
”Birkevang” , Butterup Byvej 16, Butterup, 4420  Regstrup 
Matr. nr. 3g og 22a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Foto 1978 
 
I 1926 blev gården udflyttet fra Butterup by til sin nu værende beliggenhed. Den lå mellem nr. 7 og 
11 og var byens smedie).  
Arealet er 20 tdl. fordelt med 14 ved gården og resten i Møsten. Hver gård (i Butterup) havde et 
”godt” stykke jord og et ”dårligt” stykke jord. 
 
Ejere af gården: 
 
1926-1930: Mathias  ? 
 
1930-1947: Gunnar Hansen 
 
1947-1949: Christian Sørensen 
 
1949-1950: Gerhard Olsen 
 
1950-1953:  Poul og Knud Pedersen 
 
1953-1997: Inger og Alfred Nielsen 
 
Inger har været på Vallekilde Højskole (3 mdr.) og Alfred på Korinth Landbrugsskole (6 mdr.) 
Alfred aftjente sin værnepligt 1945-46 ved 4. Regiment i Roskilde. Et halvt år (1. februar – 1. 
august 1946) blev de sendt til den Dansk-Tyske grænse for at gå vagt.  De gik bl.a. i Rudbøl, hvor 
grænsen går midt i vejen, d.v.s. ansigt til ansigt med de tyske vagtposter. Soldaterne havde 
garnison i Højer. 
 
Efter at havde tjent og arbejdet forskellige steder blev Inger og Alfred gift i 1951 og købte gården i 
1953 for 58.000 kr. til overtagelse 1. februar. 
Ejendommen var meget forsømt og bygningerne forfaldne, så der var nok at tage fat på. 
De gamle bygninger fra 1926 (kostald fra 1947) blev moderniseret og udvidet. Stuehuset i 1963 og 
1966, svinestald udvidet i 1966, værksted og garage i 1969 og ny lade i 1976. 
Det var Inger der murede og Alfred var håndlanger! 
 
Der blev drevet traditionelt landbrug. 
Den første traktor blev købt i 1956 og derefter blev ejendommen løbende mekaniseret med de 
nødvendige redskaber og mekaniske anlæg. 
 
Mælken blev leveret til Tuse Mejeri indtil det lukkede i 1964, derefter til Kragerups private mejeri på 
Østerled i Holbæk. Fra 1969 til 1973 til mejeriet ”Birkely”. 
I 1973 blev køerne solgt og Alfred gik derefter over til svineavl. Ca. 20 årssøer og der blev 
produceret ca. 500 slagtesvin om året. De blev leveret til Holbæk Slagteri indtil det lukkede 
omkring 1985 og derefter til F.S.A. i Ringsted. 
 
I 1997 solgte Inger og Alfred gården til Holbæk Planteskole og købte hus på Birkevej i Tuse. 
 
 



 
Inger og Alfred har lige fra barnsben været - og er stadig - aktive gymnaster. 
1960-84 var Alfred medlem af Butterup Menighedsråd (de sidste 20 år som formand). 
 
Alfred har endvidere været med i følgende bestyrelser: 

- Forsamlingshusets bestyrelse i 2 omgange – i 1960erne og nu igen 
- Tuse Mejeris bestyrelse 1960-64 
- Sygekassebestyrelsen indtil ordningen ophørte i 1973 
- Husmandsforeningens bestyrelse 
- Landboforeningens bestyrelse og efter sammenlægningen med Tuse Næs formand i 6 år 
- Bestyrelsen for DLG i 10 år 

 
Inger har været i bestyrelsen i Husmoderforeningen, både i Butterup-Tuse og efter sammen- 
lægningen med Tuse Næs Husmoderforening. 
 
 
 

Oplysninger fra Inger og Alfred Nielsen, Birkevej 17, Tuse, 4300  Holbæk 

 
 
 


