Optegnelser om Rønnede Kro
1825 - 2013

Rønnede Kro er en gammel, privilegeret landevejskro - beliggende ved den gamle hovedvej 2
ca. 60 km syd for København og 7 km vest for Faxe.
På frontspidsen over kroens hovedindgang har man indtil 2010 kunnet læse denne inskription:
Kongelig Priviligeret
Anno 1645 R F P
Bogstaverne 'RFP' står for Christians IV's valgsprog 'Regna firmat Pietes' = Fromhed styrker Rigerne (i folkemunde dog oversat til 'Riget fattes Penge').
Inskriptionen kunne give det indtryk, at kroen blev bygget i 1645, men det er ikke tilfældet.
Efterfølgende vil det da også fremgå, at kroen ikke altid har båret denne inskription.

Indledning - Forhistorie.
Ordet privilegium (eller privilegie) betyder iflg. Den Danske Ordbog en særlig rettighed, som er
forbeholdt en person eller gruppe af personer.
En 'privilegeret kro' var - kort fortalt - en kro, som ud fra kongelige anordninger fik nogle rettigheder til gengæld for at være til rådighed for de rejsende med bl.a. bespisning, overnatning og
plads til rytteres og diligencens heste m.m., inden rejsen gik videre. Kroerne lå ved de mest benyttede veje (dvs. kongeveje og alfarveje) - og de fleste steder med en indbyrdes afstand svarende til 'en dagsrejse' (hvilket over tid lå mellem 2 og 4 mil).
Privilegerede kroer har eksisteret i Danmark siden middelalderen. Således skulle Bromølle Kro
på Sjælland have fået sit kongelige privilegium så tidligt som i 1198.
I ældre tid var det mest betydningsfulde privilegium vel nok, at en sådan kro havde ret til at
fremstille og sælge øl, brændevin og brød, men senere blev disse kroer - på grund af deres beliggenhed - også udset til knudepunkter for diligencekørsel og postruter.
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De privilegerede kroer var forbeholdt de vejfarende. Den lokale befolkning havde ikke adgang men mon det blev overholdt?
Disse privilegier og restriktioner har sikkert varieret betydeligt over tiden, men det blev alt sammen ophævet med en ny beværterlov i 1912.
Indtil omkring år 1800 var den gamle landevej fra Vordingborg til Køge og videre til København
en ret snoet vej over Præstø, Vindbyholt, Faxe og Tryggevælde.
I starten af 1800-tallet blev anlagt en ny og mere direkte landevej - på lange strækninger som
trukket efter en lineal - og denne nye vej kom til at passere Rønnede lige øst for landsbyen.
Det betød samtidig, at den privilegerede kro ved Vindbyholt fik mindre betydning.
Arbejdet med den nye vej blev fuldført i 1824.
Baroniet Gaunø, som ejede Vindbyholt Kro, fik derfor i 1825 bevilling til at bygge en ny, privilegeret kro ved Rønnede som erstatning for tabet ved vejens forlægning.
Gaunøs bevilling blev imidlertid overdraget til Gisselfeld Kloster. - Det skete ved en deklaration
af 29. december 1826, som blev tinglæst 17.januar 1827 med følgende tekst:
Deklaration hvormed Gisselfeld Klosters Overdirecteur forpligter sig til at svare til Baroniet
Gaunø aarlig 25 Tdr. Byg, fordi samme har renonceret paa sin Ret til at forflytte Vindbyholt Kro
til den nye Vordingborg Landevej.
Deklarationen blev først slettet i tingbogen i 1911.
I bogen 'Vore gamle privilegerede Landevejskroer' (Flemming H. Thiim, 1972) fortælles følgende:
Oprindelig lå Rønnede Kro, som blev bygget i 1645, omkring 2 km fra dens nuværende beliggenhed. I 1825 havde man gennemført en omlægning af hovedvejen mellem Køge og Rønnede, hvilket medførte, at trafikken ikke længere passerede kroen.
Jeg har ikke i tilgængelige kilder fundet dokumentation for, at der i nærområdet skulle have ligget en kro med navnet Rønnede Kro før 1825.
Der er dog fundet oplysninger om 2 mindre kroer ikke langt fra Rønnede:
1. I landsbyen Vester Egede blev der i sidste halvdel af 1700-tallet drevet krohold i et hus på
matr.nr. 21, hvor Gisselfeld Birketing havde holdt til i 10-15 år indtil 1765.
Ved folketællingen i 1787 var det Ole Christoffersen (33 år), der drev kroen - angivet som
'Privilegeret Kromand'.
Gisselfeld Kloster søgte i 1791 om fornyelse af krobevillingen, men det blev afslået af Rentekammeret.
2. I landsbyen Kongsted-Borup lå en mindre kro i tilknytning til gården matr.nr. 2. Gården var
ejet af Københavns Universitet, og ved folketællingen i 1801 var fæsteren Jørgen Stephansen angivet som 'Gaardmand og privilegeret Kroemand'.
Universitetet solgte i 1827 gården til Gisselfeld Kloster, og samme år omtales gården som
en udflyttet Gaard, hvilken Gaard forhen har været Kro, men som nu ikke i flere år har haft
Privilegium.
Nord for landevejen mellem Rønnede og Vester Egede - ca. 2,5 km vest for Rønnede - ligger et hus i 'klassisk Gisselfeld-stil'. Huset, der blev bygget i 1877 og kan muligvis have været et nyt stuehus til den gamle krogård - og det går stadig under navnet 'Krogårdshuset'.
Jorden til krogården blev omkring 1890 sammenlagt med Gisselfelds nærliggende gård,
Brødebæk, og gårdens øvrige bygninger blev senere revet ned.
Jeg har - hidtil forgæves - søgt dokumentation for, at inskriptionen på Rønnede Kro (Kgl. privilegeret 1645) kunne stamme fra en af disse mindre kroer, eller om det er et privilegium overtaget
fra Vindbyholt Kro. Det sidste er nok det mest sandsynlige.
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Det kan her supplerende nævnes, at Bregentved Gods i sommeren 1820 havde opført en ny
kro ved Sonnerup mellem Rønnede og Køge. Privilegie til den nye kro havde Bregentved fået
tilladelse til at overføre fra Karise Kro, der ikke blev genopført efter en brand i 1804.

