 1. juni 1926:        

”I Henhold til Jordlovene af 4. Oktober 1919 vil forskellige Jordarealer være til Afhændelse pr. 1. 

April 1927.  Ansøgningerne om at komme i Betragtning ved Arealernes Fordeling skal i udfyldt 

Stand indleveres til Formanden for Kommunalraadet i den Kommune, hvor Ansøgeren har 

Bopæl, senest den 20. Juni 1926.”  uddrag slut    ..        

I Butterup - Tuse kommune afholdt sognerådet ordinært møde i Tuse forsamlingshus  5. juli 1926.  

Under punkt 11 i Forhandlingsprotokollen er noteret følgende:        

”12 Ansøgere har indgivet Andragende om Statslaan til oprettelse af Husmandsbrug. – Anbefales.” 

Butterup - Tuse Sogneråd noterede deres bemærkninger om ansøgernes kvalifikationer, hvorpå 

ansøgningerne blev sendt til Husmandsbrugskommissionen i Holbæk Amt, som kontrollerede at 

alle betingelser for at komme i betragtning var opfyldte. Kommissionen indstillede de udvalgte 

ansøgere til Statens Jordlovsudvalg, som herefter foretog den endelige godkendelse. 

I udleveringerne 2016 kan læses  1)  ”Statshusmandsloven af 1919 eller (lensafløsningsloven)”, 
2) afskrift af artiklen: ”Udstykningen fra Baroniet Løvenborg”, hvor journalisten følger i fodsporet 
på de kommende Statshusmænd under fordelingen af jordlodderne 3. juledag 1926.   3)  Uddrag 
af interview med Helge Nielsen, Trønninge Alle´ samt  Ellen og Albert Jacobsen, Løvenborg Alle´ 
ved  deres 50 års jubilæum på Løvenborgs Jorder. Skrevet december 2015  af Erling Knudsen. 
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Ved Løvenborg Alle´  3…    retning mod skoven.  

Parcellerne på Løvenborgs marker var udstykket 

efter Lensafløsningsloven 1919, hvorfor jorden    

forblev statens ejendom.        

Det betød at husmændene ejede bygninger, 

redskaber, besætninger og jordforbedringer.  

Jorden havde de brugsret til, dvs. den kunne ikke 

sælges og indbringe en evt. merværdi, som 

skyldtes samfundsudviklingen.     

De skulle betale en årlig afgift til staten, en 

såkaldt jordrente, som var på  4½  procent af 

jordværdien. Husmændene på Løvenborg-

udstykningen var alle blevet ejere af et  

”jordrentebrug”, officielt blev de   kaldt for 

Statshusmænd. 

Statshusmandsbrugene var underlagt statslig 

rådgivning og kontrol samt særlige regler for 

ejendomsoverdragelse og pantsætning. 

1962 bliver reglerne lempet for samdrift og sammenlægning af jord. Jordrentebrugene får  tilbud 

om at ombytte de gamle huslån, da en konvertering vil fjerne jordrentens restriktive klausuler og 

gøre husmanden til ejer af både ejendom og jord..       

1971 de gamle jordloves statsstøtte til udstykning afløses af støtte til køb af tillægsjord. Den epoke 

som begyndte i 1899 og havde medført ca. 28.000 selvstændige landbrug  var nu officielt afsluttet.  

1989 Jordlovsudvalget nedlægges.  

Bekendtgørelsen fra Jordlovsudvalget, som 

blev annonceret i dagspressen 1. juni 1926. 

Denne annonce blev bragt i foreningsbladet  

”Husmanden”  søndag den 13. juni 1926  
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1930 erne betød hårde tider for familierne på Løvenborg Mark. Staten greb ind flere gange med 

forskellige tiltag for at hjælpe husmændene. 1932 blev det gjort muligt at søge om henstand med 

en terminsindbetaling.  Året efter kom bestemmelsen om, at de husmænd, der p.g.a. den alvorlige 

landbrugskrise de foregående år, var kommet bagud med terminen, kunne søge denne indefrosset 

og tilskrevet hovedstolen. Jordrentelånene blev gjort konjunkturbestemte.        

Statshusmændene på Løvenborg-udstykningen klarede krisen i trediverne. Da krigen kom i 1940 

var der 17 husmænd tilbage fra 3. juledag 1926. Den eneste som manglede var Alfred Petersen, 

Løvenborg Alle´ 10, han havde april 1931 solgt sin ejendom til Hans Peter Nielsen fra Regstrup. 

Bopæl for Statshusmændene og deres familier - da de ansøgte om jordlod juni måned 1926: 

Butterup -Tuse kommune:        

1) Hans Alfred Eriksen, 1925,  Nybrohuset, Trønninge Alle  46 år  gift  4 børn   

Landmand 

2) Peter Johannes Christensen, 1925, nr. 8 Husene, Butterup   37 år  gift  3 børn  

Landarbejder 

3) Albert Jacobsen, 1926: hos forældrene, Butterup gl. skole    26 år  ugift        Landarbejder 

4) Christian Larsen, 1925, Tuse Huse 10, (matr. 47)  35 år ugift   Bestyrer, Landmand 

 Gislinge, Kundby, Nr. Jernløse, Søstrup og Hagested sogne (de grænser alle op til Butterup -

Tuse) 

5) Helge Nielsen,1926: Gislinge                                 24 år  ugift              Landarbejder 6)  Peter 
Kristian Andersen, 1925,  Kundby                32 år  gift  2 børn        Arbejdsmand 7)  Knud Julius 

Hansen, 1926: Trønninge                   33 år  ugift        Bagagearbejder / DSB. ? 

8) Thorvald Christian Andersen, 1925,  Dramstrup     32 år  ugift  Landbrugsmedhjælper 

9) Hans Christian Markussen, 1925,  Nr. Jernløse     33 år  gift   3 børn  

Husmd.Teglværksarbejder 

10) Frederik Niels Eriksen, 1925, Nr. Jernløse  44 år  gift   7 børn   

Murerarbejdsmand 

11) Anders Oluf Eriksen, 1925, Borup, Søstrup   39 år  gift  1 barn          Arbejdsmand 

12) Axel Charles Olsen, 1925,  Gurede, Hagested     32 år  gift  4 børn  Husmd.  

