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fORNEM RESTAURERING Af 
RØNNEDE KRO
Af Torben Lindegaard Jensen, bestyrelsesmedlem

midt i Rønnede, en times kørsel syd for københavn ad 
den gamle hovedvej a 2, har der siden 1825 ligget en pri-
vilegeret landevejskro, Rønnede kro, som tidligere lå i 
landsbyen vindbyholt. i de senere år har de gamle kro-
bygninger ligget hen i forfald, så man kunne frygte for 
deres skæbne, men heldigvis var der en mæcen, der kun-
ne se værdierne i dem trods forfaldet og ville genrejse 
komplekset til ny ære og værdighed, og nu er der atter 
liv og glade dage bag de gamle mure.

De væsentligste dele af den nuværende kro er som nævnt 
opført i 1825 af Gisselfeld Kloster som en trelænget gård 
med rejsestald og med et jordtilliggende på 70 tønder 
land. Få år senere tilføjedes en fjerde længe, men den er 
for længst fjernet igen, og andre mindre ændringer er na-
turligvis indtrådt.
 Hovedbygningen er grundmuret og har altid været 
stråtækt. Når man betænker opførelsestidspunktet, virker 
bygningens stil noget usædvanlig, for det er et 1700-tals 
udseende, bygningen har med især den lidt barokagtige, 
pudsigt udformede gavlkvist, men på landet har man jo 
altid været lidt mere konservativ end i byerne.

kro – og meget mere
Grundet sin strategiske beliggenhed fik kroen stor betyd-
ning, og der blev oprettet et Kgl. Postkontor, en station for 
Statens Befordringsvæsen, telegrafstation, købmands-
butik og bygget flere andre bygninger, ligesom der blev 
tilkøbt yderligere 60 tønder land landbrugsjord. Det var 
altså en særdeles driftig forretning, og i 1870 var der til-
knyttet stedet ikke færre end 34 personer.
 I 1800-tallet blev kroen besøgt af prominente personer, 
bl.a. H.C. Andersen, der flere gange i sine breve nævnte Røn-
nede Kro som et sted, hvor han stod af diligencen, når han 
skulle besøge godserne Gisselfeld, Bregentved og Nysø. 
 I 1912 solgte Gisselfeld Kloster Rønnede Kro, og i de 
efterfølgende år blev ejendomme og jorder tilhørende 
kroen udstykket og frasolgt. I de første årtier efter 2. Ver-
denskrig fik kroen en ny storhedstid som følge af bilis-
mens og turismens fremvækst, og på travle dage kunne 
der være mere end 200 gæster. Et kig i gæstebogen afslø-
rer, at kroen er blevet besøgt af kendisser som Walt Dis-
ney, Dirch Passer, Bodil Kjær og Lily Broberg.
 Den store søgning betød desværre også gennem 
årene nogle kedelige knopskydninger ud fra hovedbyg-
ningens bagside for at skaffe bedre plads til køkkenfaci-

liteterne og bespisningen. Det blev gjort uden større arki-
tektonisk kvalitet, så kroen kunne alene af den grund ikke 
fredes, selv om man altså fastholdt den gamle facade ud 
til vejen uforandret. 

kroen reddet af sønderjysk mæcen
Ved anlæggelsen af den sydgående motorvej i 1990 blev 
Rønnede så at sige ”koblet af”, og kroen sygnede hen og 
har i længere perioder stået tom. Dette førte uundgåeligt 
til et forfald af de smukke bygninger, der betænkeligt nær-
mede sig ruinstadiet.
 I 2008 købte Ejendomsselskabet Stentoft A/S imid-
lertid til al held kroen. Bag dette selskab står den kendte 
skibsreder Hans Michael Jebsen af Aabenraa, men med 
fast adresse i Hongkong. Det var ikke et tilfældigt køb, for 
Jebsen er i forvejen i høj grad knyttet til egnen ved Fak-
se, blandt andet ved restaureringerne af  den af Bindesbøll 
tegnede herregård Rosendal syd for Fakse og stationsbyg-
ningen i Fakse Ladeplads.
 En fantastisk restaurering af den gamle og nedslid-
te kro blev påbegyndt i sommeren 2011 under ledelse 
af arkitekt Søren Bjarnø. Både udvendigt og indvendigt 
er der foretaget omfattende restaureringsarbejder. Så-
ledes er der lagt nyt stråtag på hovedbygningen, der 
også har fået nye gulve. Alle de originale vinduer og 
den fine hovedindgang er derimod bevaret igennem en 
nænsom fornyelse. Hertil kommer nye installationer af 
enhver art. Ikke mærkeligt, at bygningsarbejderne stod 
på i ca. to år.

nyt afsnit i kroens historie begyndt
Denne restaurering, der er gennemført i kvalitet, som 
var kroen bygningsfredet, og derfor har stået Jebsen i et 
ukendt antal millioner kroner, er for nylig afsluttet, og kro-
en er genåbnet med nogle meget flotte lokaler, et topmo-
derne køkken og et nyt festlokale ved bagsiden i en langt 
smukkere bygning end det klondike, der lå der. Gad vidst, 
om bygningen er fredningsegnet nu?
 Også den gamle, teglhængte rejsestald i bindings-
værk ud til landevejen er renoveret, blandt andet med 
genbrugstegl til taget, skaffet af Bevaringsforeningen for 
Præstø og Omegn. En ny funktion til rejsestalden er ikke 
fundet endnu.
 Det er en stor kulturel berigelse for hele egnen, at 
denne smukke, gamle, stråtækte landevejskro er kommet 
til ære og værdighed igen.



13BY & LAND NR. 103 - JUNI 2014