Rønnede Kro bygges 1825-1826
Baroniet Gaunøs bevilling af 7. oktober 1825 til at bygge en kro i Rønnede ved den nye landevej fra Vordingborg til Køge blev som nævnt overdraget til Gisselfeld Kloster, som på det tidspunkt også ejede alle gårde og huse i Rønnede.
Kroen blev bygget sydvest for landevejen,
hvor denne krydses af vejen fra Næstved til
Store Heddinge (og Fakse).
Kroens beliggenhed er indtegnet på det lille
kortudsnit til højre.
Af kortet fremgår, at der på det tidspunkt ikke
var nogen anden bebyggelse ved landevejen.
Landsbyen Rønnede lå ca. 1 km mod vest i
retning mod Vester Egede.
Af kortet fremgår også, at der tilsyneladende
samtidig skete en omlægning af vejen til Store
Heddinge, og at den gamle vej til Skoverup
blev nedlagt.
På kortet er angivet, at landevejen til Køge var 30 Alen bred (ca. 19 m) og vejen til St. Heddinge
var 22 Alen bred (ca. 14 m) - sandsynligvis inkl. vejgrøfter.
Byggeriet startede muligvis i 1825 og blev i første omgang færdiggjort i 1826.
Kroen fremstod da som en 3-længet gård plus 1 rejsestald langs landevejen.
Kort tid efter blev bygget endnu en længe, så der nu var tale om en 4-længet gård med 4 skorstene.
Ved brandforsikringen i 1829 blev kroen takseret til 11.880 Rd., og den bestod da af disse bygninger:
A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen dyb
Værelser, Krostue, Køkken,
Kvist over 4 Fag, 4 Skorstene
B Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen dyb
C Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen dyb
Bryggerhus, Karlekamre, Stald og Lo
D Nordre Hus - 15 Fag x 1½3 Alen dyb
2 Lader, 1 Lo, Karlekammer, 1 Port
E Locum - 4 Fag x 5 Alen dyb
F Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen dyb
Karlekamre, Hestestald, 2 Lader,
1 Lo, 1 Vognremise
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Rønnede Kro under Gisselfeld - 1825-1912
Det var Gisselfeld Kloster, der byggede og ejede kroen, der så blev drevet af forpagtere.
Med sin gode beliggenhed fik Rønnede Kro ved Generalpostdirektionens resolution af 18. april
1826 oprettet et 'Kgl. Postkontor' samt en station for 'Statens Befordringsvæsen', hvilket bl.a.
betød, at diligencen gjorde holdt og fik skiftet heste i kroens rejsestald.
Digteren H. C. Andersen nævner i sine breve flere gange Rønnede Kro som et sted, hvor han
stod af diligencen, når han skulle besøge godserne Gisselfeld, Bregentved og Nysø.
Kroen var beliggende på matr.nr. 9-a, som forud havde været en almindelig fæstegård under
Gisselfeld. På matrikelskortet er angivet, at gården havde et jordtilliggende på 979.200 Alen2,
eller ca. 70 tdr. land.
I 1828 fik Gisselfeld kgl. bevilling til at sammenlægge gården matr.nr. 8 i Rønnede med Rønnede Kros jorder. Der hørte nu mere end 130 tdr. land landbrugsjord til kroen.
Med krohold, postkontor, rejsestald og stort landbrug var der nok at se til for kroens forpagter.
Forpagter Niels Høyer og hustru - 1826 til 1850
Den første forpagter hed Niels Høyer, der var prokurator (sagfører) i Slagelse, indtil han 31 år
gammel i 1826 blev forpagter af Rønnede Kro.
Folketællingen i 1834 giver et indtryk af aktiviteten på kroen og gården.
Niels Høyer var her angivet som 'Gæstgiver, Prokurator og Postinspecteur', 40 år gl. og boende
på en 'Dobbeltgaard' i Rønnede.
Ud over han hustru, Christiane Møller (39 år) omfattede husstanden ægteparrets 4 børn på hhv.
15, 9, 7 og 3 år, 1 husjomfru, 1 stuepige, 1 kontorbetjent ved posthuset, 4 tjenestepiger og 5 tjenestekarle.

† Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. november 1834. Han døde af 'Forstoppelse i Leveren'
på Frederiks Hospital i København.
Niels Høyers enke - Christiane Møller - fortsatte forpagtningen af Rønnede Kro.
Hun ansatte hurtigt sin svoger, Carl Høyer (f. 1806) som medhjælper. Han tilflyttede fra Fyn ved
årsskiftet 1834/1835 med det formål, at hjælpe sin Svigerinde, Enke Madame Høyer i Rønnede
med at bestyre hendes Forretninger. Ved senere folketællinger var Carl Høyer angivet som
Postfuldmægtig.
Nogle år senere tiltrådte sønnen Rudolph Høyer som avlsbestyrer for sin moder. Ved folketællingen i 1840 var han landvæsenselev på Lindersvold Hovedgaard.
Forpagter Rudolph Høyer - 1850 til 1856
I 1850 overtog sønnen Rudolph Th. Høyer forpagtningen af Rønnede Kro efter moderen.
Han blev samme år gift i Vester Egede kirke med Jomfru Ane Christiane Caroline Blum fra
Sorø.
Hans yngre søster Anna Henriette Høyer blev ligeledes i 1850 gift med Jens Frederik Julius
Smidth, der var forpagter på Rønnede Mølle.
Ved folketællingen i 1855 omfattede husstanden på kroen i alt 26 personer:
Gæstgiver Rudolph Th. Høyer (34), hans hustru (37 år), 3 børn (hhv. 5, 3 og 1 år) og enke Christiane Høyer (60 år), Postfuldmægtig Carl Høyer (50 år) og 19 tjenestefolk
Rønnede Kro var i 1855 den største arbejdsplads i Vester Egede sogn:
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1.
2.
3.
4.

Rønnede Kro Gæstgiver Rudolph. Høyer - 20 ansatte
Rønnede Mølle - Møller J. F. Smidth - 15 ansatte
Birkedommergaarden i Vester Egede - Birkedommer P. M. Brun - 13 ansatte
Brødebæk Mølle - Møller Kastrups enke - 8 ansatte

Den 30. december 1853 oplevede Rønnede Kro en usædvanlig travl dag.
Her havde foreningen 'De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening for rørlige
ejendele i Præstø med flere Amter' (også kaldet 'Præstø-kassen) lejet lokaler i kroen til en ekstraordinær generalforsamling med en kontroversiel dagsorden.
I foreningens jubilæumsskrift fra 1996 berettes, at der - trods bidende kulde - mødte op mod et
par tusinde mennesker op til mødet, som derfor måtte forlægges til en nærliggende mark, hvor
en vogn måtte rigges til som talerstol. Efter en længere debat syntes mødet dog at være endt i
nogenlunde fordragelighed. - Sandsynligvis en god dag for kroens omsætning?
I 1855 købte Rudolph Høyer Holløse Mølle ved Næstved.
Rønnede Kro havde da været forpagtet af familien Høyer i ca. 30 år.
Forpagter Niels Thomsen Jørgensen - 1856 til ca. 1878.
Forpagtningen af kroen blev pr. 1. maj 1856 overtaget af Niels Thomsen Jørgensen.
Niels Thomsen Jørgensen (f. 1815) kom fra Slagelse, hvor han ved folketællingen i 1850 var registreret som guldsmed på Gammel Torv.
Da Niels T. Jørgensen overtog forpagtningen havde kroen stort set de samme funktioner som i
1820-erne - nemlig gæstgiveri, postkontor, rejsestald for Befordringsvæsenet og en betydelig
landbrugsdrift.
Sidst i 1850-erne blev der oprettet en købmandsbutik i gårdens nordlige længe ved siden af rejsestalden.
I 1856 blev kroens køkkenfunktioner forbedret ved en større tilbygning til stuehuset mod nord.
Ved brandforsikring var tilbygningen angivet som 8 fag lang og 13 alen dyb med 2 skorstene.
Den første danske telegraflinje åbnede i 1854, og i 1865 var ledningsnettet nået til Rønnede,
hvor det var naturligt at placere en telegrafstation i Rønnede Kro, hvor der i forvejen var postkontor.
Kroen havde hidtil ligget ret alene ved hovedlandevejen øst for Rønnede landsby, men i 1866
byggede Præstø Amts Landboforening en ny ejendom med 2 længer til kontor, forsamlingslokaler og stald.
a) Hus i Syd og Nord, 26 Fag, 60 Alen lang, 26 Alen dyb, grundmuret af Kampesten
b) Tilbygning til litra a mod Vest, 41 Alen lang, 17 Alen dyb, af samme Materialer som ltr. a.
Ejendommen blev bygget på et jordstykke tilhørende Rønnede Kro beliggende på den anden
side af hovedvejen mod nordøst i en afstand af 31 alen fra kroens rejsestald. - Til brandforsikring blev bygningerne takseret til 5.200 Rd.
Gisselfeld Kloster overtog bygningerne 1892, hvor de muligvis i nogle år blev en del af Rønnede
Kro(?). I folkemunde blev stedet kaldt 'Landbobygningen', og først omkring 1929 blev ejendommen til restaurant 'Klostergaarden' beliggende på matr.nr. 9-e, Rønnede.
Oplysninger i folketællingen 1870 tyder på, at dele af virksomheden på kroen nu blev drevet af
bestyrere eller forpagtere. Således var Theodor S. C. Schultz (27 år, ugift) angivet som 'Lejer og
Købmand', medens Hans Nielsen (25 år, ugift) var registreret som 'Kælderstueforpagter'.
Samme folketælling fortæller, at der under adressen Rønnede Kro var registreret i alt 34 personer:
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-

-

Forpagter og Postinspekteur Niels Thomsen Jørgensen (54 år), hans hustru Birgitte Vilhelmine Schwartzenhauer (49 år), hans plejemoder, enke Ane Jørgensen (84 år) og ægteparrets 2 døtre på hhv. 24 og 22 år.
1 Postfuldmægtig - Christian H. Knudsen (25 år)
1 Postillon - Niels Pedersen (29 år)
1 Købmand - Theodor S. C. Schultz (27 år)
1 Kælderstueforpagter - Hans Nielsen (25 år) med hustru og 1 barn
9 Tjenestekarle - Heraf 1 Røgter
6 Tjenestepiger
8 Rejsende - 1 Bødker, 1 Stenhugger, 1 Smedesvend, 2 Arbejdsmænd, 2 Spillemænd og 1
Drukkenbolt.