Arbejdsmand 

Mørkøv, Kvanløse, Undløse, Tølløse, Egebjerg:  

13) Niels Peter Emil Christensen, 1925, Mørkøv  33 år  gift   3 børn   Arbejdsmand 

14) Hans Kristian Petersen, 1925, Brorfælde, Kvanløse      34 år  gift   2 børn   Skovarbejder 

15) Karl Hansen, 1925, Undløse  31 år  gift   2 børn  Teglværksarbejder 

16) Lars Kristian Larsen, 1925,  Kongsdal, Undløse  32 år  gift  1 barn    Skovarbejder 

17) Hans Kristian Petersen, 1925,  Sophienholm, Tølløse  31 år  gift   3 børn  Arbejdsmand 18) 

Alfred Petersen, 1925, Egebjerg, Odsherred 26 år  gift   1 barn  Arbejdsmand 

Der er nu gået 90 år, siden de 18 nye statshusmænd og deres familier slog sig ned på Løvenborgs 

gamle marker i Butterup sogn. De havde alle været heldige at komme i betragtning til et jordlod.  

Hvem var de ?  Hvor kom de fra ?  Blev statshusmandsstedet deres og familiens livsvirke ?  
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Kilder:   BBR register: www.OIS.dk  / Historiske kort på nettet / http://www.findengrav.dk/        
Ditlev Tamm og John Erichsen, Grever baroner og husmænd - opgøret med de store danske godser 1919 
/ www.realdaniabyogbygklubben.dk/.../ Statshusmandsbrug%20Skovboellingvej.pdf /        
Gyldendal Den store Danske: Jordlovene, Claus Bjørn. /  Gunnar Solvang, De nye husmandskolonier        
Arkivalier Online: Løvenborg Godsarkiv / Tingbøger / Skifter / Kirkebøger / Folketællinger / Lægdsruller.      
Holbæk Stadsarkiv: Butterup - Tuse Kommunes Forhandlingsprotokol 1926 /  Holbæk Amts Venstreblad.   
Rigsarkivet:  ”Husmanden” 1919 til 1929 / Skøder og Adkomster / Omskrevne tingbogsblade.        
Lokalhistorisk forening Butterup Tuse:   ”Minder fra Butterup og Tuse sogne”  m.m.        
Hvis der er brugt andre oplysninger og kilder,  vil det fremgå under den enkelte beretning. 

Beretningerne om Statshusmændene på Løvenborg Mark er samlet og skrevet 2015 - 2017 
af Hanne Jakobsen Brandenburg, Markskellet 192 1.tv, Holbæk.   

1927 - Statshusmændene langs Trønninge Alleen,  4420 Regstrup  

Niels Peter Emil Christensen, født  6/6 - 1893  Holbæk         matr.1g    Trønninge Alle´ 4 

Karl Hansen, født  5/1 - 1895  Grevinge sogn         matr.1f    Trønninge Alle´ 6 

Hans Alfred Eriksen, født  4/10 - 1880  Kundby sogn         matr.1e 1ai   Trønninge Alle´ 8 

Axel Charles Olsen, født  3/1 - 1894  Korning sogn, Jylland,   matr.1h   Trønninge Alle´ 11 

Knud Julius Hansen, født 15/12 - 1893  Kundby sogn         matr.1i     Trønninge Alle´ 9 

Hans Christian Markussen, født 17/1 - 1893  Mørkøv sogn     matr.1k     Trønninge Alle´ 7 

Helge Nielsen, født 18/1 - 1902  Gislinge sogn         matr.1l     Trønninge Alle´ 5 

Christian Larsen,  født  25/5 - 1891  Tuse sogn         matr.1m     Trønninge Alle´ 3 

Kortet er ikke målfast. 

http://www.ois.dk/
http://www.ois.dk/
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 Trønninge Alle´  4  

1927 - 1959   Emil Christensen (1893 - 1978) og  Alma Jensen (1894 - 1973) 

1959 - 1988   Harry Evald Christensen        

Emil og Alma  -  Statshusmandsstedet forblev i familiens eje mere end 60 år.         
Alma Elisabeth Jensen blev født 1894 i Tingtved By, Søstrup sogn, som datter af husmand Peter 

Sophus Jensen og Anna Cathrine Hansen.  Alma vokser op som nr. 4 i en søskendeflok på 7, hun 

er 3 år, da familien bosætter sig i Ibshuse, Mørkøv sogn, faderen er arbejdsmand i landbruget. 

Niels Peter Emil Christensen blev født 1893 på Chr. Hansens Vej, Holbæk By, søn af 

arbejdsmand Jens Jacob Christensen og Else Marie Andersen. Emil var nr. 2 af 8 søskende. 1899 

flytter familien til Hagested, hvor begge forældre var vokset op, faderen får arbejde på 

Hagestedgård.       Ved sin konfirmation i 1907 er Emil tjenestedreng hos gårdmand Christian 

Hansen i Hagested  og fra 1909 til 1912 tjenestekarl hos præstegårdsforpagter Niels Peter 

Mikkelsen i Hørby, Tuse Næs.   

Emil er oktober 1913 til august 1915 soldat ved ”5. Art. Afd. Trkst” (5. artelleri, afdeling trainkusk).   

1916 bliver han genindkaldt til Sikringsstyrken i 2 x 2½ måned.        

  Emil og Alma giftede sig 1917, efter 2 år på et husmandssted i Trønninge, flyttede de til Mørkøv, 

hvor Emil  bl.a. var ansat hos forpagter Hoppe på Toftholm Gods. 1927 flytter de til Trønninge 

Alle´, hvor deres 4 børn vokser op:  Johannes (1917)  Evald (1919) og Ragnhild (1923) og Poul 

(1933).    

Tuse å  

Trønninge Alle´  



Side 6 

1959 overdrager Emil og Alma husmandsstedet til sønnen Evald, og flytter til Nr. Jernløse, hvor de 

bygger hus ved siden af brugsforeningen.   Alma dør 1973, 79 år.  -   Emil dør 1978, 85 år.     

