
Kirkerne i Butterup-Tuse sogne 

Der er 2 iøjnefaldende forskelle på de 2 kirker. Butterup kirke har ikke noget tårn og har kun få 

kalkmalerier. Tuse kirke har både tårn og mange kalkmalerier. 

 Butterup kirke er hovedkirke med Tuse kirke som anneks. 

Butterup kirke 

Den nuværende kirke er bygget i 1100-årene, hvor 
stenkirker afløste trækirkerne. Den består af apsis, 
kor og skib. Desuden 2 middelalderlige tilbygninger: 
et våbenhus i syd og en forlængelse mod vest, som 
er underdelen til et tårn, som aldrig er blevet fuldført. 
 
Kirken kaldes derfor i folkemunde ”den usynlige 
kirke”. 
 
 
 

I årene 1713-14 gennemgik kirken, som var stærkt forfalden, en omfattende istandsættelse ved 
murermester Lukas Nielsen. En gavl var faldet ned og det udvendige murværk blev repareret og 
dele af tagbeklædningen blev fornyet. 
 

I 1978-79 blev kirken igen istandsat af murermester 
Niels Larsen, der lod murene understøbe stykke for 
stykke med 80 tons beton. Ved den indvendige 
restaurering fandt man på skibets vægge, på kor-
buen og korvæggen samt i apsis rester af kalk-
malerier, som viser, at der omkring år 1200 i ap-
sisen, i koret og på korbuen har været kalkmalerier, 
der ligner billeder fra omegnens kirker bl.a. Tveje 
Merløse og som bringer tanken hen på den mægtige 
Hvideslægt, der dengang ejede bl.a. Butterup jorder.  
 
 
 

 
Desuden viser resterne, at der omkring år 1300 fandtes kalkmalerier på alle fire vægge i skibet i tre 
friser over hinanden adskilt med borter.  Disse billeder har været ganske unikke, idet der kun fin- 
des meget få kalkmalerier fra denne periode.  
 

 
 
 
Bortset fra en rest i apsis af en fremstilling af Kristus omgivet af 
evangelistsymboler fra 1100-tallet og to påskemotiver på Skibets 
nordvæg fra 1300-tallet (foto til venstre) blev kalkmaleriresterne 
overhvidtet igen.  
 
 



               

                           I Butterup kirke hænger en plade med navnene på sognenes præster  
  

Ved restaureringen 1978-79 fandt man som noget helt unikt ved Butterup kirke en række 

stenbænke foruden de sædvanlige langs væggene. Disse bænke var muret ovenpå det oprindelige 

pigstensgulv ca. 60 cm under nuværende gulv. I to nicher i korvæggen fandt man sidealtre. I syd 

for en kvindelig helgen og i nord for en bispehelgen. 

Så Butterup kirke er ikke så uinteressant, som man skulle tro, og vidner om en storhedstid. 

Altertavlen er med reliefskåret årstal 1625. I midten et maleri fra 1817. 

Døbefonten. Granitfoden er romansk fra ca. 1175-1225, mens kummen af gotlandsk kalksten må 

dateres til ca. år 1300. 

Dåbsfadet er af messing og fra ca. år 1700. 
 
Prædikestolen er fremstillet i 1660 (reliefskåret årstal) på Lorenz Jørgensens værksted i Holbæk. 
 

Kilder: ”Danmarks kirker, Holbæk Amt”, udgivet af Nationalmuseet i 1979 (side 59-83). 
Foto af kirken: http://dis-danmark.dk/kirkeimp. Fotos inde i kirken: Erling Knudsen 

Skrevet af Erling Jensen, Ægirsvej 39, 4300  Holbæk og Erling Knudsen 

   
Tuse Kirke 

Grundstenen, til den stenkirke der er grund- 

element i Tuse kirke, blev lagt for ca. 800 år 

siden, omkring den tid da Valdemar den 

Store var konge i Danmark og hans foster- 

broder Absalon var biskop i Roskilde. 

Det var den store kirkebygningsperiode, hvor 
en stor del af de gamle trækirker blev afløst 
af mere solide stenkirker. Efter datidens 
forhold var selv en sådan landsbykirke et im- 
ponerende bygningsværk, og det har sikkert 
taget adskillige år at bygge kirken. 
 
