
Tuse Kro 

Den kgl. Privilegerede kro i Tuse er opført 1755. 

Tuse gl. vandmølle blev også brugt som ”smugkro”. Efter klager over forholdene, der havde taget 

et uacceptabelt omfang med kortspil, svir og druk, blev vandmøllen nedlagt ca. 1750. I dag er der 

ingen spor af denne mølle. 

Der var gode betingelser for krohold i Tuse. Her samledes handelsmænd, slagtere mv. og der blev 
handlet med kalve, får, lam og svin. Hvert år i oktober måned blev der afholdt et såkaldt 
Gåsemarked. Mange af gæssene var opdrættet på de magre jorde i Butterup. 
 

 
Kroen har tilbudt natlogi til de rejsende fra 
Kalundborg, der skiftede vogn i Tuse, når 
de skulle videre østpå. Kroen ligger i en 
køreafstand af 7 timer fra Kalundborg, 
svarende til én dagsrejse og én dagsrejse 
fra Roskilde, hvor man igen skiftede. 
 
Der var diligencepoststed ved kroen, som 
også gav et solidt næringsgrundlag. De 
øvrige rastesteder på den strækning var 
Faurbo kro ved Svinninge og Borrevejle 
Kro på den anden side af Holbæk. 
 
(Foto fra ca. 1890) 

 

Kroværter gennem tiderne: 

1755-1770 Niels Møller. Gift med Sophie Wolff. 
 
1770-1799 Ole Nielsen Dyrlund. Gift med Niels Møllers enke Sophie Wolff. Sophie døde 1789 og 

Ole Dyrlund giftede sig 1790 med Else Beate Borup (som var tjenestepige på kroen). 
 
1799-1800 Lars Andersen Reistrup. Gift med Mette Feldersberg Wulff. Lars Reistrup døde 

allerede i 1800 og derefter fortsatte hans enke som gæstgiver. 
 
1800-1810 Mette Feldersberg Wulff  
 
1810-1840 Wilhelm Schou 

1840-1850 Carl Frederik Schou (søn af Wilhelm Schou) 

1850-1856 Jørgen Mourits Lassen 

1856-1861 Peter Christian August Kramer 

1861-1886 Hans Larsen. Hans døde 1886 og hans enke Mette Kirstine fortsatte som gæstgiver.  

1886-1904 Mette Kirstine Larsen (kaldet madam Larsen) sammen med en ugift datter Agnes 

Boline. 

Bevillingen på Tuse Kro ophørte I 1904. Der blev bygget en ny kro ved Mårsø station i forbindelse 

med Odsherredsbanens åbning. Det blev ikke den succes man havde troet. 



I 1913 købte tømrer Anders Michael Larsen og hustru Frederikke Tuse Kro til privat beboelse og 
værksted. 
Grunden er på ca. 2000 m2 og prisen var 1.700 kr. 
 

       

Fotos omkring 1915-20 

 
Frederikke og Anders fik 5 børn: Michael (1913-1990), Hans (1915-2009), Svend født 1919, 
Holger (1921-1985), Anker (1925-2001). Der er familiegravsted på Tuse kirkegård. 
 

 

Familien fotograferet i den gamle krostue ca. 1925 

(Fra venstre: Svend - Michael - Anker (på skødet) - Anders Michael - Frederikke - Hans og Holger) 

Anders Michael Larsen (1885-1974) var selvstændig tømrer og havde værksted i bygningens ene 

ende (mod Kalundborg). Den del af bygningen blev revet ned, da amtsvejen blev rettet ud i 1962. 

Anders arbejdede til han blev 74 år. Frederikke døde i 1945 (58 år). 

 



 

Der hørte en rejselade til kroen. 

Denne lade havde døre i begge 

ender, så man kunne køre lige 

igennem. Den blev revet ned i 

1924, da Forsamlinghuset blev 

bygget på noget af kroens jord.  

Rejseladen lå, hvor der nu er P-

plads. 

