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Gården har været fæstegård under 
Løvenborg og arealet er  på 64 tdl. 
 
I 1866 fik Frederik Christian Nielsen Stoltz 
skøde på gården fra Baroniet Løvenborg og 
blev dermed ejer. 
  
 
 

 
Ejere af gården 
1866-1907 Frederik Christian Nielsen Stoltz 
 
1907-1957 Margrethe og Herman Frederik Stoltz 
Kostalden blev ombygget i 1934 og Stoltz fik merglet jorden. Arealet var oprindeligt på 54 tdl., men 
Stoltz tilkøbte 10 tdl. i 1913. 
Herman Stoltz havde været på Tune Landbrugsskole, været kommunekasserer i 9 år, været 
formand for  mejeriet i 23 år og for Tuse Brugsforening i 12 år. Efter Hermans død førte Margrethe 
gården videre. 
 
1957-1970 Margrethe Stoltz 
Margrethe var meget socialt engageret og var bl.a. med i Red Barnet, ligesom hun var en meget 
aktiv deltager i Sykredsen.  

 

1970-2002 Sigrid og Svend Erik Nielsen 
Efter giftermål forpagtede Sigrid og Svend Erik gården af Margrethe Stoltz den 1. marts 1957. 
Margrethe blev boende i en del af stuehuset i 8 år og kom derefter på Tuse Alderdomshjem. 
I 1970 købte Sigrid og Svend Erik gården. 
 
Sigrid stammer fra en ejendom på ”Sømandsvejen” i Hagested. Hun har været 3 mdr. på Rødding 
Højskole og havde derefter forskellige pladser bl.a. på Hagestedgård. 
Svend Erik stammer fra en ejendom på Odden. Hans far døde da Svend Erik var 14 år, og fra 
dette tidspunkt passede han ejendommen derhjemme og havde efterfølgende forskellige pladser. 
 
I marts 1957 var besætningen på 12 køer, 10 ungkreaturer, 2 heste, 10 grise og 60 høns. 
Mælken  blev leveret til Tuse Mejeri indtil dette blev nedlagt i 1963, derefter til Holbæk Mejeri og 
senere til ”Landmandslyst” i Osted fra 1973-1989. Da var stalden udvidet og havde 
rørmalkningsanlæg og mælketank. Besætningen var nu på 50 malkekøer som ydede 1000 kg 
mælk daglig. 
Der blev også bygget nyt svinehus til 200 grise i 1980. Det gamle svinehus blev brugt til grisesøer. 
Grisene blev leveret til Holbæk Slagteri.  
I 1989 blev køerne solgt og gården udelukkende drevet med fedekvæg og grise. Behovet for en 
medhjælper blev mindre, og det ophørte samtidig.  
 
Mekaniseringen  begyndte i 1958 med den første traktor  og diverse redskaber og i 1963 den før-
ste mejetærsker. I 1976 byggedes maskinhus. 
 
Sigrid har været i Butterup-Tuse Menighedsråd, i bestyrelsen i Tuse Brugsforening og i Hushold- 
ningsforeningen. 
Svend Erik har været i bestyrelsen i Tuse Mejeri og mejeriet ”Landmandslyst” og i Tuse 
Brugsforening.  
 
I 2002 blev gården solgt til Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsbyggeriet og umiddelbart 
derefter til Kirsten og Hans Christian Nielsen, som nu bor på gården. Sigrid og Svend Erik købte 
hus på Hirsevænget i Tuse. 
 

Foto og oplysninger fra Sigrid og Svend Erik Nielsen, Hirsevænget 6, Tuse, 4300 Holbæk 
og fra ”Sigrid Nielsens notater og udklip om Tuse sogn” 