Iflg. tingbogen fik Niels Th. Jørgensen pr. 1. maj 1871 forlænget sin forpagtningskontrakt på
kroen med 9 år. Den årlige afgift var da anslået til en værdi af 1.274 kr.
Kroens beliggenhed med en afstand på omkring 1 km til landsbyen Rønnede skulle vise sig at
være en fordel i 1875.
Onsdag den 12. maj 1875 om aftenen opstod der nemlig en brand i Rønnede Mølle, og branden
udviklede sig så voldsomt, at både møllen, et nybygget bageri, møllegården, 2 andre gårde og 4
huse i Rønnede nedbrændte til jorden.
Det var næsten halvdelen af landsbyen, der blev ildens bytte, men på grund af afstanden blev
Rønnede Kro ikke berørt.
Efter flere tilbygninger og bygningsændringer var Rønnede Kro omkring 1878 indrettet således:
A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen
Stuehus og Gæstgiveri
B Tilbygning til A - 8 Fag x 13 Alen
Bryggers, Køkken m.m.
C Tilbygning til B - 6 Fag
Brændehus
D Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen
Rejsestald og Kælderstue
E Nordre Hus - 15 Fag x 13 Alen
Købmandsbutik, Postkontor m.m.
F Retirade - 4 Fag x 5 Alen
G Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen
Stald, Lo og Lade
H Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen
Kostald m.m.
I Svinehus - 5 Fag

Takseret til brandforsikring til 51.891 kr.

.
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Meget tyder på, at Niels Thomsen Jørgensen
nu ikke længere var gæstgiver på kroen, men
at han beholdt stillingen som postinspektør
(inkl. telegrafstationen).
Niels Thomsen Jørgensen døde 66 år gammel
den 28. april 1881 - angivet som 'Postekspeditør i Rønnede'.
Betjeningen af posthuset blev overtaget af hans
ældste og ugifte datter, Anna Medea Louise
Jørgensen.
Kortet til højre viser vejkrydset ved hovedlandevejen med de bygninger, der eksisterede omkring 1880.
Ved ejendomsvurderingen i 1878 bestod Rønnede Kro af matr.nr. 8-a, 9, 24-i og 24-h, Rønnede
by Vester Egede sogn, og ejendommen blev skyldsat til 13 tdr., 0 skp., 2 fjk. og ¼ album.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Forpagter: C. H. V. Jørgensen
Forpagtere fra ca. 1880 til 1912
Alle de nævnte bygninger - gæstgiveri, rejsestald, kælderstue, købmandsbutik, posthus og landboforeningens bygninger - lå på matr.nr. 9 i Rønnede, der i de fleste kilder er angivet som 'Rønnede Kro' og indtil 1912 ejet af Gisselfeld Kloster. Selv om der blev opført nye bygninger omkring vejkrydset ved hovedlandevejen, så skete der ikke nogen matrikulær udskilning.
Det ser ud til, at der fra 1870-erne er begyndende en opsplitning med flere selvstændige forpagtere på de funktioner, der hørte under kroen.
Dette hænger sikkert sammen med samfundsudviklingen med øget brug af postvæsenet, flere
rejsende, fremgang for købmandsbutikken m.m.
Da der p.t. ikke er offentlig adgang til Gisselfelds fæsteprotokoller m.m., er det vanskeligt at vurdere, om Gisselfeld oprettede flere separate forpagtningskontrakter - eller om opsplitningen
skete ved videreforpagtning fra kromanden som hovedforpagter.
Billedet herunder viser beliggenheden af posthuset, kroen og rejsestalden i forhold til hinanden.

Rønnede Kro med posthus og telefoncentral til venstre og rejsestalden til højre.
Kan p.t. ikke tidsfæstes (måske omkring 1890-1900?) - Kilde: Postkort
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Postkører Henrik Bahn og postvognen foran Rønnede Kro - Ca. 1900
Foto udlånt af Sonja Sørensen, Rønnede

Med udgangspunkt i oplysninger i folketællingerne er herunder opstillet en summarisk oversigt
over forpagtere m.m. frem til kroens overgang til selveje i 1912.
Ved folketællingen i 1880 var følgende 27 personer registreret under 'Rønnede Kro':
o
o
o
o
o

Forpagter - Carl Henrik W. Jørgensen (30 år) - Husstand på 11 personer
(havde overtaget forpagtningen af kroen ca. 1878)
Gæstgiver - Valdemar Theodor J. Svalmstrup (36 år) - Husstand på 5 personer
(forpagter af gæstgiveriet fra 1879 ved kontrakt med C.H.W.Jørgensen)
Staldforpagter - Hans Hansen (28 år
Postekspeditør - Niels Thomsen Jørgensen (64 år) - Husstand på 7 personer
Købmand - Adam Wilhelm Hansen (31 år) - Husstand på 3 personer

Ved folketællingen i 1890 var disse personer registreret under 'Rønnede Kro
o
o
o
o

Forpagter - Harald Lorentz Vilhelm Nielsen (33 år) - Husstand på 10 personer
Gæstgiver - Christen Jørgensen (39 år) - Husstand på 5 personer
Posthuset - Postbestyrerinde Anna Medea Jørgensen (47 år) - Husstand på 4 personer
(datter af afdøde postekspeditør Niels Thomsen Jørgensen)
Købmand - Måske enke Therese Holst med ansat kommis - Husstand på 3 personer

Harald Lorentz Vilhelm Nielsen havde overtaget forpagtningen pr. 1. maj 1887. Iflg. tingbogen
udgjorde den årlige forpagtningsafgift da 2.880,78 kr.
Folketælling 1901:
o
o
o
o

Forpagter - Harald Lorentz Vilhelm Nielsen (44 år) - Husstand på 12 personer
Gæstgiver - Jens Jørgensen (40 år) - Husstand på 4 personer
Købmand - Hans Christian Gørgens (35 år) - Husstand på 7 personer
Posthuset - Postekspeditør Ditlev Chr. E. Mortensen (40 år) - Husstand på 7 personer
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Postbude m.fl. foran Rønnede Posthus og
Telefoncentral - 1890-1910
Kilde: Postkort

Postkører H. Bahn med postvognen der kørte mellem Haslev og Rønnede - Ca. 1905-1913
Kilde: Faxe Kommunes Arkiver

Ved ejendomsvurderingen i 1903 blev kroens værdiansat til 100.000 kr. med et jordtilliggende
på 147 td. land. - Matrikelnumre og hartkorn uændret i forhold til vurderingen i 1878.
Ejendommen blev anvendt til 'Kro, Købmandshandel og Landbrug' og var ejet af Gisselfeld Kloster.