 

I den ende af kroen, der vender mod Forsamlingshuset er der 2 lejligheder. Den yderste blev lejet 

af kommunen (for 20 kr. pr. måned) til en sygeplejerske (den første frk. Mikkelsen, den næste frk. 

Frankel). 

Den anden lejlighed blev også lejet ud (højre indgangsdør). Sygeplejersken havde indgang fra 

bagsiden af bygningen. 

Kroen har lerklinede vægge. Den første bygning havde ingen skorsten, men en lyre i taget. Det 

betød at taget brændte ca. 100 år efter opførelsen. Der blev lavet nyt tag, men resten af bygningen 

tog ingen skade. Sønnen Hans ejede kroen indtil 2002, hvor han flyttede på plejecentret i Tuse. I 

en periode boede Anker der også, indtil han døde i 2001.  

 

   

                    (Brochuren venligst udlånt af Carl Harry Madsen, Frilandsvej, 4300  Holbæk) 

I 1987 blev krobygningen, og området der omkring, 

brugt i en turistbrochure udgivet af Danmarks 

Turistråd.  

Landpostbud Carl Harry Madsen (som i mange år 

var landpostbud i Tuse og omegn) blev fotograferet 

i forskellige situationer, dels foran hoveddøren på 

kroen og dels ved aflevering af dagens post til Ole 

Larsen i den gamle skole. (Nu revet ned). 

(Billedet til venstre er forsiden af brochuren) 

 



Sønnen Svend Larsen fortalte i april 2009 om sin barndom på kroen: 

”I ca. 5 år (1929-1933) var jeg bælgtræder i Tuse kirke til de faste gudstjenester. Ved bryllup og 

lign. fik jeg ekstra betaling. 

Bælgen var en trækasse på ca. 1 m3 med en kohud på. 
Under prædiken sad jeg i vindueskarmen, og det skete, at jeg faldt i søvn og ikke var klar, når 
orglet satte i. 
Lærer Karl Hansen var kirkesanger, og organisten var lærer Karl Hansens kone. Præsten var Ove 
Krarup-Hansen. Til højre for orglet stod en rund kakkelovn. 
 
Jeg begyndte min skolegang i forskolen (overfor Brugsen) – senere missionshus. I 1927 flyttede 
jeg over i den nye skole. Gik kun i skole hver anden dag. 
Jeg hjalp en konservator fra Nationalmuseet med at restaurere kalkmalerierne i Tuse kirke. Der var 

rejst et stort stillads, der gik helt op til hvælvingerne. 

Konservatoren købte lange landsigtebrød. Mit arbejde var at skære dette brød ud i stykker som 

håndsæbe. Disse stykker brugte konservatoren til at rense gammelt puds af med og derved frigøre 

kalkmalerierne. Om brødet blev dyppet i noget, kan jeg ikke huske”. 

Svend blev konfirmeret i 1933 og rejste hjemmefra. 

Svend fortalte endvidere: 

 ”Ved siden af kroen lå en gammel 

landarbejderbolig (revet ned omkring 

1925). Der boede en ”tater” Laurits 

Sørensen, som levede af at flette kurve, 

som han solgte til bønderne. Han havde 

også et ”bierhverv” – han var krybskytte – 

skød af og til rådyr i Løvenborg skoven. 

 
 

 
Svends far var født på den ejendom, som ligger på Søholmvej efter Søholm. Faderen Michael 
Larsen var væver og senere tækkemand og slagter. 
 
Svends farbror Frede Larsen var skovhugger på Løvenborg. Han talte ofte med baronen, som bl.a. 
fortalte, at Carl Brisson af og til boede på Løvenborg. 
 
En anden farbror Lars Larsen, som boede i Soderup, var Indre Missions prædikant. 
 
Der var også keglebane på kroen. Der var 3 forskellige størrelser på de kugler, der blev brugt. 
1 lille til børn, 1 mellem til damer og 1 stor til herrer. 
De lå på faderens skrivebord husker Svend”. 
 
I dag er kroen ubeboet og ligger hen i meget dårlig forfatning. 
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