
 

 

Historien om ”La Maison” 
 

Oplysningerne er til dels fra domhuset/tinghuset, besøgt ca. 1970 
 
Forhistorien går til familje. Lad os starte i Tommerup Præstegård hos dine 5 x 
tipoldeforældre, Rasmus Balsløv, gift med Catrine Marie Juul. 
Deres datter, Marie Sophia Luja Balsløv kender du jo allerede, hun blev gift med Lars 
Grønlund. Men nu til to af hendes brødre; Jens Rasmussen Balsløv (1759-1824) og Jørgen 
Carsten Bloch Rasmussen Balsløv (1758-1800). 
Og så skal vi endelig have sognepræsten i Verninge med, han hed Peder Frandsen Trolle 
og var gift med Inger Larsdatter. 
 
Som årene gik, skulle Jens overtage faderens embede i Tommerup, hvor han så blev 
sognepræst til sidst mens faderen livede 1777. Men så sker der det, at præsten i 
Verninge, Peder Trolle, dør i 1786, og Jens Balsløv gifter sig med hans enke, Inger 
Larsdatter og bliver sognepræst i Verninge. 
I Tommerup bliver lillebroderen Jørgen Carsten Bloch Balsløv så præst som den fjerde og 
sidste Balsløv i rækken. Han gifter sig med en datter af salig Peder Trolle og Inger 
Larsdatter – hun hedder Karen Trolle – på den måde får han til svigerfader sin egen bror! 
De får en søn PederTrolle Balslev (1797-1891) som flytter til Verninge og gifter sig med 
Maren Rasmusdatter. 
 
I mellemtiden har der været præsteskifte i Verninge, først Hans Mossin Schjøtt fra 
Helsingør og derefter Ivar Nielsen Meier – forfader til Dr. Meier, som min morfar (Lauritz 
Grønlund) kendte. 
 
Nå, pastor Meier laver forandringer i præstegården, bl.a. stor ombygning. Men væsentligt i 
denne sammenhæng er, at han sælger noget jord fra. 
I 1867, den 7/1 sælger pastor Meier et stykke jord, Matr. 1, 3 skp. 2 fjk. 2½ alb. Hartkorn 
for 860 Rigsdalere. Køberen er Snedker Peder Trolle Balslev. 
Men hvorfor køber han det stykke jord? Jo, en af hans døtre, Karen, som vi altså er i 
familie med langt ude, skal giftes med Hans Christian Jensen i 1870. 
Og de flytter ind i det nybyggede hus, som Hans Christian Jensen får skøde på i 1871. 
 
Jeg kan fortælle, at vi i grisestien under oprydning fandt et gammelt bræt, hvorpå der 
stod Peder Trolle Balsløv – en gammel leverance! 
 
Men altså, efter at de var flyttet ind døde Karen Balslev i barselsseng, og Hans Christian 
gifter sig igen med Maren Dothea (f. Andersen). 
I et vindue derovre står ridset ”Stine 1897” – hvem mon det kan være? 
 
Hans Christian dør 1914 og enken skøder huset til malermester Hans Nielsen. I de næste 
fire år bliver sparekassen bygget, og jorden bliver delt. Vores hus bliver solgt til fragtmand 
Vilhelm Nielsen 27/6 1918. Det var ham, der vaskede sig ude på stenen sommer som 
vinter. 
 



 

 

Han dør, og 5/11 1965 skødes huset til en søn, Ejnar P. Nielsen. To år senere sælger han 
det til en universitetsadjunkt, Kela Kvam, som kun beholder det i to måneder. 
 
Så køber farfar og farmor (Leif og Erna) det 27/12 1967, og de går ellers i gang med den 
store ombygning. 
 
----------------- 
 
13/7-2005 døde Farfar, og Farmor boede alene indtil 4/5-2013, hvor hun flyttede på 
plejehjem Hvenekilden i Seden Syd. 
 
Indboet blev fordelt, først mellem Tove og mig, dernæst mellem vores børn. Så fik vores 
fætre og Anne-Lise tilbuddet, og Claus, Ebbe og Lars tog en del. Nogle småting er givet til 
interesserede venner, og alt tøjet fik Frelsens Hær mens bøgerne (de fleste) fik 
forretningen ”Pen og Papir” 
 
29/11-2016 solgte Farmor «La Maison» til Gorm Kehlet og Pia Harboe for 150.000 kr. 