Rønnede Kro ca. 1905 - Kilde: Postkort
Bemærk: Ingen inskription på frontspidsen

Ved folketællingen 1911 var registreret følgende personer:
o
o
o
o

Forpagter - Harald Lorentz Vilhelm Nielsen (54 år) - Husstand på 9 personer
Gæstgiver - Hans P. Jensen (34 år) - Husstand på 8 personer + 7 logerende
Købmand - Hans Christian Hansen (33 år) - Husstand på 6 personer
Postmester - Carl Anton Sløk (42 år) - Husstand på 5 personer
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Salg og opsplitning af kroen og krogården - 1912-1930:
Historisk set var ejendommen en såkaldt 'dobbeltgård', der som før nævnt blev oprettet i 1828
ved sammenlægning af gårdene matr.nr. 8 og 9. Jorderne stødte ikke op til hinanden, idet
matr.nr. 8 lå mod vest ved vejen til Nielstrup, medens matr.nr. 9 (kroen) lå mod øst ved hovedlandevejen.
I 1912 solgte Gisselfeld Kloster Rønnede Kro til Harald Nielsen for 58.128 kr.
Harald Nielsen havde været forpagter af kroen fra 1887.
Ejendommen havde da et jordtilliggende på 147¼ tdr. land, og bestod af matr.nr. 8a, 9a, 9c,
24h og 24i.
Gisselfeld beholdt en grund (matr.nr. 9b), hvor posthuset lå.
I 1912 solgte Harald Nielsen en grund (9c) på 1.400 m2 til snedker H. P. Christensen
Ved skøde af 19. juni 1916 solgte Harald Nielsen ejendommen til jordspekulanterne grosserer
H. J. Barslund, Rungsted, og Proprietær Chr. Rathmann, Kolding, for 116.000 kr.
Ejendommen havde da et jordtilliggende på 145-150 td. land.
Harald Nielsen og hans familie flyttede i 1917 til 'Gl. Apotek' i Søtorup, Braaby sogn.
Ved kontrakt tinglyst 2. november 1917 bortforpagtede Barslund og Rathmann 'de bygninger på
matr.nr. 9a som hidtil har været benyttet til Krohold' til Gisselfeld Kloster for en 20-årig periode
fra 1. maj 1918 til 1. maj 1938 mod en årlig afgift på 1.550 kr.
Gisselfeld videreforpagtede samtidig disse bygninger samt Kro-privilegiet på Rønnede Kro for
den nævnte periode til Restauratør Olaf Godtbergsen for en årlig afgift på 2.000 kr.
Det er tænkeligt, at købmandsforretningen på kroens grund lukkede omkring 1920, hvor en ny
købmandsforretning opstod på matr.nr. 20b, Rønnede.
Herefter gik Barslund og Rathmann i gang med at udstykke ejendommen med videresalg for
øje. Ud fra oplysninger i tingbogen kan transaktionerne summarisk opstilles således:
o
o

Fra matr.nr. 8a blev fraskilt et areal på 11-12 td. land (8d og 8e).
Solgt i 1916 til Hans Hansen for 8.500 kr.
Resten af matr.nr. 8a (50-60 td. land) blev i 1920 frasolgt til proprietær H. P. L. Quade til
sammenlægning med dennes ejendom Christianshøj i Rønnede.
Salgspris omkring 60.000 kr.

Selve krogården - matr.nr. 9a - blev overordnet udstykket i 4 parceller: 9a, 9d, 9e og 9f, der blev
solgt således:
o

o

Krogårdens bygninger med landbrugsjorden vest for hovedvejen - matr.nr. 9a og 9f - blev i
1924 solgt som landbrugsejendom til Peter Nissen Petersen.
Salgspris 59.000 kr.
Landbrugsparcel øst for hovedvejen - matr.nr. 9e med ca. 25 td. land - blev i 1924 solgt som
en landbrugsejendom til Andreas Jensen.
Solgt for 48.650 kr.
På matr.nr. 9e lå formentlig de bygninger, som Præstø Amts Landboforening havde bygget i
1866. Andreas Jensen videresolgte i 1930 disse bygninger med en grund på 5.000 m2 til
Christoffer Andersen.
Christoffer Andersen søgte i 1931 om beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke
drikke på ejendommen matr.nr. 9e. Dette blev godkendt efter 2 folkeafstemninger i april måned, og Rønnede Kro havde dermed fået en konkurrent lige på den anden side af vejen.
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o

Ejendommen blev i 1932 vurderet under navnet 'Rønnede Hotel (og senere 'Hotel Klostergaarden').
Størstedelen af arealet fra matr.nr. 9e solgte Andreas Jensen i 1930 (som matr.nr. 9m) til
Gisselfeld Kloster, der herfra i 1931 udskilte og mageskiftede matr.nr. 9r og 9s med Bråby
og V. Egede menighedsråd. Menighedsrådene afhændede i 1932 denne jord til 2 statshusmandsbrug (til Chr. Vilh. Mathiesen og Ole Jensen).
I de følgende år blev fra matr.nr. 9e udstykket en række andre grunde øst for hovedvejen.
Matr.nr. 9d - bestående af selve kroen og en grund på 1½ td. land - blev i 1928 solgt til forvalter Lars Ove Jensen, Fakse.
Salgspris 38.000 kr.
Lars Ove Jensen var svigersøn til gæstgiver Godtbergsen, der havde været forpagter af kroens gæstgiveri siden 1918.

Efter salget af kroen i 1928 havde makkerparret Barslund og Rathmann intet tilbage af den
ejendom, de havde købt i 1916 for 116.000 kr.
Med samlede salgsindtægter for den opsplittede ejendom på ca. 215.000 kr. havde der vel trods omkostninger - været tale om en god investering?
Som før nævnt havde Gisselfeld i 1912 beholdt matr.nr. 9b med posthuset (½ td. land), som da
var bortforpagtet til postmester Sløk.
I 1919 blev ejendommen udlejet til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
Der er p.t. ikke fundet sikre oplysninger om,
hvornår der senere blev købmandsforretning i
ejendommen.
I 1934 solgte Gisselfeld ejendommen til Th.
Damgaard, som i 1936 videresolgte til Ejnar
Linde, der i flere år drev købmandsforretning fra
ejendommen. Posthuset og telefoncentralen var
da flyttet til andre adresser i Rønnede.

Rønnede Købmandsforretning - 19??

Iflg. folketællingerne havde Rønnede Kro disse forpagtere i perioden 1916-1930:
o
o

1916: Gæstgiver Hans P. Jensen
1921, 1925 og 1930: Gæstgiver Olaf H. L. J. Godtbergsen
(tilflyttet 1918 fra København).

Som nævnt var det Gisselfeld Kloster, der var hovedforpagter
af kroen indtil 1938. Meget tyder på, at Godtbergsen fortsatte
som gæstgiver lige indtil 1938, hvor der kom ny ejer af kroen.
Illustrationen til højre viser en lokal annonce fra
Rønnede Kro - angiveligt fra 1929.
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Det har tidligere været nævnt, at inskriptionen på kroens frontspids har givet anledning til tvivl
om kroens alder og oprindelse. På billedet herunder fra omkring 1930 lyder inskriptionen:
Kongelig Privilegeret - MDCCCXXV (= 1825)

Kilde: Postkort med motiver fra Rønnede

En oplysning i valgprotokollen for Vester Egede kommune beretter om en mindre tvist i 1929
mellem 2 af de ansatte på kroen:
Efter valget i 1929 indkom en klage over valget fra staldmester J. P. Pedersen, Rønnede Kro
(som havde været opstillet for 'Kommunistisk Parti'). - Klagen gik ud på, at tjener Henning Hansen, Rønnede Kro, ikke havde været berettiget til at stemme i V. Egede kommune, da han iflg.
klageren havde bopæl i Kongsted kommune.
Sognerådet afviste klagen, idet man vurderede tjener Hansens ophold i et lejet værelse i Kongsted som 'midlertidigt ophold', og at hans faste opholdssted var Rønnede Kro, hvor han også
havde sin bil og andre ting stående, samt at han svarede sin skat og var optaget på valglisten i
V. Egede kommune.
Sognerådets redegørelse blev sendt til amtet, der den 12. juni meddelte, at klagen var afvist.
Det lille rødstenshus nord for rejsestalden blev sandsynligvis bygget omkring 1937 og måske
indrettet med værelser til ansatte på kroen.
Senere blev huset udlejet som beboelseslejlighed. Bygningen fremtræder i dag noget forfaldent.

