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Gården er på 40 tdl. og har været fæstegård 

under Løvenborg.  

I 1823 blev gården udflyttet til sin nuværende 

placering. Gården blev frikøbt i 1872, hvor 

der er tinglyst skøde fra Løvenborg til Peder 

Pedersen. 

 

 

Ejere (fæstere) af gården 

1793-1827 Peder Pedersen Trolle  

1827-1856 Peder Pedersen - søn af Peder Pedersen Trolle 

1856-1920 Peder Pedersen – søn af Peder Pedersen 

 Det er lidt forvirrende, men de hedder faktisk alle 3 Peder Pedersen 

 Den 3. Peder Pedersen er altså den første ejer af gården (fra 1872) 

1920-1961 Margrethe og Niels Claus Pedersen  
 I 1931 blev bygget en ny længe. 

1961-1988 Ingrid og Jørgen Larsen 
Ingrid er datter af Margrethe og Niels og er altså 5. generation på gården.  
 
Jørgen stammer fra Torslunde sogn og efter militærtjeneste (med udstationering i Oldenburg i 
Tyskland) tjente han forskellige steder og var bl.a. 6 år i Jungshoved ved Præstø. 
 
Ingrid tjente også forskellige steder og efter giftermål i 1954 overtog de en ejendom i Tuse Huse 
indtil 1961, hvor de overtog Ingrids barndomshjem ”Åsagergård”. 
 
De drev gården på traditionel vis med grise og køer. 

Mælken blev leveret til Birkely Mejeri og grisene til Holbæk Slagteri . Mekanisering af gården var 

påbegyndt i 1955. 

I 1983 blev køer og grise solgt og Jørgen arbejdede på Holbæk Slagteri til det lukkede i 1987. 
 
I 1988 solgte Ingrid og Jørgen gården og flyttede til Kløvervænget 15B i Tuse. 

Jørgen var i en periode med i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen. 

Ingrid og Jørgen er ivrige folkedansere – de har danset i Holbæk Folkedanserforening siden 1964 
– og er stadig aktive. Jørgen er foreningens ældste medlem og de er begge æresmedlemmer af 
foreningen. 
 

Oplysninger fra Ingrid og Jørgen Larsen, Kløvervænget 15 B, Tuse, 4300  Holbæk, 
og fra ”Sigrid Nielsens notater og udklip om Tuse sogn”. 


