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Karen og Knud Nielsen har boet her fra indflytningen den 5. maj 1949. Karen fraflyttede stedet i 
1990 og flyttede til Hirsevænget 42, Tuse.  
 
Karen blev født i Grevinge den 16. september 1922, Knud er født i Abildøre den 8. august 1920. 
De mødte hinanden til et bal på afholdshjemmet i Gundestrup. Dette sted lå ved siden af det gamle 
mejeri.  
 

 
 
 
De blev gift i 1943 og boede i Horserød,  hvor Knud var fængselsbetjent i nogle år. 
Knud havde været soldat i Holbæk og kom i den periode i huset hos Jakob og Alberta Hansen i 
Sasserup. Forbindelsen blev holdt vedlige. Knud og Karen erfarede, at der var et husmandssted 
med 7 tdr. land til salg i Butterup. 
 



 
Ejendomshandler Weinreich, Holbæk, havde stedet til salg. Han hentede Knud og Karen ved toget, 
og sammen med Jakob Hansen tog de til stedet. Prisen var kr. 25.000 og med en udbetaling på kr. 
8.000. Jakob og Knud snakkede sammen om denne pris. Knud sagde, at han ville give kr. 20.000 
og udbetale kr. 8.000. Dette blev godkendt af ejendomshandleren. Senere købte de 2 tdr. land 
mere. 
Da de flyttede ind, var der ikke elektrisk lys, hvilket de fik installeret efter nogle år. 
De boede her sammen med deres to sønner Niels Ove, født 1947 og Mogens, født 1945. 
Knud var post nogle år, var derefter hos Gunnar Hermansen, Tuse, og hjalp til med 
maskinstationen. 
    
Da Knud blev inspektør for Berlinske Tidende, lejede de meget af  jorden ud til Løvenborg. På den 
resterende del blev der plantet grantræer, som de solgte til jul. 
Knud havde stillingen for Berlingske Tidende i 24½ år og gik på efterløn.  
 
Desværre opnåede Knud ikke mange år som efterlønner. Dagen før sin 65-års fødselsdag (1985), 
hvor alt var lavet til festen, ville han gå en tur ud i gården og sagde til Karen, at hun lige skulle lave 
kaffen. 
Karen satte kaffen over, men kunne høre et højt bump i gården. Knud var faldet om og var død på 
stedet. 
De næste 5 år boede Karen i huset med sin søn Niels Ove, hans kone Karin og 2 sønner.  
 
Ejendommen er opført 1890 på matr. nr. 12. 
 
I 1925 boede her August Ejner Pedersen med sin kone Line Mathine og deres 5 børn: Agnes, 
Dagny Lilly, Emilie Margrethe, Ebba Johanne og Henning Frederik. 
 
Ved folketællingen i 1901 står stedet opført som Johan Hansens hus.  