 Fra n ekrolog ved Emil Christensens død, bragt i Holbæk Amts Venstreblad, den  7. aug.1978:       

Uddrag:  ”Efter en halv snes år måtte de på grund af  Alma Christensens sygdom tage ophold på 

plejehjemmet i Nr. Jernløse. Hun døde året efter og Emil Christensen har siden boet på hjemmet, 

men han opretholdt en meget nær tilknytning til sit gamle hjem i Trønninge Alle´, så længe 

kræfterne strakte til det, tog han ud på ejendommen for at være med i arbejdet, og siden har 

sønnen hver lørdag hentet ham på plejehjemmet, så de tilbragte lørdag og søndag sammen” slut.  

Evald Christensen sælger ejendommen i 1988.  

 Trønninge Alle´  6  

1927 - 1961  Karl Hansen (1895) og Ingeborg Christensen (1894)  

Karl og Ingeborg        
Ingeborg Hansine Christensen blev født 1894 i Undløse By, som nr. 4 af 5 søskende. Forældrene 

var husejer og fragtmand Hans Christensen og Maren Kirstine Hansen.  Ingeborg er  4 - 5 år, da   

familien bosætter sig på et husmandssted i Ulkestrup, Undløse sogn.        

Karl Hansen var født 1895 i Holte, Grevinge Sogn, som nr. 4 i en søskendeflok på 10.  Forældrene 

var husmand Ferdinand Hansen og Anna Eline Nielsen. Karl er 5 år, da familien flytter fra 

Grevinge sogn til Vognserup Gods. 1905/1906 bor og arbejder familien i Gislinge sogn. I 1907 er 

forældrene flyttet tilbage til Kundby sogn, faderen er handels- og arbejdsmand, bliver senere også 

husmand.   Det må antages, Karl blev i Gislinge, 1906 er han tjenestedreng hos gårdejer Lars 

Madsen Larsen, Gislinge By og da han 3 år senere bliver konfirmeret, står skrevet i Kirkebogen for 

Gislinge sogn:  ”Konfirmeret d. 18. April 1909 i Hagested Kirke er, Karl Hansen, hos Gaardmand 

Lars M. Larsen”   Karl indkaldes som soldat under 1. Verdenskrig, han er ved 8. Bataljon fra  

jan.1915 til sept.1916.    Ved giftermålet med Ingeborg i november 1916 er Karl ansat på 

Knabstrup Teglværk, Et par år senere flytter de fra Teglværket til Undløse by, Karl er fortsat 

teglværksarbejder / arbejdsmand.    1927 bosætter de sig i Trønninge Alle´ sammen med deres 2 

piger:  Edel (1918) og Ketty (1922)  

1961 sælger de ejendommen til Gunner Ejvind Larsen og køber nu et hus på Højen 5, i Holbæk.  

1961 - 1976  Gunner og Benthe Larsen  
Benthe dør 1971, 33 år  -  Gunner dør 1994, 66 år.  De ligger begravet på Butterup kirkegård. 

 Trønninge  Alle´ 8  

1927 - 1952   Hans Eriksen  (1880 - 1962) og Viktoria Cudak (1891 - 1951) 1952 

- 1962   Verner Eriksen       

Hans og Viktoria  -  Nybrohuset … Statshusmandsbrug for familien i 2 generationer       Hans 

Alfred Eriksen blev født 1880 i Egeskovshuset ved Vognserup, her voksede han op, som den 

yngste af de 5 brødre og 1 søster. Forældrene var husmand Lars Eriksen og Karen Marie Jensen.  

Faderen tjente som ung hos Provst Garde i Fårevejle sogn, 1857 blev han ansat som staldkarl på 

Vognserup Gods, 1865 indgik han en kontrakt med Løvenborg Baroni om leje af Egeskovhuset. 

Lejekontrakt fra Godarkivet:  ”Imellem Baroniet Løvenborg og Lars Eriksen for Tiden Beboer af 
Lodskovhuset - om Egeskovhuset ved Vognstrup, der bortlejes til ham paa følgende Vilkaar: ”       
uddrag af lejekontrakten: ”Istedet Afgift er Lejeren forbunden til at føre Tilsyn med den Kjøberen 
overladende Tørveskjæring paa Vognstrup Enge, saaledes som og paa den Maade dette Opsyn af 
Forvalteren ved Baroniet forlanges, og i et og alt rette sig efter de ham af denne givne Instruxer, 
ligesom at modtage Betalingen for den solgte Tørv efter den ham overleverende Liste, hvor hos de 
indkomne Penge strax at aflevere til Forvalteren….  
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Desuden er han pligtig af udføre Tilsigelser til Godsets Beboere i Kundby, og anmelde, hvis uorden 
eller sligt skulle forefalde i Herskabets Have, ved Gaarden eller i Alleerne”        
” Til Bekræftelse under min Haand og Segl. Løvenborg den 31 Maj 1865. Løvenskjold ( L. S.)”  uddrag slut   

1901 bliver Hans Eriksen indkaldt som soldat, han gør tjeneste ved 4. Dragon Regiment i 1½ år. 

Efter militærtjenesten forbliver Hans boende hjemme, det må antages, at han er faderen en stor 

hjælp med at opfylde kontrakten fra 1865 på den fri bolig samt med pasning af husdyr og jordlod.  

1914 gifter Hans sig med Viktoria Cudak, som var født 1891 i Tokarnia i Galizien.        
I Jordebogen 1917 - 1920  for Løvenborg Baroni står noteret, at Hans Eriksen fra 8. febr. 1917 er 

lejer af Egeskovhuset med jordlod samt halvdelen af Hestemølleengen.  

Lensafløsningen 1919 betød at Vognserup 1921/1922 skulle afgive jord til 13 statshusmandsbrug. 

1921 solgte Løvenborg Baroni Vognserup Gods til den daværende forpagter Simon Groth Teisen.  
Salget af godset var antagelig årsag til de store forandringer for familien Eriksen i Egeskovhuset.    

I Politiets Registerblade kan læses at forældrene den 1. nov. 1921 tager ophold i København, hos  

datteren Kirsten i Rantzausgade. Faderen dør 1923 i København, 90 år. Moderen er 87 år, da hun 

dør febr. 1927, de sidste måneder boede hun hos Hans og Viktoria i Nybrohuset, Trønninge 

Alleen. Løvenborg Baroni har, efter salget af Vognserup Gods, lejet Nybrohuset (matr. 1ai) ud til 

Hans og Viktoria. Nybrohuset i Trønninge Alleen var med egen have og et tilhørende jordlod på 2 

tdr. land.   

