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Bygningerne er opført i 1899, efter at jorden 
dette år blev udstykket fra ”Stenbjerggård”. 
Arealet er på 25 tdl. 
 
Foto 1948 

 
 
 
 

                                 

Ejere af gården: 
 
1899-1936 Marie og Hans P. Rasmussen  
Hans stammede fra ”Stenbjerggård”. Marie og Hans havde ingen børn. 
 
1936-1942 2 forskellige ejere – ukendte 
 
1942-1947 Martine og Niels K. Wagner Nielsen 
De overtog gården med 25 tdl. og en besætning på 2 heste, 13 kreaturer og 10 svin. 
Niels har været på Høng Højskole og har haft 1 gård og 2 parcelliststeder, inden han overtog ”Ll. 
Stenbjerggård”. 
 
1947-1964 Marie og Niels Steen  
De købte gården den 13. december 1947 med en besætning på 3 heste, 20 kreaturer, 35 svin og 3 
får. De drev gården på traditionel vis. I 1963 startede mekaniseringen med køb af traktor. 
Niels var med i bestyrelsen for Tuse Forsamlingshus, Birkely Mejeri og Butterup-Tuse 
Husmandsforening. 
 
1964-         Lis og Jørgen Steen 
Jørgen overtog gården 1. juni 1964 efter sine forældre. Inden overtagelsen var Jørgen 6 mdr. på 
St. Restrup Husmandsskole. 

Han ændrede besætningen til kun at være malkekøer (jersey), efterhånden ca. 50.  
Mælken blev leveret til mejeriet ”Birkely”, fra 1975-1994 til ”Landmandslyst” i Roskilde og 1994-
1996 til ”Kløvermælk” i Jyderup. 
  
I 1996 gik Jørgen på efterløn, køerne blev solgt og jorden forpagtet ud. 
 
Jørgen Steen har været hjemmeværnsmand i 45 år. Han har været i bestyrelsen i Tuse For- 
samlingshus, Butterup-Tuse Husmandsforening (som formand 1969-1973, hvor foreningen blev 
sluttet sammen med Tuse Næs Husmandsforening),  og i Kvægavlsforeningen (Jersey). 
Han var med til at starte Landbrugets vikarordning i 1974. Der deltog ca. 40 i det stiftende møde og 
hver deltager betalte 1500 kr. i ”startkapital”. I 1975 kom Jørgen i bestyrelsen og var formand i ca. 
20 år. Man startede med 1 mand ansat som vikar, men inden længe blev det udvidet til ca. 25.000 
timer årligt. 
Landsudvalget for Landbrugets Vikarordning bestod af 7 personer: 3 valgt af vikarordningen, 2 
valgt af husmandsforeningerne og 2 af landboforeningerne. I dette udvalg var Jørgen medlem i ca. 
10 år. 
I midten af 1960’erne var Jørgen snefoged i ca. et halvt år (sommerhalvår). Ordningen ophørte. 
 
 
 

Foto og oplysninger fra Lis og Jørgen Steen, Landevejen 89, Tuse, 4300  Holbæk 
Og fra ”Sigrid Nielsens Notater og udklip om Tuse sogn” 