Interiør fra Rønnede Kro med tjenere og gæster - ca. 1938
Bemærk kortet på bagvæggen med Rønnede Kro i centrum af edderkoppespindet.
Fotograf: Aktuel Billed Central, Nørrevold 9, København
Kilde: Faxe Kommunes Arkiver
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Rønnede Kro i familien Østergren Hansens eje - 1938-2008
Ved skøde tinglæst 18. august 1938 solgte Lars Ove Jensen Rønnede Kro til Vilhelm Christian
Charles Østergren Hansen.
Salgsprisen for selve ejendommen lød på 65.000 kr. Prisen for evt. goodwill, løsøre m.m. er
ikke oplyst i tingbogen.
Krigsårene 1940-1945 var ikke den bedste tid, men efter krigen blev Rønnede kro et kendt og
meget besøgt sted.
Optimismen i samfundet, velstandsstigning, øget bilisme og turisme førte til en storhedstid for
Rønnede kro i de næste mange år. Det var et helt sædvanligt syn, at der holdt adskillige personbiler og flere turistbusser på kroens parkeringsplads.
Preben Hansen - kromandens søn, inspektør på kroen fra omkring 1950 og ejer af kroen fra
1982 - har i interviews fortalt, at der på et tidspunkt var 26 ansatte kroen, og at der på travle
dage kunne være mere end 200 gæster.
Kroens gæstebog kan fortælle om mange prominente gæster. Preben Hansen nævner bl.a.
Walt Disney, skuespillerne Dirch Passer, Bodil Kjer, Lilly Broberg m.fl.
Af fotoet herunder fremgår, at der på et tidspunkt blev etableret en 'Krostue' i den bygning ved
hovedvejen, hvor den gamle rejsestald havde været. Måske var det den hidtidige 'Kælderstue',
der havde fået navneforandring?

Kilde: Internettet - www.abandon.dk

Som en praktisk foranstaltning havde kælderstuen så sent som i 1970 sit eget telefonnummer
(Rønnede nr. 158), så pårørende havde mulighed for at ringe til personer, der måske var blevet
hængende lidt for længe.
I april 1952 døde Vilhelm C. C. Østergren Hansen kun 54 år gammel.
Med sønnen Preben som inspektør eller forpagter blev kroen drevet videre af enke Rosita R.
Østergren Hansen. Kroen blev kendt som et rigtig godt spisested, og også kroens hyggelige
kælderstue blev flittigt besøgt af forbipasserende og den lokale befolkning.
En kopi af kroens menukort fra omkring 1965(?) kan læses i bilag 1 senere i optegnelserne.
I 1957 blev udlejet en grund nord for kroen til A/S Dansk Esso til anlæg af en tankstation.
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I 1959 blev opført en tilbygning med festsal, så kroen fik bedre plads til busselskaber, familiefester og andre større arrangementer.
Omkring 1970 blev krostuen nedlagt, og i den sydlige ende af den gamle rejsestald blev i stedet
oprettet en filial af Haslev Sparekasse. Filialen er senere nedlagt.
Sydmotorvejens strækning fra Dyrehavehus til Rønnede åbnede i 1974, og næste etape - fra
Rønnede til Udby blev indviet i 1990.
Det fik stor betydning for Rønnede kro, idet trafikken nu blev ledt uden om Rønnede. Man kan
næsten drage en parallel til den skæbne, der overgik Vindbyholt Kro ved hovedlandevejens forlægning i 1824 - men denne gang til ugunst for Rønnede Kro.
Ved en familieoverdragelse solgte Rosita R. Østergreen Hansen i 1982 kroen til Preben E.
Hansen og Mimmi Hansen. Købesummen lød på 600.000 kr. iflg. tingbogen.
Ægteparret ejede kroen indtil 2008. De sidste år blev kroen drevet med stærkt begrænsede åbningstider.
I april 2008 solgte de kroen for 2,8 mio kr. til Ejendomsselskabet Stentoft A/S, ejet af den danske forretningsmand Hans Mikael Jebsen, bosiddende i Hong Kong.
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En ny æra for Rønnede Kro?
Da Rønnede Kro skiftede ejer i 2008, havde kroen været lukket et stykke tid, og den trængte
helt bestemt til en grundig istandsættelse.
I lokalområdet var mange derfor godt tilfreds
med, at kroen blev købt af netop H. M. Jebsen, som er kendt for at investere i restaurering af bevaringsværdige ejendomme i Danmark.
Efter omhyggelig forberedelse og planlægning godkendte Faxe byråd i 2010 en ny lokalplan for området ved vejkrydset i Rønnede, og samme år startede det omfattende
restaureringsarbejde.

Rønnede Kro under restaurering 2012
Kilde: Faxe Netavis

Det er Udviklingsselskabet Stenbjerg A/S, der har stået for det samlede projekt, omfattende en
gennemgribende istandsættelse, nyindretning og modernisering af de eksisterende bygninger,
nye installationer, nyt stråtag m.m., samt opførelse af et nyt festlokale.
Kroens status som bevaringsværdig bygning
er respekteret bl.a. på den måde, at den efter
restaureringen - set udefra - let genkendes
som den gamle Rønnede Kro.
En interessant detalje er dog, at inskriptionen
på frontspidsen over indgangsdøren er ændret fra 'Kgl. Privilegeret 1645' til 'Kgl. Privilegeret MDCCCXXV', altså 1825 - svarende til
det årstal, hvor Gisselfeld opførte den oprindelige kro på stedet.

Privat foto

Indretningsmæssigt indeholder kroen i grove træk nu disse faciliteter:









2 festsale forsynet med moderne IT-installationer, så de også kan anvendes til kurser, møder, konferencer mm. Den store festsal med plads til 100 personer ligger i en nybygget fløj,
medens en mindre sal til 50 personer (Gildestuen) er indrettet i det tidligere stuehus til
krogården.
I kroens hovedbygning er 5 lokaler klar til at modtage de kommende gæster. Det er 'Gisselfeldstuen' med plads til ca. 30 personer, 3 mindre krostuer (første, mellemste og øverste
stue) samt det lidt mere intime 'Grevestuen.
Herudover findes et topmoderne køkken, garderober, toiletter, puslerum samt diverse teknik- og lagerrum mm.
I hovedbygningens 1. sal er indrettet beboelse og kontor mm.
Når vejret tillader det, vil der også blive mulighed for udeservering ved caféborde. Her vil
man i tilgift kunne høre og nyde klokkespillet fra kroens ur.
Anvendelsen af den østlige bygning ved hovedvejen - den gamle rejsestald - er endnu ikke
disponeret.
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Det forlyder, at omkostningerne til restaureringen og moderniseringen løber op i et betydeligt 2cifret millionbeløb, men det er nok tvivlsomt, om den endelige byggeomkostning bliver offentliggjort?

Rønnede Kro forventes at genåbne for modtagelse af gæster i september måned 2013.
Det bliver med makkerparret René Arnholt
Jacobsen og Tim Rosenvinge som forpagtere.
Det er forpagternes intention, at kroen skal
baseres på et dansk landkøkken, der kan levere et godt og sundt måltid mad for få hundrede kroner.

René Arnholt Jacobsen & Tim Rosenvinge
Kilde: Dagbladet/Sjællandske

Flere oplysninger om kroens tilbud vil snart kunne læses på kroens hjemmeside.

Med nogle fotos fra kroens præsentation på Facebook kort før genåbningen afsluttes disse optegnelser om kroens nu 188-årige historie.

