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”Bakkegård” 1965: Stuehuset med den  
gamle staldlænge til venstre.                                       Stuehuset og haven 
 

Gården, matr. nr. 8a, som står opført som bygget i 1886, blev den 14. november 1915 overtaget af 
Otto og Marie Liebing, født henholdsvis 1890 og 1889. De overtog gården efter Maries forældre, 
Stine og Frederik, som havde bygget et hus på gårdens grund, matr. nr. 8b, Butterup Byvej 10. 
Stine dør 1932 og Frederik 1936. 
 
Marie og Otto Liebings søn Christian har om denne gård i år 2000 skrevet beretningen: ”Lidt om 
en ganske almindelig landsby og en ligeså almindelig gård.”   
Her kan man læse om gården fra 1719, hvor det ved lov blev bestemt, at godsejerne skulle føre 
protokol (Løvenborgs fæsteprotokol) over samtlige fæstemål på deres ejendomme:  
 
”Den 28. januar 1724 bliver forhenværende landsoldat Hans Svendsen fæster på den gård i 
Butterup, som Lars Hansen sidst beboede og fradøde.  
 
26 år senere bortfæstes 9. oktober 1750 til herværende Holger Jensen, barnefødt på Birkholm 
Gods gården, den Hans Svendsen sidst forhen beboede, men formedelst Armods Skyld måtte 
quittere. Han døde nok i ”Hospitalet”.  
29. maj 1776 nedbrænder gården (den store ildebrand i Butterup). Holger Jensen frafæster sig, 
grundet alderdom og svaghed.  
 
Jens Nielsen af Holløse bliver nu fæster og bebor gården i 50 år og dør som aftægtsmand hos sin 
søn Jens Jensen (hustru Maren), som overtager fæstet i 1826. Jens havde ikke noget stærkt 
helbred, så derfor antog han ”avlskarlen” Jørgen Rasmussen. Jens døde, kun 39 år gammel. 
Mindre end 10 måneder efter Jens` død nedkom Maren med et sæt tvillingedrenge. Faderen var 
avlskarlen, der vel havde tænkt sig at overtage både enke og gård. Men sådan gik det ikke. 
 
Maren, med 5 hjemmeværende børn; blev gift igen i 1845 med den 10 år yngre Niels Rasmussen 
fra ”Hans Olsens” gård, som han bestyrede for sin mor; dette hverv overtog hans bror Jens. ½ år 
efter brylluppet døde Maren. (Niels og Jens Rasmussen var min tip-oldefars brødre.) 
Niels gifter sig igen med en ny Maren, som var 20 år yngre end Maren nr. 1. De får 3 piger og en 
dreng.  
I 1880 udbryder den store brand i Butterup, hvor den halve by udbrænder.  



Baron Løvenskjold tilbyder nu fæsterne at købe gårdene til selveje. Niels Rasmussen siger ja og 
køber gården for kr. 9.869,55 samt 18 tønder byg og nogle tiendeafgifter, f.eks. til skolelæreren. 
Niels lånte kr. 16.500 og brugte de 6000 kr til at bygge gården op for.  
2 år senere dør Niels, og Maren sælger gården. Den blev handlet et par gange. 
 
I 1889 sælger ejeren August Teytaud til Stine og Frederik Hansen (Christian Liebings 
bedsteforældre).  
   
Marie og Otto Liebing overtog gården efter deres bryllup i 1915; skødet fra 1916, og prisen var 
27.000 kr. 
Otto var født i Hanerup, og han blev uddannet indenfor landbruget. Han havde bl.a. arbejde på 
præstegården i Butterup, og her lærte han Marie at kende, da hendes fødehjem lå lige ved siden 
af.  
Marie hjalp sin mand meget på gården. Begge har været medlemmer af menighedsrådet i 
Butterup.   
 
 
 

Marie og Otto Liebing fik foruden Christian 
datteren Karen Margrethe.  
 
Der skete store ændringer med gården, mens de 
var ejere: Stuehuset fik en helt anden rum- 
fordeling, udlængerne blev nyindrettet, staldene 
ændret og der blev bygget stakhjelm.  
 
Elektricitet blev indlagt i 1928. 
 
