
Smedjen i Butterup 
 

Smeden i Butterup hed i 1801 Christen Jensen, f. 1764. Han 
var gift 1. gang  med Marie Hansdatter, f. 1765. De fik 
datteren Karen Marie Christensdatter, f. 1798. 
Marie døde i 1802. I 1803 gifter smeden sig med Bodil 
Jensdatter. De får børnene: Jens Christensen, f. 1803 og 
Christen Christensen f. 1806. 
Som smede i Butterup nævnes Rasmus Pedersen i 1845. I 
1916 hedder smedemesteren Christian Rasmussen og 
sønnen Tage Chr. Rasmussen er smedesvend.  
 
I denne tidligere smedje blev der indrettet boliger for to 
familier.  
 
I 1940erne og 1950erne boede familierne: 
Ane og Kaj Nielsen samt Camilla og Carl Vilhelm.  

Camilla og Carl Vilhelm flyttede senere på plejehjem i Tuse.   
 
Ane og Kaj Nielsen boede her med med deres to børn, Knud og Ane-Marie. 
Ane er født den 21. maj 1920 i Thisted. Kaj er født den 6. april 1911 i København. 
De boede i boligen ud mod vejen indtil ca. 1955. Derefter flyttede de til graverboligen Tuse, 
tidligere Kalundborgvej 367, hvor klokker Johannes Nielsen boede med sin kone Dagny. Deres 
søn hedder Torkild og bor i Sandby. 
 
Ane har i alle årene været en meget flittig og arbejdsom kone, der på sin cykel kom rundt i sognet 
og hjalp til i huset og til fester. Hun har også i en årrække  samlet penge ind til ”Julens Glæde”. 
Selv i en alder af 90 år cykler hun stadig rundt og hjælper til med rengøring.  
 
Da familien  boede i ”den gamle smedje”, var der ikke indlagt vand, og man måtte pumpe vand op 
fra brønden i gården.  Sommetider blev det til vandkamp både mellem voksne og børn, når de kom 
med spande og fyldte dem med vand, til morskab for alle.  
    
Ane-Marie er født den 6. februar 1943 og startede sin skolegang i Tuse skole hos fru 
Kobbernagel, derefter kom hun på Butterup skole hos Marius Nielsen. 
Når der blev afholdt eksamen på Butterup skole, fik børnene lidt ”slikpenge” med hjemmefra og gik 
så ned til købmandsbutikken, som var ejet af Anders Johansen Andersen og hustru Emmy. Emmy 
havde altid til  denne dag købt ekstra slik ind .    
Ane-Marie fortsatte sin  skolegang på Holbæk private Realskole. Gik i søndagsskole i Tuse 
Misssionshus hos Kristiane Pedersen, som boede i missionshuset, og Bertha. 
I fritiden kom Ane-Marie en del hos Hans Olsen på nabogården. De legede også med Karl og Else 
Peterssons børn fra graverboligen.  
Hvert år til nytårsaften blev der lavet nytårsløjer. Mange børn var med til at køre rundt med en vogn 
og sætte ting af ved folks huse; især gik det ud over skolelærer Marius Nielsen, som fik en hel del 
sat foran sin dør. Det endte med, at politiet kom for at få orden på løjerne.  
Om vinteren løb børnene på skøjter på de tilfrosne vandsteder på Severinsmindes mark.  
Ane-Marie fortæller også, at to af købmand Knudsens sønner havde lavet en cykelbil med 
overdække, som de kørte rundt i nede i Butterup, hvilket var til stor glæde for de andre børn. 
Ane-Marie er gift med Tage Johansen og bor i Fårevejle. De har en søn og en datter og 
børnebørn.  
Ane-Marie har arbejdet på dommerkontoret i Nykøbing Sj., været vikar på ”Lammefjordsskolen”, nu 
”Skolen på Fjorden” og dagplejemor.  
Tage har arbejdet som regnskabsfører for Landboforeningen i over 30 år.  
 
Knud er født den 29. August 1944. Han startede sin skolegang på Tuse skole og fortsatte på 
Holbæk private Realskole. Han var en del år ansat på NVE i Svinninge, men måtte på grund af en 
hjerneblødning opgive dette job. Er gift med Jette, som i mange år har arbejdet i hjemmeplejen i 
Svinninge. De har en datter og et barnebarn.  
 


