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Gården har været arvefæste under Løvenborg og har været i slægten i 5 generationer. 
 
Ejere.: 
Årstal har vi ikke men Mathias Jensen, fik gården ved giftemål. 
 
Årstal har vi ikke men hans enke fører den videre. 
 
1864 overtager sønnen Peder Mathiasen gården. 
 
1881 overtager enken gården efter Peter Mathiasen og bliver gift med Anders Hansen 
 
1907 overtager svigersønnen Peder Jørgen Larsen gården født 1864 i Tudse sogn og gift med Anna Marie 
Emilie Mathiasen født på ejendommen i 1870 
 
1930 overtager sønnen Holger Ejner Larsen født 29. maj. 1905 i Merløse Sogn gift med Marie Kirstine 
Larsen, der stammer fra Fjeldsø. De får 2 børn Bitten født 1931 og bor i Norge, er i dag enke efter at 
hendes mand Arne er død. De fik 2 børn Per og Marianne, som begge er bosiddende i Norge. Poul er født 
21. april 1936 og var gift med Else i over 50 år. De fik 3 børn John bor i Vipperød, Jan bor ved Tappernøje, 
Klaus er gift og bor i Holbæk. 
1976 Køber Bygmester Børge Christensen Ordrup gården og bygger den meget om. 
 
1982 Køber Janni og Lars Mortensen gården 
 
2004 køber Dagny og Lars Bendner m.f. gården. De bor der i dag. 
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Da Holger far Peder Jørgen Larsen overtager gården i 1907 er der 80 td. land, heraf er der 681/2 td. land 
ager, eng 10 td. land, Have og gårdsplads 11/2 td. land. Af agermarken drives 671/2 td. land i en 8 
markdrift med.: 1. brak 2. rug, 3. blandsæd, 4.roer, 5. havre, 6. byg, 7. og 8. kløver og græs. Rester dyrkes 
med lucerne. Staldgødning anvendes til brak og roer med ca. 30 læs pr. td. land. Jorden er hovedsagelig 
god, dyb muldjord med lerunderlag. Der avles i gennemsnit af rug 14 byg 16, blandsæd og havre 20 fold. 
Besætningen består af 20 køer, 8 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre, 5 heste, 2 plage og føl samt 16 får og lam. 
Året før solgtes der ca. 80 fedesvin. Kvægbesætningen er af ren Hollandsk race. Mælkemængden var 
sidste år i gennemsnit ca. 7000 pd pr. ko. Der leveres til Tuse Andelsmejeri. Det normale folkehold er 1 
fodermester, 2 karle, 1 pige, 1 daglejer og 2 malkekoner. Vestervang hovedbygning er opført af grundmur 
med rødt tegltag, der rummer en lejlighed på 7 værelser. Avlsbygningerne består af 5 længer, af hvilke 
staldlængen er af grundmur, de øvrige af egebindingsværk, tækkede med strå og tagpap.  
 
Da Holger og Marie overtager ejendommen i 1930 er arealet på 50 td. land. I 1940 frasælges til Bane og 
vejanlæg ca. 7 td. land. Rester udgør 43 td. land. 4 td.land er merglet og 2 td. land dyrkes med hør. 
Besætningen er 5 heste, 30 kreaturer og 40 svin. Der er installeret malkeanlæg. Laden er opført i 1850 og 
skulle komme fra Severinsminde. De øvrige bygninger er fra 1870. Udbygningerne er pålagt paptag ca. år 
1920. Holger Larsen har været på Slangerup Landbrugsskole. 
 

 
   ”Vestervang” fra før 1960   Marie og Holger Larsen                      ”Vestervang”  
 
I 1964 oprettede Holger et konsorttium bestående af Bygmester Børge Christensen Ordrup, Gdr. Frede 
Kristensen, Plantageejer Eigil Pedersen Hørve og Holger Larsen. De fik udstykket Vestervangen i 108 
parceller. Vestervangen ligger lige ovenfor banen på det store billede. I 1965-6 flyttede de første ind. 
Sønnen Poul var blandt de første, der flyttede ind og Poul bor der endnu. I nr. 7. 
Marie og Holger var selskabs mennesker og havde sammenkomst med mange. De deltog begge i Tuses 
sangkor. Marie var med i Sykredsen, hvis formål var at støtte børnearbejde. Der kan læses mere om 
Sykredsen i bog 4. Møderne blev ledet af skiftende præstefruer. Holger var også ivrig jæger. 
Gårdens første traktor blev købt ved en forhandler,der havde til huse ved Mårsø station hvor Boeng boede.                   
I aftægtshuset boede i mange år Ejnar og Johanne Sørensen, som fik børnene Lizzie og Hanne. Da Holger 
omkring 1970 satte huset i stand fra ende til anden, for selv at flytte ind sammen med Marie, blev der lavet 
en lejlighed på 1. sal, som Johanne fik. Johanne var blevet ene. Hun flyttede ind på 1. sal. Johanne arbejde 
i mange år, på kummune kontoret, som lå i Tuse centret i kælderen. Det blev nedlagt 1. april 1970 ved 
kommune sammenlægningen med Holbæk. 

 
Kort over Allerup med matr.5 og Vestervangen        Gårdsplads på Vestervang m/gl.vandpump    ”Vestervang” i 80 erne. Med Vestervangen øverst. 
 
Skrevet af.: Ole Svensson februar. 2015 med materiale fra sønnen Poul og Statens Arkiver i Holbæk 
 



 
                              


