
Nr. 8-husene – Butterupvej 
 
Udskiftningen af Butterup landsbys jord, som fandt sted 1799-1801 medførte, at Løvenborg 
inddrog 1 af de 10 gårde, der var på det tidspunkt.  
Det var den, der svarede til godsets mark nr. 8.  
Her i den nordligste udkant opførtes huse, nummer 8-husene. 
Husene skulle være til de faste arbejdere på Løvenborg. 
Mange arbejdsmænd på Løvenborg har i det 19. århundrede beboet disse huse med deres – i flere 
tilfælde - børnerige familier.  
I dag hedder disse huse stadig i folkemunde nr.8-husene, men adressen er: Butterupvej, 4420 
Regstrup.  
 

 
Foto fra 1975 

 

Dette hus, Butterupvej 70, er det ældste på vejen. Det er opført i 1825. 
Huset blev købt af den nuværende ejers svigerforældre i 1930, hvor Løvenborg hovedgård 
udstykkede og solgte nr. 8-husene. 
 

 
Butterupvej 70. Foto 2011 (Erling Knudsen) 

 



 
 
Svigerforældrene, Anders Peter Hansen og Ida Hansen boede med deres børn Gerda og Holger til 
1930 i et hus  længere oppe ad denne vej, nu Butterupvej 64. Dette hus kunne de ikke købe, da 
det var et nyere hus, opført 1900, og det kostede kr. 3.000. 
Det købte hus kostede kr. 2.400. Der skulle erlægges en udbetaling på kr. 500, som sagfører 
Poulsen, Holbæk, som forestod handelen, venligst lånte dem. 
Anders Peter, Ida og sønnen boede i huset. Ida døde i 1960, hvorefter Holger og faderen boede til 
faderens død i 1973. 
Herefter arvede de to børn, Holger og Gerda huset; Holger blev boende. Huset blev dengang 
vurderet til kr. 35.000 kr. 
 
I 1987 flyttede Gerda og hendes mand Hakon Hansen  ind i huset og boede her sammen med 
Holger til hans død i 2002. Nu tilhørte huset Gerda og Hakon. 
 
Gerda blev født den 1. december 1920, Hakon blev født den 17. februar 1921 i Dronninglund. 
 
I 1946 arbejdede Hakon på Løvenborg, kom derefter til Høng. Nytårsaften 1949 tog Hakon til fest 
hos nogle venner i en lejlighed på Løvenborg avlsgård. Gerda var på det tidspunkt stuepige hos 
greven på Løvenborg. Gerda havde været ansat en gang tidligere, men dengang rejste Hakon. De 
”fandt” hinanden denne aften.  



 

 
 
De blev gift i 1952 og flyttede til godset ”Brønshøj” ved Hillerød. Hakon var avlskarl og Gerda blev 
madmor for godsets folk. Her var de i 9 år.  
 
Nu blev Hakon bestyrer på gården ”Fluebjærggaard” i Ganløse. Gården var ejet af F.L.Smith. De 
boede i forpagterboligen. Der var en karl på kost.  
 
I 25 år var Hakon ansat her, og han modtog fortjenestemedalje fra Det kongelige danske 
Landhusholdningsselskab; et selskab som blev dannet i 1769 og var et præmieselskab ”oprettet 
for at opmuntre ved priser og præmier landmanden, kunstneren og handelsmanden i hans 
majestæts samtlige riger og lande.”  
 
I 1987, hvor de flyttede ind i stedet i nummer-8 husene, var huset blevet restaureret, allerede fra 
1974, hvor der blev lagt nyt tag, isoleret og lagt nye gulve.  
At huset var gammelt fik man at se ved restaureringen; da man isolerede, kunne man i de gamle 
mure se, at mellem bindingsværket var der ler med kviste i. Under gulvet var der ler og ovenpå var 
der store kampesten. Der blev også lavet en rigtig trappe til loftet, hvor der var indrettet  2 
værelser. 
Tømrermester Holger Poulsen, Regstrup (Bodil Hovmøllers far)  udførte dette arbejde til Hakons 
store tilfredshed.  
I huset fra starten var der et adskilt rum ved hver gavl, hvor man kunne opbevare tørv og andet 
brændsel. 
 
Den 6. september 2010 døde Gerda, efter ½ års ophold på ”Holbækhus”. 
 
Hakon  er nu alene i huset. Han savner Gerda meget, men ”ser hende sommetider stå i stuen”, 
eller ”hun kalder på ham, når han sidder i stolen og sover”. 
Hakon og Gerda var næsten sammen i 60 år og har altid arbejdet sammen, så det er vel en 
naturlig reaktion, at Gerda ”ikke helt har sluppet Hakon, og omvendt.”  
  
 

 