Hvad mon der kommer til at stå i jubilæumsskriftet,
når kroen har 200 års jubilæum i 2025?
Kongsted i august måned 2013
Vagn Mørkeberg Christiansen
vagnc@mail.dk

Jeg modtager meget gerne rettelser, tilføjelser og kommentarer til optegnelserne
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Minibiografier

Niels Høyer og
Christiane Høyer f. Møller
Forpagtere af Rønnede Kro 1826-1850
Niels Høyer blev født 7. januar 1795 i Sorø som søn af Skomagermester Johannes Stephansen
Høyer og hustru Kirstine Bager.
Konfirmeret 9. april 1809 i Sorø kirke
Gift 17-9-1818 i Sorø kirke med Jomfru Christiane Møller (født 17-9-1795 i Sorø)
Niels Høyer virkede som Prokurator i Slagelse indtil 1826, hvor han blev den første forpagter af
den nyopførte Rønnede Kro.
Børn i ægteskabet:
o
o
o
o
o
o
o

Louise Emilie Høyer, f. 8-9-1819 i Slagelse
Rudolph Theodor Høyer, f. 3-10-1821 i Slagelse
Emma Olavia Vilhelmine Høyer, f. 29-10-1823 i Slagelse
Jutta Henriette Høyer, f. 13-9-1825 i Slotsgade i Slagelse
Harald Edvard Kyrre Høyer, f. 28-6-1827 i Rønnede
Carl Frederik Ferdinand Høyer, f. 11-6-1829 i Rønnede - Død 26-4-1830
Anna Henriette Høyer, f. 15-4-1831 i Rønnede

Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. november 1834. Han døde på Frederiks Hospital i København af 'Forstoppelse i Leveren'.
Enke Christiane Møller fortsatte forpagtningen af Rønnede kro indtil 1850, hvor sønnen Rudolph Høyer overtog kroen.
Datteren Anna Henriette Høyer (f. 1831) blev i 1850 gift i Vester Egede kirke med Jens Frederik
Julius Beck Smidth, der var forpagter på Rønnede Mølle.

Rudolph Theodor Høyer
Forpagter af Rønnede Kro 1850-1856
Rudolph Th. Høyer blev født 3. oktober 1821 i Slagelse.
Søn af Prokurator Niels Høyer og Hustru Christiane Møller, der i 1826 blev forpagter af Rønnede Kro.
Gift 19. april 1850 i Vester Egede kirke med Jomfru Ane Christiane Caroline Blum, f. 29-9-1818
i Sorø (datter af Fisker Peder Didrich Blum og Hustru Sophie Frederikke Møller).
Forlovere: Skolelærer Blum af Ørslev og Forpagter Smidth af Rønnede Mølle.
Landvæsenselev på Lindersvold Hovedgaard ved FT-1840.
Avlsbestyrer hos sin moder på Rønnede Kro ved FT-1845 og FT-1850.
Angivet som 'Forpagter af Rønnede Kro' ved vielse 19-4-1850.
Børn i ægteskabet:
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o
o
o
o
o
o

Niels Peter Olaf Høyer, f. 10-1-1851 i Rønnede Kro
Anna Christiane Sophie Høyer, f. 10-1-1851 i Rønnede Kro - † 21-3-1851
Carl Frederik Ferdinand Høyer, f. 24-12-1852 i Rønnede Kro
Mathilde Augusta Høyer, f. 20-11-1854 i Rønnede Kro
Harald Christian Georg Høyer, f. 22-4-1857 i Holløse Mølle, Skelby sogn
Anna Jensine Emilie Høyer, f. 22-4-1857 i Holløse Mølle, Skelby sogn

I 1855 købte Rudolph Th. Høyer Holløse Mølle i Skelby sogn for 75.000 Rdl.
Han drev møllen til sin død i 1872, hvorefter enken Caroline Høyer og sønnen Niels Peter Olaf
Høyer drev den i fælleskab indtil 1893, hvor Caroline Høyer døde, og sønnen drev den derefter
videre indtil 1895, hvor han blev erklæret konkurs. Hele komplekset blev derefter købt af godsejer Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm.
Rudolph Høyers nevø - arkitekt Philip Smidth født 1855 på Rønnede Mølle - har omkring 1930
nedskrevet sine 'Ferieminder 1865-1875' fra Holløse Mølle. Der er tale om et håndskrevet dokument på ca. 40 sider. Kopi heraf findes på Næstvedarkiverne og Nationalmuseet.

Niels Thomsen Jørgensen
Forpagter af Rønnede Kro fra 1856 til ca. 1878
Niels blev født 6. november 1815 og døbt 29.december 1815 i Skælskør kirke med navnet Niels
Christensen - Søn af Christen Thomsen og hustru Mette Nielsdatter.
Faderen blev senere gæstgiver i Adelgade i Skælskør.
Niels blev plejebarn hos Gæstgiver Jørgen Jørgensen og hustru Ane Nielsen (hans moster?) i
Bredgade i Slagelse, hvorfra han blev konfirmeret i 1830 - nu med navnet Niels Thomsen.
Han kom i lære hos en guldsmed i Skælskør, hvor han ved folketællingen i 1834 var registreret
som læredreng, 19 år gammel, under navnet Niels Jørgensen.
Forvirringen omkring efternavnet synes at høre op, da han blev gift i 1842. Her havde han åbenbart bestemt sig for fremover at hedde Niels Thomsen Jørgensen.
Han blev gift 21. april 1842 i Skt. Mikkels kirke med Jomfru Birgitte Henriette Vilhelmine
Schwartzenhauer, født 19. marts 1820 og datter af Conditor Schwartzenhauer i Slagelse.
Ved folketællingen i 1845 boede ægteparret på Gammeltorv i Slagelse hos enke, gæstgiverske
Ane Nielsen. - Niels Thomsen Jørgensen, 30 år, gift, var angivet som guldsmed, 'hendes plejesøn' og gift med Vilhelmine Schwartzenhauer (25), 1 barn: Louise Jørgensen.
Ved folketællingen i 1850 boede ægteparret samme sted, nu med 3 børn.
Niels Thomsen Jørgensen (34 år) var angivet som guldsmed, og samme sted boede enke Ane
Nielsen (64 år) angivet som 'hans plejemoder'.
Børn i ægteskabet:
1.
2.
3.
4.

Anna Medea Louises Jørgensen - Født 25-11-1842 i Slagelse
Jørgine Christine Georgia Vilhelmine Jørgensen - Født 15-3-1845 i Slagelse - † 21-9-1846.
Birgitte Vilhelmine Theresia Jørgensen - Født 27-6-1847 i Slagelse
Jørgen August Christen Jørgensen, Født 16-3-1849 i Slagelse

Niels T. Jørgensen overtog forpagtningen af Rønnede Kro pr. 1. maj 1856 efter Rudolph Høyer.
Da han i 1871 fik forlænget forpagtningskontrakten med 9 år var den årlige afgift iflg. tingbogen
anslået til 1.273,62 kr.
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Han fungerede som gæstgiver, gårdforpagter og postekspeditør indtil omkring 1878, og derefter
som postekspeditør indtil sin død i 1881.
Niels Thomsen Jørgensen døde 66 år gammel den 28. april 1881 - i kirkebogen angivet som
'Gift Postekspeditør i Rønnede'

Harald Lorentz Vilhelm Nielsen
Forpagter af Rønnede Kro 1887-1912 - Ejer af kroen 1912-1916
Harald Lorentz Vilhelm Nielsen blev født 16. december 1856 i Braaby som søn af Kirkesanger
og Skolelærer Julius Nielsen og Hustru Margrethe Kirstine Lorentzen.
Ved folketællingen i 1880 var han forvalter på Nordgaarden ved Ringsted.
Han overtog forpagtningen af Rønnede Kro pr. 1. maj 1887. Iflg. tingbogen udgjorde den årlige
afgift da 2.880,78 kr.
Gift 1. gang ca. 1887 med Anna Marie Lund (f. ca. 1861).
Anna Marie døde 28 år gl. 3. maj 1889 på Diakonissestiftelsen i København
Børn i dette ægteskab:
o

Viggo Julius Nielsen - Født 20-1-1888 i Rønnede (senere navneforandring til Friislund)

