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Gården var oprindelig fæstegård under Løvenborg, og den var den ene af 4 gårde, der ikke blev 
udskiftet, men blev liggende på sin plads i byen. 
Der var lergrave på dens marker - deraf navnet. Her hentede byens folk ler til at kline deres huse 
med. 
 
Ejere af gården 
 
1803-1846 Maren Jensdatter og Niels Larsen ”Maarsøe”  
  
1846-1864 Kirsten Olsdatter og Jens Nielsen (søn af Niels Larsen)   
 
1864-1883 Kirsten Olsdatter 
 
1883-1932 Johanne og Lars Jensen (søn af Jens Nielsen)  
Lars Jensen byggede det gule hus Tuse Byvej nr. 98 (som er med på billedet af gården) på noget 
af gårdens jord som aftægtsbolig til sin mor Kirsten Olsdatter. 

       
 
 
1932-1953 Christine Margrethe (datter af Lars Jensen) og Valdemar Hermansen (søn af 

(Ane Kirstine og Niels Christian Hermansen på ”Nylandsgård”, Tuse Bjerg nr. 3). 
 

I 1934 blev der opført nye udbygninger til gården efter en brand. 
 
1953-1955 Christine Margrethe Hermansen 
 
1955-1986 Ester og Gunner Hermansen 
Ester og Gunner blev gift i 1946 og boede i ”aftægtshuset”, hvorfra Gunner startede en maskin- 
station med alt indenfor landbruget - mejetærskning, pløjning, såning sprøjtning osv. 
 
Den 1. juli 1955 overtog Gunner gården efter sin mor Christine Margrethe Hermansen. 

 
Lars var sognefoged i Tuse sogn i 45 år (fra 
1882-1927) og var Dannebrogsmand. Han ejede 
gården til sin død og havde da drevet den i 49 år. 
 
Foto: Johanne og Lars Jensen 



Der hørte 45 tdl. til gården, som blev drevet med almindelige kornsorter og roer. Ved siden af 
maskinstationen havde Gunner både malkekøer og grise. Disse blev afhændet i begyndelsen af 
60erne og han havde derefter i en del år Hereford-kvæg og en del får. 
 
Mælken blev leveret til Tuse Mejeri og blev afhentet med hest og vogn (Frede Skødstrup og 
senere Søren Mahler). 
 
Svinene blev leveret til Holbæk Slagteri (vognmand Henry Larsen). 
Ester havde i mange år høns og æggene blev hentet af en ”æggemand”. 
 
Da Gunner drev maskinstation var gården mekaniseret ved overtagelsen. 
 
Gården blev senere kaldt ”Kildegården”, fordi der er en kilde midt på gårdspladsen. Mens Gunnar 
havde køer blev jungerne med den nymalkede mælk sat ned i nogle stentrug, der hvor kilden løb. 
 
Vejdirektoratet eksproprierede i 1960erne en del jord fra gården til omlægning af Kalundborgvej 
samt anlæg af en ny bro, hvorved et stort stykke jord blev delt. Nu er vejen til Tuse igen næsten 
blevet ført tilbage til, som den var, inden ekspropriationen. 
Til gengæld har etableringen af den nye vej uden om Tuse betydet, at det meste af den jord, der 
oprindelig hørte til gården, nu ligger på den modsatte side af den nye vej. 
 
I 1986 flyttede Ester og Gunner tilbage til aftægtshuset. 
 
Ester har været med i husmoderforeningen. Gunner var medlem af Venstre og af Landbo- 
foreningen. Han var med i Hjemmeværnet og var med i bestyrelsen for Tuse Forsamlingshus til sin 
død. 
 
 

Fotos og oplysninger fra Leif Hermansen, Ny Hagestedvej 22, 4532  Gislinge 

  
 
 


