
Butterup Byvej 7 – et tilbageblik 
 
 
Denne gård er den sidste af de førhen 10 fæstegårde, som findes i sin oprindelige stand efter 
genopbygningen i 1776 (den store brand, hvor næsten hele byen brændte.)  
 

 
 
  
Oplysninger om denne gård med udgangspunkt i udskiftningskort af 1798, men udskrevet ca. 
1807: 
 
”Skifte 1757 efter gårdmand Niels Nielsen Baltazar i Butterup, gården blev passet af ungkarl Ole 
Jensen til skiftet var overstået. Han blev formentlig gift med enken, der hed Bodil Pedersdatter, 3 
mindre børn var arvinger. 
Oeders efterretning 1771: Ole Jensen, 40 år, 2. ægteskab, konen 34 år, 1. ægteskab. 
Fæstebrev 1772 til Povel Olsen efter gl. fæster Olluf Jensen. 
Skifte 1779 efter gårdmand i Butterup Povel Olsens afd. Kone Giertrud Pedersdatter. Arving en 
søn Ole 1½ år gl. 
Folketælling 1787: 1. af 10 gårdfamilier: Povel Olsen, 42 år, gift 2. gang med Maren Pedersdatter, 
36 år.  I alt 3 børn og 3 tjenestefolk.  
Folketælling 1801: 5. af 10 gårdfamilier: Povel Olsen, 58 år, gift 2. gang med Maren Pedersdatter, 
50 år. I alt 4 børn og ingen tjenestefolk. 
Gårdmand Poul Olsen, død den 14. maj 1803, 60 år gammel.  
Skifte 1807 efter gårdmand i Butterup Poul Olsen. 
Arvinger var enken Maren Pedersdatter og 4 børn af 2 ægteskaber.”  
(Kilde: Niels Okkels Folkjær 2010). 
 
Matriklen er nr. 3, og markeret med Poul Olsens enke.  
 
Poul Olsen, min tip 3 oldefar, var søn af gårdmand Ole Poulsen og Karen Knudsdatter i Allerup. 
Han havde en søster, Karen Olsdatter og en bror, Peder Olsen. 
 
Poul Olsen og Maren Pedersdatters ældste barn, Rasmus Poulsen, f. 1783, overtog fæstegården 
efter moderens død. Han blev gift med Mette Nielsdatter, og de får børnene Poul Rasmussen, f. 
1810, Niels Rasmussen, f. 1813 og Jens Rasmussen, født 1826. 
Rasmus dør i 1839 i en alder af 56 år. 
Enken og sønnen Niels passer gården. 
Niels gifter sig med enken Maren (med 5 hjemmeværende børn) fra gården Butterup Byvej 12. 
Bliver senere gift med endnu en Maren, da den første Maren dør ½ år efter brylluppet. Med den 
nye Maren får Niels tre piger og en dreng. Niels dør i 1882. 

I porten i gården kan stadig ses de 
gamle syldsten samt noget af 
bindingsværket fra gården inden 
branden.  
 
Foto fra ”Af Butterup sogns historie” 
 af Poul Carlsen   



Jens overtog hvervet som bestyrer af gården for sin mor, da Niels giftede sig. Jens bliver  gift med 
Johanne Rasmusdatter, f. 1825. 
I 1870 bor Jens og Johanne stadig på gården med deres 4 børn, men i september 1870 dør Jens, 
44 år gammel. 
  
Den ældste søn, Poul, blev gift med Ane Nielsdatter fra Allerup, fra gården som ligger syd for 
banelinien ved viadukten, som fører til Springstrup, nu Blommevej 2. 
De får sønnen Rasmus Poulsen, f. den 9. december 1841, min oldefar.  
Både Ane og Poul havde som unge gjort hoveri på Løvenborg, så ved giftermålet i 1833 håbede 
Poul at kunne få et hus i fæste i Regstruphusene. Dette blev han dog nægtet af lensbaronen på 
Løvenborg med den begrundelse, at han var for ivrig en krybskytte. 
Poul, Ane og sønnen Rasmus flytter nogle år efter sønnens fødsel til Kræmmerstenshusene, hvor 
de får et hus i fæste under Knabstrup gods.  
I Kræmmerstenshusene bliver min farfar, Poul Christian Poulsen født den 26. december 1869. 
Han bliver tømrer og nedsætter sig som tømrermester her. 
 
Min far, Holger Poulsen og hans 6 søskende bliver også født her i Kræmmerstenshusene. 
Min far og en anden bror bliver også udlært tømrere og får egen virksomhed. 
 
Da mine forældre bliver gift, boede de hos mine farforældre, og jeg bliver så også født i 
Kræmmerstenshusene i 1943. 
 
Nu bor jeg i det af mine aner beboede tidligere Butterup-Tuse sogn, og har været bosat her siden 
1965.  
 
Efter over 100 år i slægten, overtages gården 1875 af Morten Pedersen, f. 1853 og gift med 
Dorthea Jensen, f. 1857.  
Den ene af deres 6 børn, datteren Ellen Marie, bliver gift med Hans Laurits Olsen, som overtager 
gården. De bor på gården til 1950.  
 
 
Næste ejere var Ella og Herløv Larsen, som bor her til 1978  
 

 
 
 
Yderligere 2 ejere har haft gården. 
 
Der kan læses mere om denne gård, som man kalder ”Hans Olsens gård” under Butterup gårdes 
historie. 
 
Boe og Kathe Boesen, Butterup Byvej 11, købte gården den 1. februar 2011. 
 

Foto fra 1959 af Herløv Larsens 
Peugeot 402, årgang 1939 i 
gården. 
 
(Foto fra Max Larsen)  
 



 
 

 Indgang med den gamle smedje til højre (foto Bodil Hovmøller 2011) 
 
 
 

       
 

                                         Stuehuset fra gårdspladsen (foto Bodil Hovmøller 2011) 
 
  
  
 
 
 


