
Historier fra gamle aviser. 
Børge Christensen har gennemgået nogle gamle aviser og i Holbæk Amts Venstreblad for 
lørdag den 21. december 1963 fandt han 2 artikler som vedrører Butterup og Tuse. 

Historie nr. 1 handler om de gamle landevejskroer på  
Holbækegnen.  

 

 

 

 

 

 

HVOR GUD bygger en kirke, bygger fanden en kro, siger et gammelt ordsprog, og i Tuse er kirke 
og kro placeret over for hinanden. Kirken ligger der endnu. Og det gør kroen også, der er bare 
ikke kro i den gamle bygning mere. Men om det er kirkens genboskab, der har sejret i kampen 
om godt og ondt, skal være usagt. 

Den gamle kro ved Tuse kirke har en temmelig blakket fortid. Den er som nævnt heller ikke kro 
mere, men den opfylder stadig en mission ved at pynte op i landskabet ved kirken, aaen og det 
nu istandsatte og pyntelige ”Jægerstedet”, der er blevet vore dages afløser for den gamle Tuse 
kro. 

Tuse var for aar tilbage et trafikknudepunkt af stor betydning, idet landsbyen lå omtrent midtvejs 
mellem Roskilde og Kalundborg. Her holdt man rast, og her skiftede man heste, men i Holbæk 
var man ikke alt for glade for at se, hvordan en betydelig indtægtskilde derved gik fra byen, og 
fra bystyrets side blev det hævdet, at de rejsende kunne spise og sove bedre i ”Apotekerens 
Gæstgiveri” end i Tuse kro. Alt var dog forgæves, de rejsende v i l l e ikke lægge vejen om 
gennem Holbæk.  

Det drejer sig om følgende; 

Undløse kro  

Elverdamskroen  

Jyderup gamle kro 

Tvede kro (mellem Mørkøv og 
Knabstrup)  

Ny kro ved Kvanløse Bromølle kro   

Tuse kro. 



Side 2 

Tuse var et trafikknudepunkt, og det skulle da ogsaa snart vise sig, at der som følge af denne 
centrale beliggenhed begyndte at opstaa markeder, og øl og brændevin flød i stride strømme fra 
Tuse kro, naar disse markeder blev holdt. 

Tit resulterede det i voldsomme begivenheder, men det var nok først og fremmest i misundelse 
over de penge, der gik Holbæks næse forbi, at magistraten i 1726 ansøgte kongen om at faa 
standset markederne i Tuse. Det endte i øvrigt med, at der blev sendt musketerere til Tuse for at 
besætte markedspladsen og derved hindre at markedet blev afviklet! 

 

Tekst og billeder er afskrift/kopi af den del af artiklen, der handler om Tuse kro. 

Journalisten brugte aa i stedet for å. 

Kopieret og redigeret af Erling Knudsen. Efteråret 2019. 

 

 

Historie nr. 2 handler om keramiker Erik Reiff i Butterup. 

 

 

 

DE ALLERFLESTE har i sig drømmen om engang at faa eget hus. Det skal være et med plads i, 
et med værelser til alle børnene, et med baade spisestue, dagligstue, soveværelse og helst ogsaa 
et par kamre. Kort sagt: et hus, som det i dag er næsten umuligt at købe, hvis man ikke er 
velhavende. 

Man kan dog være heldig. Et eksempel derpaa er keramikeren Erik Reiffs erhvervelse af Butterup 
gamle skole, Buttrupgaard kaldet, for godt tre aar siden.  

Erik Reiff fortæller derom: Vi havde gennem lang tid ledt efter en gammel skole et eller andet 
sted paa Sjælland. Vi havde mange mennesker i gang med at lede for os og fik da ogsaa en del 
tilbud. Skolerne var bare altid solgt, naar vi naaede frem. Vi opgav da planen og begyndte at se 
os om efter noget andet. 

Helt tilfældigt saa vi en dag en annonce om et hus uden for Holbæk. Jeg ringede til annoncens 
ophavsmand, men det viste sig, at huset laa for langt væk fra Holbæk. Vi kunne ikke bruge det.  