Hans Eriksen var en af de heldige, som kom i betragtning til et jordlod på Løvenborg Mark, han fik 

tildelt matr. 1e, herefter tilkøbte Landbrugsministeriet Nybrohuset af Løvenborg Baroni for 2000 kr.  
Parcellen Trønninge Alle´ 8  bliver nu tinglyst som statshusmandssted med matriklerne 1e og 1ai.  
For familien Eriksen betød det, at de kunne bo i Nybrohuset,  mens den nye ejendom blev bygget. 

Hans og Viktorias børn var: Marie (1913) Elise (1914) Ingrid (1919)  Verner (1921)  Karen (1928)   

Viktoria dør pludselig i 1951, 59 år gammel.  

1952  overdrager Hans Eriksen ejendommen til sønnen Lars Verner Eriksen, det bliver bestemt,   

at Hans fortsat kan bo på ejendommen. April 1962 sælger Verner, ejendommen til Isabella Smith.  
Hans Eriksen bor Rosenholm ved Torpmagle,Torup sogn,  da han dør i september 1962, 81 år gl. 
Hans bliver begravet på Kundby kirkegård, ligesom Viktoria og hans forældre tidligere er blevet.     

1962  Verner Eriksen sælger ejendommen til Isabella Smith,  

1962  Isabella Smith   nedlægger Trønninge Alle´ 8  som husmandssted.        
Bygningerne med en 5966 m2 parcel frasælges og tinglyses som matr.1e, den resterende parcel 

skal  p.g.a. reglerne om sammenlægning deles i to parceller, der nu tinglyses som 1au og 1at 

Matr.1at sammenlægges med Trønninge Alle´ 11, som Isabella Smith i 1950 købte af  Axel  Olsen 

Matr. 1au købes af Ejnar og Ellen Sørensen, Trønninge Alle´ 9.  

 Trønninge Alle´  11  

1927 - 1950   Axel Olsen (1894 - 1967)  og  Eleonora Jensen (1898 - 1959)  

Axel og Eleonora        

Eleonora Kristiane Jensen blev født 1898 i Særslev, som den yngste af 7 søskende. Hun var datter 

af skorstensfejer Jakob Jensen og Ane Marie Jeppesen. Faderen kom fra Sibberup v/ Søndersted.  

Axel Charles Olsen blev født 1894 i Korning, Vejle Amt, som nr. 2 af 5 søskende.  Forældrene var 

møllersvend Hans Olsen og Dorthea Nielsen. 1900 flytter familien fra Tølløse til Kisserup Mølle på 

Tuse Næs.  Faderen bliver 1903 mølleforpagter i  Allerup, 1909 får han arbejde på Hagestedgård.  

1911 er Axel karl på en gård i Audebo. 1913 aftjener han værnepligt 5½ måned ved 8. Bataljon. 

Da 1. Verdenskrig bryder ud indkaldes  Axel aug. 1914 til Sikringsstyrken, han hjemsendes efter 1 

år. 



Side 8 

Axel bor og arbejder på Hagestedgård, da han 1917 gifter sig med Eleonora. De bosætter sig på  

et husmandssted i Gurede,  Axel er fortsat arbejdsmand. 1927 flytter de til Trønninge Alle´. De får 

børnene: Svend (1917)  Mary (1919) Grethe (1926)  Vesthi (1926) Benny (1933) Kurt (1938).        

Axel Olsen var i årene 1931 - 1937  formand for Butterup - Tuse Husmandsforening. 1950 

sælger Axel og Eleonora ejendommen til Isabella Smith.        

Eleonora dør 1959, 61 år, sidste fælles bopæl var Tølløsevej 14 i Tølløse.  Axel dør 1967, 73 år, 

han boede de sidste år i Ågerup sogn, hos sønnen Kurt.  De er begravet på Butterup Kirkegård.  

1950 - 1969  Isabella Smith  

Da Isabella Smith 1950 køber husmandsstedet, er hun ansat ved ”Det danske Gesantskab i Rom”. 

Knud Petersen forpagter ejendommen af Isabella Smith indtil 1969, hvor hun sælger den til ham. 

1962  sammenlægges ejendommen med matr.1at, på knapt 7 tdr. land.  Parcellen er udstykket fra 

Trønninge Alle´ 8, som Isabella Smith købte samme år. 

Isabella Dorthea Wiggers Smith  (1896-1972)  stammede fra Holbæk, hun var datter af købmand 

og norsk /svensk konsul Poul Smith (1860-1923) og Ingeborg Wiggers (1871-1940).  
Hendes bror var Poul William Smith (1913-1978), han ejede Skovbakkegård, Nørupvej 13, Nørup 
fra 1937 og frem til sin død.        

 Uddrag fra nekrolog i Holbæk Amts Venstreblad, den 11. april 1972 :        
”Isabella Wiggers Smith, sekretær ved den danske ambassade i Rom, er død den 9. april, 75 år. 
….  ..   Hendes diplomatiske karriere begyndte ved ambassaden i Rusland, blev afbrudt ved den 
russiske revolution, blev derefter forlagt til Frankrig og ved tyskernes besættelse forflyttedes hun til 
ambassaden i Rom.  En broder til afdøde er gdr. Poul Smith, Nørup ” uddrag slut.        

I Ester Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 til sin mor, omtales Isabella Smith flere gange, 
de var ansat ved den danske ambassade i St. Petersborg i tiden omkring den russiske revolution.    
Kilde: v/ Bernadette Preben-Hansen, København1907 /  kan læses her:  http://www.preben.nl/EAH.pdf  

1969 - 2000  Knud og Inger Petersen 

Knud Petersen og Inger Lund Madsen var nygifte, da de i 1950 blev forpagterpar på ejendommen  

i Trønninge Alleen.  Knuds forældre var gårdejer Peter Valdemar Petersen og Laura Marie Nielsen, 

Borup i Søstrup sogn.  Inger stammede fra Holbæk.        

1969 overtager de husmandsstedet fra Isabella Smith.  De får sønnerne, Niels, Henrik og Jesper.  