Den gamle staldlænge, der lå mod vejen, og som idag 
er væk. Foto fra 1965. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
I 1950 solgtes gården, og Otto og Marie 
flyttede til Stenmagle, hvor de i 1975 fejrede 
diamantbryllup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Til Maries 90-års fødselsdag, den 10. 
juli 1980, blev det afsløret, at Marie – 
udover et slidsomt liv på gården 
havde digtet om livet i 90 år. 
Beskedent sagde hun selv, ”åh, det 
er da ikke noget.”  
Men der har altid ved store og små 
begivenheder i familien ligget rimord 
fra hendes hånd.  
 
Marie Liebing bor i et par hyggelige 
stuer i Bakkehuset i Stenmagle, 
hvortil hun flyttede for 30 år siden, 
men siden er huset ”gået i arv” til 
datteren og dennes familie. 
 

 
Ejer af gården efter Marie og Otto Liebing var Peter Sørensen, som boede her til ca. 1956. 
 
Herefter købte Peter og Solvejg Grove-Nielsen gården og boede her til 1965. 
 
I februar måned 1965 så Morten Hou, f. den 15. februar 1938, på denne gård, og købte den til 
overtagelse den 1. marts.    
Morten Hou blev gift med Tove den 9. juli 1966. De har sønnerne, Jens (bor med sin familie 
Møsten 4) og Ole (bor i Tingtved med familie). 
 
Morten er født den 15. februar 1938 i Helsingør. Morten har tjent på forskellige gårde som karl, 
landvæsenselev, fodermester og bestyrer (”Dyrsøgård” v. Helsingør). Morten har også arbejdet 
som murerarbejdsmand og jord- og betonarbejder. Disse jobs har givet ham stor erfaring, når han 
selv skulle bygge eller hjælpe sønnerne. 
Da Morten gerne selv ville have en gård, blev det gården i Butterup valget faldt på, da priserne her 
ikke var så høje som i Nordsjælland.       
 
Tove er født den 19. april 1942 i Vamdrup. Hun startede som husassistent på egnen. Derefter blev 
hun økonomaelev i Lemvig, men måtte tage til København for at gøre uddannelsen færdig, hvilket 
skete på Rigshospitalet. Hun blev færdiguddannet som økonoma i 1965. Var herefter på Holbæk 
sygehus i 2 år. Holbæk ”trak”, da hun havde mødt Morten forinden. 
Efter giftermålet flyttede Tove ind hos Morten på ”Bakkegård”. Hun blev nu medhjælpende hustru i 
27 år. Foruden at passe hus, børn og have (på mønsterværdig vis og med stor interesse) deltog 
hun i arbejdet på gården, malkning, gik i roerne og hjalp Morten med alt. En meget tør sommer 
måtte både Tove og Morten opsætte vandingsanlæg, som de flyttede 3 gange i døgnet, og det var 
et røranlæg med sprinkler.  
Da perioden som medhjælpende hustru sluttede, fik Tove arbejde som køkkenassistent på 
plejehjemmet ”Stenhusbakken” i Holbæk, hvor hun stadig arbejder. 
 
Søndag den 9. maj 1971 brændte gården.  
Ilden var opstået over middag, Morten var i huset og havde ikke bemærket noget usædvanligt,  da 
han gik ind for at sove til middag. Da naboer vækkede ham, var gården omspændt af flammer. 3 
udlænger og en lade brændte ned. Stuehuset blev reddet. På grund af det brandsikrede loft var det 
muligt at redde dyrene ud. Der var kun 3 dyr ud af 32 køer og 7 kalve, der måtte skydes, da de 
ikke kom ud i tide. 
Mange naboer hjalp til med sluknings- og redningsarbejdet med dyrene. 



 

 
 
Morten og Tove har i alle årene været meget flittige og arbejdsomme folk. Efter branden blev der 
selvsagt også meget arbejde med genopbygningen.  
De har et godt familiesammenhold, hvor de også ofte har hjulpet deres to sønner, så de er glade 
for, at afstanden til begge sønner ikke er så stor. 
 

 
                               Jens, Tove, Morten og Ole Hou i stuen på ”Bakkegård” i 1987.  