Jeg spurgte nærmest en passant, om han ikke havde noget andet paa haanden. ”Næh”, det 
havde han ikke, ”men min nabo har en gammel skole til salg, men det er vel ikke noget?”  

Jeg fik i en fart lagt røret, hanket op i min kone, og afsted gik det mod Butterup. Kort tid efter 
havde vi købt skolen her. Et mægtigt held. 

Var det dyrt at blive skoleejer?  

 

 



Side 3 

Prisen var 51.000 kr., og for de penge, vi fik ind ved salget af vort hus i København, kunne vi 
betale hele summen paa én gang, ligesom vi havde en del til ombygningen, der har staaet i 
nogenlunde det samme beløb. Vi sidder for en husleje af 150 kroner om maaneden. Hele 
herligheden staar os altsaa i 100.000 kroner, men hvad faar man for 100.000 kroner i et moderne 
byggeri? 

 

 

 

 

 

 

DET SPØRGSMAAL kender læserne sikkert alt for godt svaret paa. Er man heldig, og staar huset 
paa en billig grund, kan man redde sig et boligareal paa lige over 100 kvadratmeter. Men hvad 
har Erik Reiff da faaet for sine 100.000 kr.? 

Han har faaet en trelænget gaard med et lokale-areal paa 435 kvadratmeter – og saa er loftetagen 
i de to længer endda ikke regnet med. Desuden en pæn udenomsplads, saa han kan ”gaa rundt” 
om sin gaard. 

435 kvadratmeter er meget at indrette, men det er sket paa en maade, saa Erik Reiff, hans kone 
Tove og sønnerne Jesper paa 10 og Søren paa 1 aar hver dag glæder sig over det. Hele 
midterfløjen er indrettet til bolig, og lukker man døren mellem stuerne op, har man 25 meter på  

stribe. Desuden indeholder beboelseslængen saa mange sjove hjørner og krinkelkroge, at man 
virkelig kan gaa på opdagelse i huset de første gange man er der. 

 En væsentlig ting for Erik Reiff var at faa et tilpas rummelig og lyst atelier. Det tør siges, at alle 
hans ønsker i den retning er opfyldt med Buttrupgaard. Han har nemlig indrettet den 100 
kvadratmeter store gymnastiksal – hele den ene længe – til dette formaal, og har kan han selv, 
Tove, børnene og de seminarieelever, han underviser, tumle sig med deres arbejder. De store, 
højtsiddende vinduer sørger for den nødvendige og rigtige belysning. 

 

Buttrupgaard i fugleperspektiv. Man ser atelieret til venstre, beboelsesfjøjen i midten og skimter til 
højre en stump af den tredie længe. Desuden ser man gaardens granitfliser og det øverste ef 
pergolaen med de grønne planter. 



Side 4 

I tilgift har den 80 kvadratmeter store skolestue kunnet indrettes til midlertidigt udstillingslokale. 
Her staar de arbejder, der endnu ikke er solgt, paa lange hylder. Nogle hænger paa væggene. 
Et stort bord midt i lokalet er næsten tomt. ”Salget er gaaet fint i den senere tid”, forklarer Reiff. 

OMBYGNINGEN af Buttrupgaard er imidlertid slet ikke færdig endnu. Hele den ene længe – den 
tidligere grisestald – staar urørt endnu, men den har Erik Reiff særlige planer med. Herom 
fortæller han: 

Det er min mening i denne længe at indrette udstillingshal. Det er min erfaring, at bare folk kan 
faa lov at sætte sig op i deres biler først, har de intet imod at gaa paa udstilling. I begyndelsen vil 
jeg indrette nederste etage. Det er min mening dels at købe andre keramikeres ting og lave en 
permanent udstilling, dels at arrangere separatudstillinger med forskellige keramikere. Hvis 
forsøget falder heldigt ud, har jeg tænkt mig at lave en vindeltrappe op til loftet og udvide. 

