
Butterup Købmandshandel og Mølleri 

Butterupvej nr. 61, Butterup, 4420  Regstrup 

Fra gammel tid var Møllegården (Butterupvej nr. 63) Købmandsforretningen (Butterupvej nr. 61), 
Højmøllehus (Butterupvej nr. 59) og møllen på bakken et samlet hele med samme matrikelnummer 
(nr. 32). 
 
Købmand Henry Knudsen købte ejendommen Butterupvej 61 i 1933 og drev købmandshandel 
sammen med sin kone Elisabeth Knudsen. 
I en tilbygning, i den ene ende af huset, var der en motormølle. Landmændene kom med deres 
korn og afleverede det i møllen. Samtidig blev købmandskurven afleveret i butikken og blev fyldt.  
Kurven var så klar, når afleveringsforretningen var overstået. Det malede korn blev afhentet 
senere. 
I 1974 lukkede Elisabeth og Henry forretningen på grund af alder. 
Den blev herefter ombygget til privat beboelse og Elisabeth og Henry blev boende i huset. Henry 
døde i 1978 og Elisabeth blev boende til 1992, hvor hun flyttede til Tuse Plejehjem. Elisabeth døde 
i 1995. Huset blev derefter solgt. 
 
 

 
 
 
 
 
Da købmand Knudsen overtog ejendommen var 
den nogle år tidligere blevet ændret til køb- 
mandshandel. Før den tid fungerede forretningen 
som bageri og var ejet af bagermesteren fra 
Knabstrup, Karl Hansen og hans kone Emma. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                          Elisabeth og Henry Knudsen bag disken i butikken.  
                                               Foto 1974 umiddelbart før forretningen lukkede.  
 
 
 



 
 
 
 

                        
 
Forretningen med Højmøllehus til venstre og Mølle-                                            Nærbillede af skiltet 
gården til højre. Motormøllen var placeret i en tilbygning                                           ”Butterup Motormølle” 
på den nordlige del af huset. Foto midt i 1960erne.                over døren til tilbygningen 

 
 
Motormøllen blev nedlagt allerede sidst i 1950erne, hvor der ikke længere var brug for, at 
bønderne fik malet deres korn her. Slaglemøllerne havde holdt deres indtog på gårdene. 
Købmandens kværn blev solgt til præstegårdsforpagter Aage Nielsen, Butterup. 
 
Den første mølle var en stubmølle, placeret på bakken nord for Højmøllehus, opført omkring år 
1700. Den blev i 1872 solgt til nedrivning for senere at blive opført i Søndersted. Her fungerede 
den indtil 1928.  
 

 
 
I 1936 blev stubmøllen taget ned på grund af forfald og 
da det ikke var muligt at skaffe midler til, at den kunne 
blive restaureret, hvor den stod, blev den overtaget af 
Holbæk Kommune, som lod den restaurere og opstille 
på sin nuværende plads i Strandparken. 
 
Stubmøllen i Strandparken i Holbæk 
(Foto 2009 Erling Knudsen) 

 
 
 

 
 
Efter flytningen af stubmøllen til Søndersted, blev der på Møllebakken opført en Hollandsk Mølle. 
Den var blevet flyttet til Butterup fra Dramstrup, hvor den lå i vejen for anlæg af Nordvest-banen. 
Møllen var ejet af Fritz Krüger. Den nedbrændte i 1926 og herved opstod behovet for købmand 
Knudsens motormølle, der som beskrevet blev nedlagt sidst i 1950erne. 
 
 

Fotos og oplysningerne fra af Elisabeth og Henry Knudsens 3 sønner: 
Arne Knudsen, Kirke Såby,Torben Knudsen, Sdr. Jernløse og Hans Knudsen, Kalundborg 