Knud og Inger sælger ejendommen i 2000 og flytter til Syvstjernen 6 i Regstrup.  
Inger Petersen dør 2002, 71 år.  Knud Petersen dør 2006, 79 år.     

 Trønninge Alle´  9  

1927 - 1948  Knud Hansen (1893 - 1948)  og Margrethe Jensen (1909)  

Knud og Margrethe        

Knud Julius Hansen blev født 1893 i Trønninge, Kundby sogn som nr. 4 i en søskendeflok på 7.    
Ved gifterrmålet i 1887 var forældrene, Niels Hansen og Birthe Marie Larsen, kusk og mejerske på 

Knabstrup Herregård.  Moderen stammede fra Trønninge, hvor de i 1889 købte det husmandssted, 

som skulle blive familiens hjem i mere end 40 år.        

Knud aftjente det meste af sin værnepligt under 1. Verdenskrig. Han var ved 4. Dragon Regiment, 

som lå i Næstved, i tiden fra april 1914 til juni 1916.        

http://www.preben.nl/EAH.pdf
http://www.preben.nl/EAH.pdf
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Folketællingen 1. febr. 1921 for Mørkøv By fortæller, at Knud Julius Hansen er portør ved DSB. og 

ankom til Mørkøv året før fra Kalundborg. 1922 flytter Knud videre fra Mørkøv til København, han 
arbejder fortsat som portør.  (Kilde: Politiets Registerblade, forløber for folkeregistret i Kbv. - beg. 1924 )   
Knud har bopæl i Trønninge, da han i 1926, bliver tilbudt et jordlod på Løvenborgs marker.  

Margrethe Jensen blev født 1909 i Butterup, hun var datter af gårdejer Poul Christian Jensen og 

Kirsten Nielsine Larsen, som ejede arvefæsteejendommen - matr. 6a  (Butterup Byvej  27) i årene 

mellem 1904 til 1914.  Forældrene købte 1914 en gård i Regstrup - matr.1a  (Nørupvej 12).  

Knud Hansen giftede sig i 1940 med Margrethe Jensen fra Regstrup. De fik sønnen Niels Kristian. 

Knud Hansen var syg, da han i 1948 solgte ejendommen til Ejnar Sørensen. Knud dør på Holbæk 

Centralsygehus 25. marts 1948, 54 år gammel, han bliver begravet på Østre Kirkegård i Holbæk.  

Da Knud dør, er Margrethe bosiddende ved Ladegaards  Alleen i Holbæk.   

1948 - 2000  Ejnar og Ellen Sørensen  

Ejnar og Ellen giftede sig i 1948, samme år overtog de statshusmandsstedet i Trønninge Allen. 

Ejnar stammede fra Thorslunde i Kundby sogn, Ellen kom fra Fårevejle.        

De første par år klarede Ellen og Ejnar sig med petrolumslamper, først omkring 1950 blev der lagt 

el ind. Næsten samtidig fik de telefon på ejendommen, den blev hurtigt en såkaldt ”parts-telefon” , 

hvor de var 4, som delte det samme nummer, man måtte løfte røret, for at høre om den var i brug.  

Der fulgte 9 høns med i købet af ejendommen, de havde desværre tuberkulose og måtte aflives. 

Ellen og Ejnar byggede i 1952 et nyt og større hønsehus hvilket betød, at der nu kunne leveres  

æg hver uge til ”æggemanden”. 

Når der i de første år blev slagtet en gris til eget brug, kom naboen, Hans Markussen, forbi og hjalp til. 
Senere, da hjemmeslagterne begyndte at køre rundt med eget udstyr, var det Hans Kurt Kaas Hansen 
fra Trønninge, som stod for slagtningen af grise på ejendommen.  

Deres første hest blev kaldt for lille Klaus, det var en såkaldt russer-hest. Lille Klaus blev spændt 

for jumben, når de skulle på familiebesøg, hente gæster på stationen i Regstrup og trinbrættet ved 

Hagested, køre til mølle eller havde andre gøremål rundt omkring. 

En russer-hest var en lille, stærk og nøjsom arbejdshest. De små husmandssteder brugte den ofte 
til landbrugsarbejde.  Mellem 1860 og 1915 var der stor import af disse heste fra Rusland, efter 1. 
Verdenskrig mest fra de baltiske lande, især Litauen, derfra kendes navnet en litauer. Kilde: heste-
nettet.dk  ”fra spørgsmål juli 2016”  (43http://www.heste-nettet.dk/forum/4/336498/336498/) 

 En j umbe  er en lav tohjulet hestevogn, trukket af en enkelt hest. Jumben har plads til 3 eller 4 
personer, som sidder i en afrundet vognkasse med dør bagi.        
Kilde: Thor Lund Kure: jumbe i Den Store Danske, Gyldendal.        
Hentet 26. januar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=102398 
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Foto af Trønninge Alle´ 9  -  ca.  2005 

Arbejdet i stalden blev noget nemmere, da de omkring 1950 købte en malkemaskine. Mælken blev 

først leveret til  Andelsmejeriet i Nr. Jernløse, senere til  Andelsmejeriet Solvognen i Nr. 

Asmindrup, hvor de flere gange fik en førstepræmie for god mælk.  
I nogle år kørte Ejnar Sørensen, Hans Larsen og Knud Petersen på skift mælkturen til Nr. Jernløse 

mejeri, senere blev mælkejungerne afhentet af en lastbil. 

Ellen og Ejnar byggede 1962 ny kostald i forlængelse af den oprindelige stald. Besætningen blev 

udvidet til 7 køer, 3 kvier og 4 kalve. Der blev også plads til en mælketank, da mælken fremover 

skulle afhentes af mælketankbiler.    

Førhen blev roerne hakket  2 gange, Ellen fortæller, at når det var meget varmt i vejret, begyndte 

de somme tider at hakke roer allerede kl. 4 om morgen.  Nogle år dyrkede de udover almindelige 

roer også sukkerroer, som blev sendt til Sakskøbing. De har haft op til 6 tdr. land med roer. 

1962 købte Ellen og Ejnar ca. 3 tdr. land - matr.1au. Parcellen blev udstykket fra Trønninge Alle´ 8, 

der nedlægges som husmandsbrug. Nogle år senere fik de forpagtningen på Trønninge  Alle´ 5.  