Oprindelig bestod Tuse kirke kun af et kor og 
et langskib, der var kortere end det nu- 
værende skib. Taget var sikkert af træ eller 
strå. Det indvendige flade træloft blev i første 
halvdel af 1400-tallet afløst af de nuværende 

krydshvælvinger, en i koret og to i skibet, der ved denne lejlighed er udvidet mod vest. 
 

http://dis-danmark.dk/kirkeimp


Korbuen eller triumfbuen imellem kor og skib er romansk, rundbuet og er sandsynligvis lige så 
gammel som de ældste dele af kirken. Under korbuen hang i sin tid det lægmandskrucifiks, der nu 
opbevares på Holbæk Museum. 
 
Omkring år 1500 fik kirken sit tårn og omtrent samtidig blev våbenhuset bygget ud for kirkens 
syddør og ved samme lejlighed blev norddøren - kvindeindgangen - tilmuret. 
 
Altertavlen er et smukt renæssancearbejde fra Anders Nielsen Hatt’s værksted, dateret 1625. 
Måske er altertavlen bekostet af daværende lensmand i Holbæk, Alex Rabe von Rappenheim og 
hustru Regitze Grubbe, idet deres våbenskjolde forefindes på altertavlen. Altertavlen er restaureret 
i 1990 i den gamle farvesætning. 
 
Døbefonten er af granit og er et nyere arbejde på grund af dens meget regelmæssige form, men er 
sikkert en efterligning fra omkring år 1300 af importerede gotlandske døbefonte. 
 
Dåbsfadet var af drevet messing og var et nederlandsk arbejde fra det 17. Århundrede (det blev 
stjålet sammen med alterstagerne). Det nuværende dåbsfad er i moderne stil udført omkring 1985 
af guldsmed Dahlerup. Alterstagerne er også nye. 
 
Prædikestolen er et tidligt renæssancearbejde med årstallet 1584. Imellem pilastrene (halvsøjler) 
er der felter med udskårne bladornamenter. I det femte, der er tilføjet ved en restaurering i 1857, er 
ornamentet kun påmalet. 
Den latinske indskrift: VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNUM betyder ”Guds ord varer 
evindelig”. 

 
Kalkmalerierne er en væsentlig årsag 
til at Tuse kirke hvert år besøges af 
mange turister. Disse kalkmalerier 
blev genfundet, da kalken omkring 
1880 begyndte at skalle af hvæl- 
vingerne, så farvede partier kom til sy- 
ne. 
I årene 1889-90 blev billederne helt 
afdækkede og restaurerede af 
professor Kornerup. 
I vore dage betragtes disse kalk-
malerier som et stykke kulturhistorie, 
men de har sikkert virket meget stærkt 
på kirkegængerne i middelalderen. 
Det er meget dramatiske og makabre 
billeder af bl.a. djævelen. 
 

Tuse kirkes kalkmalkerier tillægges den såkaldte ”Isefjordsmester”, der omkring 1450 med sine 
svende rejste rundt og udsmykkede et stort antal af kirkerne omkring Isefjorden og i Nordsjælland. 
Han kendes bl.a. på den trefarvede siksakbort på hvælvingsribberne. 
 
Isefjordsmesteren hentede sine motiver fra bibelen eller fra legender om Jesus samt fra 
helgenbilleder. 
 

Han malede sine billeder på våd hvidtekalk i modsætning til de især fra 
Sydeuropa kendte og langt mere holdbare ”fresco-malerier”, der blev 
malet på det våde pudslag. 
 
En nærmere beskrivelse af alle malerierne vil føre for vidt i denne 
sammenhæng – der henviser vi til, at man besøger kirken og selv tager 
billederne i øjesyn. 

 
Evt. litteratur: ”Danmarks Kalkmalerier” af Niels M. Saxtorph side 109 eller ”Danmarks kirker, Holbæk Amt”. 

 

Kilder: Folder om Tuse kirke udgivet for Tuse Menighedsråd af Pastor Erling Jensen i 1970. 
Foto af kirken: ”Brochure om Tuse Kirke, Tuse Menighedsråd 1997”. Fotos inde i kirken: Erling Knudsen 

Skrevet af Erling Jensen, Ægirsvej 39, 4300  Holbæk og Erling Knudsen. 