Gift 2. gang 18. december 1894 med Dagmar Hansen (f. 20-11-1864 i Haarslev på Fyn), datter
af proprietær Mathias Hansen og hustru Ida Laurine Eleonora Kirstine Andersen
Børn i dette ægteskab:
o
o
o

Ida Margrethe Nielsen - Født 31-10-1895 i Rønnede Kro
Ove Harald Nielsen - F. 11-3-1898 i Rønnede
Rigmor Nielsen - F. 7-7-1900 i Rønnede Kro

Da forpagtningskontrakten blev forlænget i 1905 udgjorde den årlige afgift 3.271,66 kr.
Efter 25 år som forpagter købte Harald L. V. Nielsen i 1912 Rønnede kro af Gisselfeld Kloster.
Det skete ved Arvefæsteskøde dateret 31. maj 1912, og købsprisen lød på 58.128 kr. plus en
årlig arvefæsteafgift på 4 tdr. byg pr. td. mark.
Ejendommen bestod af matr.nr. 8a, 9a, 24h og 24i med et jordtilliggende på 147 td. land.
Til finansiering af købet udstedte Harald Nielsen panteobligationer på 33.000 kr. til Gisselfeld,
på 17.000 kr. til Kreditkassen for Landejendomme og på 3.300 til Haslev Bank.
I 1916 solgte Harald Nielsen ejendommen til grosserer Barslund og proprietær Rathmann for
116.000 kr.
Ved folketællingen pr. 1. februar 1916 var Harald Nielsen (60 år) angivet som 'Rentier og Forligscommissær' boende på Rønnede kro med sin hustru og datteren Ida Margrethe (20 år).
Af ligningsmyndigheden var han ansat til en indkomst på 10.000 kr. og en formue på 67.000 kr.
med denne anmærkning: Var ansat til Formue 100.000 kr., klagede og fik nedsættelse til
67.000, men skal betale tillæg 25%, da han ej havde indgivet selvanmeldelse.
Han var dette år sognets største og rigeste skatteyder.
Familien flyttede i 1917 til Braaby sogn, hvor Harald L. V. Nielsen ved folketællingen i 1921 var
registreret som forpagter på 'Gl. Apotek' i Søtorup.
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Dagmar Nielsen f. Hansen døde 78 år gammel den 6. oktober 1943 i Fuldmægtigboligen ved
Gisselfeld Kloster.
Harald Lorentz Vilhelm Nielsen døde 92 år gammel den 23. november 1949 i Fuldmægtigboligen ved Gisselfeld Kloster.
Begge blev begravet på Vester Egede kirkegård.

Hagbart Olaf Lorentz Johan Godtbergsen
Forpagter af gæstgiveriet på Rønnede Kro 1918-1938
Hagbart Olaf Lorentz Johan Godtbergsen blev født 6. oktober 1875 i Høje Taastrup sogn, søn
af Privatlærer ved Nykro Hans Peter Godtbergsen og Hustru Anna Marie Hansen.
Ved folketællingen i 1880 boede familien i Knardrup, Ganløse sogn, hvor faderen var privatlærer (3 børn i husstanden).
Ved FT-1885 boede familien i København, Falkoner Allé 25A (nu 5 børn i husstanden).
I 1897 boede H. O. L. J. Godtbergsen som Beslagsmed i Ryesgade 79C, København
H. O. L. J. Godtbergsen blev gift i 1899 med Anne Dorthea Kamilla Hansen f. 16-5-1877 i Buske, Sandby sogn, datter af forpagter Hans Peter Hansen i Buske.
I 1902 boede ægteparret Nørrebrogade 49C, København (lagerarbejder)
I 1911: Bentzonsvej 33, Frederiksberg (smedesvend)
I 1912: Godthaabsvej 97, København (frameldt 1-5-1912)
Børn i ægteskabet:
o

Maggie Gudrun Else Godtbergsen - Født 10-6-1905 i København.

I 1918 overtog H. O. L. J. Godtbergsen forpagtningen af
gæstgiveriet på Rønnede kro efter Hans P. Jensen. Familien
tilflyttede fra København.
Datteren Maggie Gudrun Else Godtbergsen blev 10. marts
1927 gift i Vester Egede kirke med forvalter Lars Ove Jensen,
født 22. september 1901 i Esbjerg.
Svigersønnen Lars Ove Jensen købte i 1928 Rønnede Kro
(krobygningerne) af konsortiet Barslund og Rathmann for
38.000 kr.
H. O. L. J. Godtbergsen fortsatte så vidt vides som forpagter
af gæstgiveriet indtil en ny ejer overtog kroen i 1938.
Foto til højre viser gæstgiver Godtbergsen foran kroens hoveddør - Måske omkring 1930?
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Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen
Rosita Rosalie Østergren Hansen
Ejere af Rønnede Kro 1938-1982
Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen blev født den 22-9-1897 i Kongens Lyngby og døbt
24-10-1898 i Lyngby kirke.
Forældre: Restauratør Charles Emil Viggo Vilhelm Hansen (f. 24-10-1873) og hustru Laura
Hansine Sørensen (26 år) i Lyngby.
Moderen - Laura Hansine Sørensen - døde 21-9-1902.
Faderen - Charles Emil Viggo Vilhelm Hansen - blev gift igen 30-3-1904 i Kristkirken med Maren Sophie Andersen, f. 3-2-1879 i Høm sogn.
Charles Emil Viggo Vilhelm Hansen døde 1-7-1928.
Vilhelm C. C. Østergren Hansen blev før 1937
gift med Rosita Rosalie Johansen (f. 29-121901), og i 1937 adopterede han hustruens
søn af 1. ægteskab - Preben Egon Hansen.
Ved skøde dateret 18. august 1938 købte ægteparret Rønnede kro, som blev drevet og ejet
af familiens de næste 70 år.
På fotoet til højre ses Rosita og Vilhelm Østergren Hansen foran en af kroens staldlænger.
Fotoet stammer angiveligt fra 1940-erne.
Kilde: Foto i privat eje (Junie Østergren Hansen)

† Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen døde 54 år gammel den 16. april 1952 på Amtssygehuset i Fakse som 'Restauratør i Rønnede Kro, Vester Egede sogn, født den 22. september 1897 i Lyngby sogn, søn af restauratør Charles Emil Viggo Vilhelm Hansen og hustru Laura
Hansine Sørensen. Gift med efterlevende Rosita Rosalie Johansen. Sidste fælles bopæl: Rønnede Kro, Vester Egede sogn'.

Preben Egon Hansen
Mimmi Hansen
Ejere af Rønnede Kro 1982-2008
Preben Egon Christensen blev født 9. februar 1922 på Rigshospitalet i København og døbt 30.
juli 1922 i Brønshøj kirke.
Forældre: Elektriker Sofus Orla Christensen (f. 30-6-1901) og hustru Rosita Rosalie f. Johansen
(f. 29-12-1901), Frederikssundsvej 96, Brønshøj.
Forældrene var blevet gift 25. november 1921 på Københavns Rådhus.
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Forældrene blev senere skilt, og ved folketællingen 1925 boede moder og søn hos moderens
forældre chauffør Philip Emanuel Johansen og hustru Kirstine Boline på Frederikssundsvej i
Brønshøj. Rosita Rosalie Christensen var da angivet som damefrisør.
Iflg. bevilling af 11. januar 1937 fra Sjællands Stiftsamt blev Preben Egon Christensen adopteret
af Inspektør Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen, der nu var blevet gift med barnets
moder. Navn herefter = Preben Egon Hansen.
Han blev vist nok uddannet som kok eller tjener i København(?)
Efter faderens død i 1952 blev Preben Hansen inspektør på Rønnede Kro, der blev drevet videre af moderen, Rosita Østergren Hansen.
Preben E. Hansen blev gift i København 8-7-1954 med Mimmi Christensen f. 1-10-1933 i Varde
- Angivet som hhv. inspektør og smørrebrødsjomfru på Rønnede Kro.
Børn i ægteskabet:
o
o

Junie Østergren Hansen - F. 1954
Inès Jacqueline Østergreen Hansen - F. 1959

Preben og Mimmi Hansen blev ejere af Rønnede Kro i 1982, hvor de ved skøde fra Rosita
Østergren Hansen overtog kroen.
Efter nogle år med begrænsede åbningstider solgte de i 2008 kroen til Ejendomsselskabet
Stentoft A/S (ejet af udenlandsdanskeren H. M. Jebsen) for 2,8 mio kr.