Ejnar købte sin første traktor i 1959, det var en lille grå Ferguson.   

Midt i 1980´erne sælger Ellen og Ejnar efterhånden besætningen, men de fortsætter med selv at 

dyrke markerne. 

Deres 2 sønner, Poul Erik og  Arne Flemming gik begge 3 år i forskolen i Trønninge, hvorefter de 

fortsatte skolegangen på Tuse skole. 

Ellen Sørensen sad i bestyrelsen for Trønninge Brugsforening i perioden op til den lukkede i 1971.  

Ejnar Sørensen var formand for Butterup -Tuse Husmandsforening 1956 - 1965, samt medlem af   

Butterup - Tuse Sogneråd fra 1962 - 1970. Desuden var han en årrække med i skolekommissionen 

og har siddet i menighedsrådet for Butterup sogn.  Ejnar deltog i flere husmandsrejser.  

Ejnar dør i 1999, 82 år gammel, året efter flytter Ellen ind i en lejlighed på Tuse Ældrecenter.  

Ejendommen er nu overdraget til et barnebarn. 

Kilde: Foto og oplysninger fra Ellen Sørensen, Tuse Byvej 24, Tuse.  

 Trønninge Alle´  7  
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Hans Markussen .. var ude og kikke efter flyvemaskinen.   Luftfoto 1947 af Sylvest Jensen 

1927 - 1959:  Hans Markussen (1893 - 1982) og Anna Margrethe Mortensen (1894 - 1940)  

Anna Margrethe Mortensen blev født 1894 på Knabstrup Teglværk, Sdr. Jernløse sogn, som 

datter af teglværksarbejder Hans Peter Mortensen og Ane Marie Sofie Sørensen. 1895 dør 

faderen, kun 33 år gammel. Moderen får tilladelse til at sidde i uskiftet bo med sine 3 børn, Carl 

Martin på 10 år,  

Martha Nikoline 6 år og Anna Margrethe på 1 år. Værge for børnene bliver deres farbror, ungkarl  

Niels Mortensen af Krøjerup.  Anna Margrethes mor gifter sig i nov. 1900 med husmand og murer 

Ole Frederik Olsen, Nr. Jernløse, han er enkemand efter Karen Kathrine Hildestrøm, som var død 

tidligere på året. Ole Frederik Olsens yngste børn, på 7 og 10 år, bor hjemme, da Anna Margrethe, 

Martha Nikoline og deres mor flytter ind i Hvilstubhuset. 1908 bliver lillesøsteren Olga Sofie Olsen 

født i ”huset”,  Olga gifter sig i 1931 med Statshusmand Hans Peter Nielsen, Løvenborg Alle´ 10.     

Løvenborg Baroni gav i 1880 Ole Frederik Olsen fæstebrev på Hvilstubhuset med jordlod    .. 

matrikel 38 - 1916 købte han huset af ”Udstykningsforeningen”.. som var en forening til  ”Opkøb 

og Udstykning af Landejendomme i Sjælland og Fyens Stift”,   forinden var ejendommen blevet:  

”overdraget Foreningen ifølge Skøde fra  Administrationskommissionen for Baroniet Løvenborg” 
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Hans Christian Markussen blev født 1893 i Bakkerup, Mørkøv 

Sogn, som søn af Indsidder Anders Christian Markussen og  

Anna Marie Kristine Hansen.       Han var nr. 3 ud af en 

søskendeflok på 7.        

Hans var 2 år, da familien i 1895 bosatte sig på  Knabstrup 

Teglværk, hvor faderen forblev ansat som arbejdsmand i mere 

end 35 år.        

Maj 1912 blev den nu 19 årige Hans indkaldt til 5 måneders 

militærtjeneste ved 27. Bataljon, med garnison i Fredericia.   

Året efter, tidligt om morgenen den 11. september 1913, bliver 

Hans og mere end 50.000 andre soldater indkaldt  til en 

såkaldt  ”Alarmeringsøvelse”        

 Hans som soldat, Fredericia 1912  
”Alarmeringsøvelsen” var for de soldater, som i tilfælde af en 

mobilisering, skulle møde til tjeneste øst for Storebælt. 

Krigsministeriet sendte indkaldesesordrer ud via politi, 

telegraf, postvæsen og ordonanser kl. 6.00 om morgenen den 11. sept. 1913,  Blot 8 timer senere 

var 3/4 af mandskabet mødt op. Om eftermiddagen havde man bevogtnings - og skydeøvelser. 

Næste dag, den 12. sept., blev styrken sendt hjem igen  Man ved, at omkring 50.000 soldater gav 

møde, blot 5 % udeblev.     

Maj 1914 flyttede Hans fra Sdr. Jernløse til Hellested sogn, men allerede 3 måneder senere, den 

5. august 1914 blev han indkaldt til Sikringsstyrken. 

Da 1. Verdenskrig brød ud 1. august 1914, indkaldte man straks 21.000 mand. De følgende dage 

blev styrken øget yderligere, så der d. 7. august  var indkaldt og mødt omkring  47.000  mand  på 

Sjælland og 10.000 mand i Jylland og på Fyn.  Hovedparten af Sikringsstyrken blev placeret på 

Sjælland, fordi man anså Københavns beskyttelse som det vigtigste.        
Som følge af nye ”hærlove” i 1909 og 1911 var der blevet  bygget  kaserner i Værløse, Avedøre, 

Sandholm, Høvelte, Holbæk, Roskilde, Slagelse, Ringsted og Vordingbog, men alligevel måtte 

mange af soldaterne indkvarteres privat.        

Hans gør tjeneste i Sikringsstyrken fra 6. aug.1914 til 1. juni 1915, kort tid efter hjemsendelsen 

flytter han fra Hellested til Tureby på Stevns. Efter 5 måneder i civil bliver Hans igen indkaldt til 

Sikringsstyrken. Under denne sidste indkaldelse fra den 3. nov. 1915 og 2½ måned frem, er han 

med til at grave skyttegrave ved Tunestillingen mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt.      

Tunestillingen, som skulle spærre for adgangen til       

beskydning af København med artilleri, bestod af ca.   

