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Gården har været fæstegård under Løvenborg. Arealet er på 38 tdl. 
 
Ejere af gården: 
 
1885-1926 Ane Margrethe og Niels Madsen 
 
1926-1961 Valborg og Herman Madsen (Herman var søn af Ane Margrethe og Niels) 
 
1961-1992 Aase og Viggo Rasmussen (Aase er plejedatter hos Valborg og Herman, som ikke       
                                                                      selv fik børn. Aases mor døde da Aase var 2 mdr. gl.) 
1992- Frank Hansen 
 
Aase og Viggo overtog gården i 1961. I 1980erne er der bygget svinestald og lade. 
De drev gården med 5 arbejdsheste, 12 køer + opdræt, og ca. 50 søer. Der blev dels solgt 
smågrise og dels opdrættet slagtesvin. Desuden hønsehold.  
 
Mælken blev leveret til Birkely Mejeri i Gislinge (mælken blev hentet af mælkekusk i lastbil). 
Svinene blev leveret til Holbæk Slagteri og æggene til Holbæk Æglager (afhentet pr. hestevogn 
hver uge). 
 
De er løbende sket mekanisering. Ved overtagelse var der en lille traktor. 
 
Omkring 1975 blev køerne solgt, hvorefter gården blev drevet videre med svinehold. 
 
Viggo er født i præsteforpagterboligen i Butterup. Han er uddannet brugsforeningskommis i 
Trønninge Brugsforening 1943-46 (det er den brugsforening der, som kopi, er opført i Andels 
landsbyen). Han rejste til København, men storbyen var ikke noget, så efter ca. 1 års forløb var 
Viggo tilbage i sognet og var brugsuddelervikar et par år indtil 1950, hvor han kom til Kundby 
Brugs som førstemand. 
 
Medens Viggo var i Trønninge Brugs, lærte han Aase at kende og fra ca. 1951 begyndte han at 
hjælpe til på ”Ærtebjerggården” samtidig med arbejdet i Brugsen. 
 
Viggo og Aase har begge været i Tuse Menighedsråd. Aase i 4 år og Viggo i 11 år. Viggo har også 
været snefoged og kasserer i Tuse Forsamlingshus i 2 perioder (ca. 10 år i 1970erne og igen en 
del år omkring år. 2000). De har endvidere været med i Husmoderforeningen og Husmands- 
foreningen. 
 
I 1992 solgte Aase og Viggo gården og flyttede til Butterupvej 92. Efter ca. 1½ år flyttede de til 
Ægirsvej og i 2002 til Hirsevænget 18, Tuse, hvor de stadig bor. 
 
 
 

Oplysninger fra Aase og Viggo Rasmussen , Hirsevænget 18, Tuse, 4300  Holbæk 


