
”Hyldager” , Tuse Byvej 3, Tuse, 4300  Holbæk 
Matr. nr. 27a og 27b. 

 
Gården var fæstegård under Løvenborg og 
blev udflyttet omkring 1775. Arealet var 16,5 
hektar. 
 
Stuehuset er opført i 1913, vestlængen i 
1903 (en voldsom storm i julen 1902 væl-
tede en halv længe af de gamle bindings- 
værksbygninger), nord- og østlænger i 1907 
(til erstatning for de værende). 
 
Senere blev der bygget lade i 1923, maskin- 
hus i 1976 og svinestald i 1981. 
 
                       

                            Foto fra år 2000 
 
Ejere af gården 
 
1898-1957 Kirstine og Jens Peter Larsen  
Jens Peter Larsen købte gården i 1898. Han var en meget dygtig landmand og foregangsmand på 
mange områder. I 1907 købte han – sammen med nogle andre landmænd – en selvbinder. Det lille 
hus på gårdspladsen blev bygget omkring 1907 og rummede en dampmaskine, som trak 
tærskeværk og kværn. 
De havde 2 medhjælpere, de sidste 5 år en husmand, og drev ellers gården indtil 1957 - det vil 
sige i ca. 59 år.  

 
 
Jens Peter havde mange offentlige hverv. Sognerådsfor- 
mand 1921-29 (i den periode blev Tuse Skole opført), 
formand for Tuse Andelsmejeri og han var med ved 
oprettelsen af Tuse Brugsforening. I 1921 blev han medlem 
af Tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Holbæk og 
Omegn. 
Han var med i det første menighedsråd i Butterup-Tuse sogn 
fra 1903. 
Han var også politisk interesseret (partiet Venstre). 
Kirstine og Jens Peter havde begge været på Høng Højskole 
i hhv. 1898 og 1892. 

 
Kirstine og Jens Peter var meget socialt engagerede – de havde et wienerbarn fra 1918, som de 
bevarede forbindelsen med og også besøgte i Østrig. De havde også et sydslesvigsk og et 
ungarnsk feriebarn. Et feriebarn fra København blev ”som et barn af familien”. 
Københavns Kirkesag havde deres store interesse - var med til at bygge kirke i København - og 
FDF afholdt mange sommerlejre på gården. 
I 1914 købte Jens Peter endnu en gård i Tuse (Tuse Byvej nr. 14). Der boede en malkekone. I dag 
er kun stuehuset tilbage. I 1922 byggede han ejendommen Tuse Byvej nr. 16. 
 
1957-2000 Karen og Samuel Hansen 
Karen er født i Vester Såby som datter af Kirstine og Jens Peters ældste datter. Samuel er født i 
Alleshave ved Eskebjerg. 
Efter giftermål i 1956 købte de ”Butterup Møllegård” af Ejler Rasmussen. 
1. april 1957 overtog de ”Hyldager” efter Kirstine og Jens Peter (Karens mormor og morfar). Karen 
var på Haslev Håndgerningsskole i 1947, på Håndarbejdets fremme i 1950-51 og på Snoghøj 
Højskole i 1952. 
Som uddannet  håndgerningslærer underviste Karen på aftenskoler i Holbæk Amt indtil 1974. 
Hun var med til at starte Husholdningsforeningen i Tuse og var med i bestyrelsen. Karen har været 
medlem i Butterup-Tuse menighedsråd i 35 år, deraf ca. 30 år som formand. 
 
 



Karen og Samuel var også med til at starte spejderarbejdet i Tuse. 
I militærtjenesten var Samuel på korporalskole i Sønderborg i 1951. I 1954 var han 9 måneder på 
Hammerum Landbrugsskole. 
Samuel har siddet i sognerådet i ca. 4 år, været i bestyrelsen for Tuse Forsamlingshus og 
Landboforeningen. Desuden formand for Venstreforeningen.  
Samuel har været formand for skolekommissionen i 12 år og kaptajn i Hjemmeværnet i 16 år. 
 
Gården drives med en svineproduktion på ca. 60 søer. En opformeringsbesætning – dvs. søer 
med stamtavle som blev videresolgt som mødre for fedesvin. Desuden en hjortefarm på ca. 30 stk.  
Udover gårdens areal har de forpagtet 35,5 hektar. 
 
Karen og Samuel havde også køer indtil 1969 – mælken leveret til Tuse Mejeri og senere til Osted. 
Grisene blev leveret til Holbæk Slagteri og senere Ringsted. 
I 1994 blev husdyrene solgt og gården drevet udelukkende med planteavl. 
Afgrøderne er sukkerroer, hvede, rug, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsiloer og 
gennemløbstørreri. På gården var 1 fast medhjælper. 
 
Den 31. december 2000 solgte Karen og Samuel gården til deres søn Niels og flyttede til 
Bygvænget 38 i Tuse. 
 
Der arbejdes i øjeblikket (2008-2009) med en lokalplan for den jord, der ligger nærmest Tuse by, 
så der bliver plads til op mod 120 boliger og måske en ny brugsforening. 
 
 

Foto og oplysninger fra Karen Hansen, Bygvænget 38, Tuse, 4300  Holbæk 
og fra ”Sigrid Nielsens notater og udklip om Tuse sogn” 

 
 