Men ikke alene det indre af Buttrupgaard har Erik Reiff taget fat paa. Da han kom til, havde den 
gamle skole en almindelig grusbelagt gaardsplads. Den er nu helt lavet om. Først har Reiff lukket 
pladsen med en pergola, op ad hvis sortbejdsede bjælker slynger sig en masse grønne planter 
af forskellig art. Dernæst har han belagt hele den tidligere skolegaard med kønne granitfliser og 
rundt omkring lavet blomsterbede og opstillet keramik. Ogsaa Buttrupgaards mure er udsmykket 
med keramik. Godt ser det ud. 

Haven ligger imidlertid hen, ukultiveret men ikke ubenyttet. Paa arealet ud for atelieret har 
seminarieeleverne en velegnet tumleplads. Her har de bygget en keramikovn af  mursten. Her 
dyrker de billedhuggeri, træarbejde, og paa solfyldte dage bliver der tid til en sludder. Da vi 
aflagde besøg, var arealet optaget af en række frygtindgydende og morsomme totempæle – 
fabrikeret af eleverne  af alskens gammelt materiale. I atelieret stod i øvrigt skelettet til en mægtig 
trold, som skulle bruges til udsmykning ved en seminariefest. Plads er der jo nok af! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESTINA 

Nu hænger solen tungt i kimingkransen, 

og kragen galer mod sin okkerhimmel, 

Mens leen sliber sine kolde budskab 

i hvide snært, der bider tæt mod jorden, 

saa funkerne slaar lyst henover stalden 

og hvirvler ud i mørket, boet med solen. 

 

Da rister vi som før vor drøm om solen, 

i stenen præger vi symbolet, kransen: 

”Slaa, Asathor,m din hammer mod stalden, 

lad bukken sparke gnisten gennem himlen 

og atter spænde buer over jorden, 

der længes mod dit første varme budskab.”  

Saadan ser Buttrupgaard ud 
set gennem hovedindgangen 
fra vejen. 

 

   Keramikflise af Erik Reiff 



Side 5 

SESTINA 

Nu hænger solen tungt i kimingkransen, 

og kragen galer mod sin okkerhimmel, 

mens leen sliber sine kolde budskab 

i hvidt snært, der bider tæt mod jorden,  

saa funkerne slaar lyst henover stalden 

og hvirvler ud i mørket, bort med solen. 

 

Da rister vi som før vor drøm om solen, 

i stenen præger vi symbolet, kransen: 

”Slaa, Asathor, din hammer mod stalden,  

lad bukken sparke gnisten gennem himlen 

og atter spænde buer over jorden, 

der længes mod dit første varme budskab”. 

 

Kan man forvente noget større budskab, 

end sagte klukken, kimet frem af solen, 

end vand, der driver tæt og mørner jorden, 

saa grøften snart kan tænde blomsterkransen, 

der grønt i grønt bliver løftet mod den himmel, 

hvis varme jager kvæget ud af stalden? 

 

Mariaeventyret, født i stalden, 

til folk og fæ paa marken, dette budskab, 

der uden skaansel taler om en himmel, 

hvis største lys er renere end solen, 

hvis lys vi bandt til os med tornekransen, 

saa sønnen aldrig skulle slippe jorden. 

 

Den stjernefødte, svøbt i sæk ved jorden, 

den spæde, der lod kalde folk til stalden 

som uden tøven gav gav ham kongekransen, 

fordi han skænked dem det glemte budskab 

om kongespiret gennem jakobsolen, 

om stjernen over Israels nattehimmel. 

 

Nu lyser stjernen over Israels himmel, 

naar bomber fræser sig i glimt mod jorden, 

og slynger gulligt ler i sky mod solen, 

mensmitrailleusen knitrer bagved stalden, 

og sender blyets hvin med dødens budskab: 

Paany slaar blodet ud fra tornekransen. 

 

Lad os saa tænde kransen, som en himmel 

af glædesbudskab atter favner jorden, 

saa stalden atter fostrer stjernesolen. 

Artiklen er underskrevet: 

Foto: K.E.Petersen 

Tekst: Jørgen Pedersen 

 

 

Afskrift af artiklen, kopiering og redigering  

af Erling Knudsen, efteråret 2019.  

Dette digt af Erik Reiff afslutter artiklen 