40 km skyttegrave bygget med håndkraft, i forskudte   

forløb, pigtråd, beskyttelses- og flankeringsrum       

Arbejdet, som blev påbegyndt i efteråret 1915, stod     

færdig i 1918. Tunestillingen blev nedlagt igen i 1919.  

Hans fortalte ofte om soldatertiden, han havde gode 

minder. Han deltog gerne i soldaterjubilæerne. 

Ved folketællingen 1. febr. 1916 for Tureby sogn, er 

Hans fodermester hos forpagter Schaumburg Müller på 

Rødehus, som var en avlsgård under Grevskabet 

Bregentved. Anna Margrethe arbejder i 1916, som      
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stuepige hos godsejer Lunn på Knabstrupgård. Tunestillingen .. var omkring 20 km lang 

Hans og Anna Margrethe gifter sig i 1917, 

de følgende 3 år bor de på Kollekollegård, 

som var beliggende i Værløse sogn.       

Hans er fodermester hos ejeren af gården, 

proprietær Charles Grut-Hansen.  

Deres to ældste børn, Karla og Jørgen, er 

født på gården. 

På fotoet ses Hans, Anna Margrethe og  

Karla i deres stue på Kollekollegård        

Charles Grut-Hansen (1867 - 1922) var en meget anerkendt kvægopdrætter, som solgte avlsdyr  til hele 

landet. Kollekollegård var et eftertragtet lærested for unge landvæsenselever samt for mange folk fra 

ind-  og udland, som var interesseret i husdyrsbrug.  (Kilde: Dansk  Biografisk  Leksikon )        

.  

I 1920 flytter Hans og Anna Margrethe tilbage til hjemegnen,    

de bosætter sig i Vented, Mørkøv sogn.         Anna M. og  Karla  ved Hvilstophuset ? Hans er 

teglværksarbejder, antagelig på Knabstrup Teglværk. 

I februar 1924 køber Hans og Anna Margrethe Hvilstophuset, matrikel 38, af Ole Frederik Olsen.    

Der bliver indskrevet en aftægtsaftale i købskontrakten for Ole Frederik Olsen og Anna 

Margrethes mor, Sofie Sørensen.  Ole Frederik Olsen dør i efteråret 1924, 77 år gammel.     

Hvilstophuset, som lå lidt udenfor Hanerup mod Nr. Jernløse, havde været Anna Margrethes 

barndomshjem siden seksårsalderen.        

Hans og Anna Margrethe sælger Hvilstophuset i 1927, de kan nu flytte ind på deres nybyggede  

husmandssted i Trønninge  Alle´ med  børnene, Karla (1918), Jørgen (1919), og Verner (1925).     

Anna Margrethes mor, Sofie Sørensen, flytter med familien til Trønninge Alleen, hvor hun bor indtil 

sin død i sommeren 1939. 

Anna M., Hans, Jørgen og Karla 
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Trønninge Alle´ 7  -  fra venstre ses  Verner, Hans, Sofie og Anna Margrethe     foto ca. 1937 - 1938  

 

Familien Markussen   ca. 1933 - 1934 Hans Markussen kørte mælk til Tuse Mejeri  

Hans havde gennem mange år en mælkerute til Tuse Andelsmejeri, samtidig med returmælken 

havde han ofte også varer med hjem fra Trønninge Brugs til familierne i Trønninge Alleen.  

Uddrag: ”At køre mælkekørsel betød, at husmanden skulle meget tidligt op, have fodret sine heste 

og have malket sine egne køer, inden han var klar til at afhente de andre gårdes mælkespande. 

Mælken skulle være fremme ved mejeriet til kl. 7. Husmanden skulle selv bekoste anskaffelsen af 

mælkevogn, holde denne og hestene med beslag og anden vedligeholdelse. Regnede man 

omkostningen til vogn og heste med, var indtjeningen meget ringe for det hårde og tunge arbejde” 

uddrag slut. .(Kilde: http://maarsletegnsarkiv.dk/haefter/Hefte%2031.htm ) 

Hans var den første til at anskaffe sig en hestetrukket selvbinder, som gjorde høstarbejdet lettere. 

Hjælpsomheden blandt husmændene var stor, så selvbinderen gjorde gavn hos mange i alleen. 

http://maarsletegnsarkiv.dk/haefter/Hefte%2031.htm
http://maarsletegnsarkiv.dk/haefter/Hefte%2031.htm
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Anna Margrethe dør i januar 1940, 45 år gammel.  

Hans Markussen gifter sig i 1947 med Laura Vilhelmine 

Ludvigsen  f. Frederiksen, hun var kommet til familien    som 

husbestyrerinde kort efter Anna Margrethes død.   

I efteråret 1959 sælger de ejendommen i Trønninge Alle´ og 

flytter til  Hovedgaden 58 i Regstrup. Huset byggede Hans 

selv, med god hjælp fra sin familie.  

Vilhelmine dør i foråret 1961, 68 år gammel. 

Hans havde altid interesseret sig for biler og mekanik, så   da 

automekaniker Børge Juul Andersen åbnede værksted    på 

Hovedgaden 54, tilbød han sin hjælp som altmuligmand. Det 

blev til en halv snes år, hvor Hans med stor glæde gik    til 

hånde i værkstedet og køre ærinder. 

 Hans Markussen dør 1982, 89 år gammel. 

 Senere ejere :        
1959 - 1960   Carlo Larsen, landmand fra  Pedersborg ved Sorø 

1960 - 1965   Knud Petersen, forpagter af Trønninge Alle´ 11.     

flere ejere        

Kilder: Oplysninger og billeder fra  Anna Margrethe Christensen, Risvænget 29, Tuse.   

Links der omhandler 1. Verdenskrig:    http://www.vestvolden.info/index.htm 

http://www.garderforeningerne.dk/nyheder/historiske-artikler/sikringstyrken-1914-1918/ 

Trønninge Alle´ 5  

1927 - 1986   Helge Nielsen (1902-1986) og  Asta Marie Birk (1903 - 2000)  

Helge og Marie  –  de boede næsten 60 år på ejendommen        

Helge Nielsen blev født 1902 i Gislinge, her voksede han op som nr. 7 ud af en søskendeflok på 9. 

Forældrene var husmand og bødkermester Jens Peder Nielsen og Oline Marie Nielsen.  Faderen 

blev i 1920´erne repræsentant for ”Husmændenes Creditforening”. Helge fortæller i et interveiw til 

Sjællands Tidende, at han kom ud at tjene på gårde, allerede da han var 11 år. (kilde: 8.april 1967)     

Asta Marie Birk  var født 1903 i Hangerup, Pedersborg sogn ved Sorø, datter af gårdejer Rasmus 

Karl Ferdinand Birch og Elna Petersen. Marie var den ældste af 9 søskende. Da hun er 3 år, flytter 

familien til Hallenslev Mark ved Gørlev. 1913 køber forældrene en gård på Gislinge Lammefjord. 

Helge og Marie blev gift, da ejendommen i Trønninge Alleen stod færdig i 1927. Her voksede deres 

4 børn op: Arne, Bent,  Anni og Kirsten.  Helge kørte mælk  til Tuse  Andelsmejeri gennem 21 år.    

Da de bliver ældre, forpagter de jorden ud til Ejnar Sørensen, Trønninge Alle´ 9.  

1986 sælger de husmandsstedet og flytter ind på Tuse Plejehjem.  Helge dør 25.05 - 1986, 84 år.  
Marie flytter efter nogle år over i ældreboligerne på Tuse Byvej.       Marie dør 13.02 - 2000, 92 år.  

 Trønninge Alle´ 3  

1927 - 1946   Christian Larsen (1891)  og Tove Sofie Hansen  (1892)  

http://www.vestvolden.info/index.htm
http://www.vestvolden.info/index.htm
http://www.vestvolden.info/index.htm
http://www.garderforeningerne.dk/nyheder/historiske-artikler/sikringstyrken-1914-1918/
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Christian og Tove        

Christian Larsen blev født 1891 i Tuse Huse, et fæstehus med jordlod under Løvenborg Baroni. 

Forældrene var husmand Jens Michael Larsen og Birthe Kirstine Christensen. I fæsteprotokollen 

står at faderen, Jens Michael Larsen i 1880 fik fæstebrev på matr. 47, Tuse By. (Tuse Huse nr. 

10). I begyndelsen af året 1894 rammes familien af sygdom og sorg, søstrene Mathea og Karen 

Marie på 4 og 13 år dør midt i januar. Måneden efter, med få dages mellemrum, dør faderen, 40 år 

gl. og lillebroderen Laurits på 7 uger, de begraves sammen. Moderen får lov til at sidde i uskiftet bo 

med  Anna Kirstine 16 år, Ellen Sofie 12 år, Christine 10 år, Laura Johanne 7 år og Christian knapt 

3 år. Værge for børnene bliver faderens morbror, gårdejer Søren Michaelsen i Mårsø.        

Ved folketællingen 1911 tjener Christian hos gårdejer Hans Christian Stoltz i Tuse, senere samme 

år er han soldat 5 ½  måned ved 8. Bataljon. Da 1. Verdenskrig bryder ud august 1914, indkaldes 

Christian få dage senere til Sikringsstyrken, han hjemsendes igen efter 9 måneders tjeneste.       I 

folketællingerne 1916, 1921 og 1925  bor Christian og hans ældste søster Anna Kirstine sammen 

med deres mor i Tuse Huse. Christian står som bestyrer af ”matr. 47”, som moderen i marts 1917 

købte af  ”Udstykningsforeningen”. 1927 flytter Christian ind på husmandsstedet i Trønninge  Alle´.  

Christian gifter sig 1931 med Tove Sofie Hansen, f. 1892 i København, datter af Inspektionsbetjent 

Viggo Johan Hagbart Hansen og Petrea Sofie Jakobsen.  De får sønnen Frands.        
1946 sælger de ejendommen til Ejnar Petersen, 1947 sælger han videre til Hans Larsen. 

1947 - 1987  Hans og Emmy Larsen 

Hans og Emmy giftede sig 1943 i Undløse Kirke. Hans Larsen kom fra nordjylland, Vidstrup sogn i 

Hjørring amt.  Emmy var fra Tømmerup i Undløse sogn.        

1947 købte de husmandsstedet i Trønninge Alleen, som blev rammen om familiens liv i de næste 

40 år, her voksede deres 3 sønner, Henning, Torben og Jens Jørgen, op.  De byggede svinestald 

og carport i 1953.  Gennem nogle år kørte Hans Larsen mælk til Nørre Jernløse Andelsmejeri på 

skift med Ejnar Sørensen og Knud Petersen.      

Hans Larsen dør 1986, 66 år.  Emmy sælger ejendommen og flytter til Syvstjernen i Regstrup. 

Emmy Larsen dør 1998, 74 år.   

1927 - Statshusmændene ved Løvenborg  Alleen,  4420 Regstrup 

Thorvald Christian Andersen, født  30/10 - 1894  Sdr. Jernløse  sogn   matr.1t        Butterupvej 78  

Anders Oluf Eriksen, født  28/1 - 1887  Søstrup sogn                         matr.1s     Løvenborg Alle´ 2 
Frederik Niels Eriksen, født  2/10 - 1882  Hørve sogn   matr.1r   Løvenborg Alle´ 6 

Hans Kristian Petersen,  født 16/10 - 1892  Allindelille sogn   matr.1q    Løvenborg Alle´ 8 

Alfred Petersen,  født  20/10 - 1900  Egebjerg sogn   matr.1p  Løvenborg Alle´ 10 

Peter Kristian  Andersen,  født 19/2 - 1894  Særslev sogn   matr.1n  Løvenborg Alle´ 12 

Peter Johannes Christensen,  født  24/7 - 1889  Nr. Jernløse sogn   matr.1o  Løvenborg Alle´ 14 

Lars Kristian Larsen,  født  18/11 - 1894  Undløse sogn         matr.1u   Løvenborg Alle´ 7 

Hans Kristian Petersen,  født 13/11 - 1895  Butterup sogn         matr.1v   Løvenborg Alle´ 5 

Albert  Jacobsen,  født  31/8 - 1900  Udby sogn, Tuse Næs         matr.1x   Løvenborg Alle´ 3 

Kortet er ikke målfast. 
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