Mimmi og Preben Østergren Hansen med kroens gæstebog - 2008
Foto: Nikolaj Rasch Skou, Dagbladet
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Historisk tidslinje - 1800-2000
1805

Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter og forfatter.

1807

Københavns Bombardement - Englænderne bombarderer København i 5 dage og tager den
danske flåde.

1808-1839

Frederik VI - Konge i Danmark 1808-1839 og i Norge 1808-1814

1810

Vaccination mod kopper bliver gjort obligatorisk.

1813

Statsbankerot i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Napoleonskrigene

1814

Folkeskolen indføres - Alle børn får ret og pligt til 7 års undervisning.
Landsby-degnen i sin sorte kjole blev overflødig, og undervisningen af børn blev overtaget af
seminarieuddannede lærere - Analfabetismen afskaffes efterhånden.

1814

Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Napoleonskrigene for Danmarks vedkommende.
For sin deltagelse på Napoleons side må Danmark afstå Norge til Sverige

1818

Nationalbanken i København blev oprettet d. 1. august

1818-1829

Den store landbrugskrise - Følgevirkning af Napoleonskrigene.
Mange landmænd måtte gå fra hus og hjem - Gårdene blev solgt for en slik.

1825

Bevilling til opførelse af en ny kro i Rønnede.
Familien Høyer forpagtere af kroen indtil 1856

1839-1848

Christian VIII - Konge i Danmark 1839-1848

1841

Sogneforstanderskaber indføres på landet (fra 1842)

1843

Tivoli åbner i København

1847

Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København og Roskilde)

1847

Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacobsen

1848-1850

'Treårskrigen' 1848-1850 - Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Holstenske bevægelses krav om løsrivelse fra Danmark.
Der var sejre og nederlag for begge parter, og en varig fred kom der ikke.
(se 2. Slesvigske Krig i 1864).

1848-1863

Frederik VII - Konge i Danmark 1848-1863

1849

Værnepligt i hele landet indføres.
Gennemsnitshøjden for en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm.

1849

Danmarks første egentlige grundlov - 'Danmarks Riges Grundlov' - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni 1849.
Denne dato markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki.
Hermed overførtes den virkelige lovgivende magt fra kongen til den folkevalgte rigsdags to
kamre, Folketinget og Landstinget.

1851

Det første danske frimærke blev udgivet 1. april 1851.
Mærket var uden takker og havde værdien '4 Rigsbankskilling'.

1853

Koleraepidemi i København - Omkring 4.800 døde af sygdommen.
Årsag: Overbefolkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen kloakker mm.

1856

Niels Thomsen Jørgensen forpagter af Rønnede Kro 1856 til ca. 1878.

1862

Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl.

1863

Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge- og politikontrol

1863-1906

Christian IX - Konge i Danmark 1863-1906

1864

'2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar - Danmark var totalt uforberedt på krig, og efter hårde
kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli.
Ved en fredskonference i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Holsten og
både Nord- og Sydslesvig, så grænsen rykker helt op til Kongeåen.
Det danske tabstal blev opgjort til 2.144 faldne og 683 døde af sygdom.

1869

Suez-kanalen i mellem Middelhavet og Rødehavet indvies den 17. november.
Det er verdens længste skibskanal (162,2 km) - Byggeriet af kanalen tog 10 år.
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1872

Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl.

1875

Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl.

1875

Kronemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren').
1 daler sættes til 2 kroner, 1 mark til 33 1/3 øre og 1 skilling til 2 øre

1875

Storbrand i Rønnede - Rønnede mølle + 3 gårde + 4 huse nedbrændt

1879

'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en
sidebane over Store Heddinge til Rødvig.

1876

Telefonen opfindes (af Graham Bell i USA)

1877

Familiejournalen (dansk ugeblad) udkommer første gang d. 7. januar 1877

1880

DSB - De Danske Statsbaner - oprettes

1881

Den første telefoncentral åbner i København med 22 abonnenter

1882

I Hjeding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri

1884

Dagbladet Politiken grundlægges af Viggo Hørup

1887

Harald V. L. Nielsen forpagter af Rønnede Kro 1887 til 1912 (derefter ejer af kroen)

1890

Købehavn har nu 312.900 indbyggere. I forbindelse med industrialiseringen er næsten 80.000
mennesker flyttet til inden for de sidste 10 år.

1892

Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens - Han var dømt for drabsforsøg
på en fængselsbetjent. - Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hovedet på
blokken'.

1896

De første 'moderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland.

1896

Dansk Arbejdsgiverforening grundlægges

1898

De Samvirkende Fagforbund oprettes (det senere 'LO')

1903

Ny lov om 'Højere Almenskoler'. I princippet fik alle piger og drenge nu mulighed for at komme
i den offentlige gymnasieskole.

1906-1912

Frederik VIII - Konge i Danmark 1906-1912

1912-1947

Christian X - Konge af Danmark 1912-1947

1912

Gisselfeld sælger Rønnede Kro til Harald Nielsen, der havde været forpagter af
kroen siden 1887.

1914-1918

1. verdenskrig - Krig mellem 'Centralmagterne' (Tyskland og Østrig-Ungarn med allierede) og 'Ententemagterne (Frankrig, Rusland, Storbritannien og deres allierede, herunder USA og Japan). - Krigen kostede næsten 10 mio mennesker livet

1915

Ved en grundlovsændring fik kvinder stemmeret og valgbarhed til folketing og landsting på lige
fod med mænd. Kvinder havde fået stemmeret til kommunevalg i 1908.

1916

Harald Nielsen sælger Rønnede Kro til jordspekulanterne Barslund & Rathmann.

1918

H. O. L. J. Godtbergsen forpagter af Rønnede Kro 1918-1938

1920

Genforeningen - Efter en folkeafstemning 10. februar 1920 blev Sønderjylland genforenet med
Danmark efter 56 års adskillelse sinde krigen i 1864.

1925

Statsradiofonien starter radioudsendelser på forsøgsbasis. Fra 1926 sendes permanent på en
offentlig radiokanal

1928

Barslund og Rathmann sælger Rønnede Kro til Lars Ove Jensen (forpagter Godtbergsens svigersøn).

1930

En verdensomspændende økonomisk krise - 'Den Store Depression' - startede i 1929 og sluttede i de enkelte lande på forskellige tidspunkter i 1930-erne.

1932

Snedkermester Ole Kirk Christiansen i Billund starter firmaet LEGO.

1938

Vilhelm C. C. Østergren Hansen køber Rønnede Kro

1940-1945

2. verdenskrig.
Tyskland invaderer Danmark 9. april 1940. Efter få timers kamp må Danmark overgive sig.
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De tyske besættelsesstyrker overtager hele magten i Danmark 29. aug. 1943.
Det danske politi bliver interneret af tyskerne 19. sept. 1944.
De tyske styrker i Danmark overgiver sig 4. maj 1945.
1945

I august 1945 kaster USA 2 atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki.
Omkring 150.000 mennesker menes dræbt. Herefter overgav Japan sig betingelsesløst - og 2.
verdenskrig var afsluttet.

1945

Verdensbanken oprettes 27. december 1945.
Oprindeligt formål: At finansiere genopbygningen efter 2. verdenskrig.

1947-1972

Frederik IX - Konge af Danmark 1947-1972

1948

Dansk retskrivningsreform træder i kraft 1. april 1948. Vigtigste ændringer:
Alm. navneord skal have lille begyndelsesbogstav, 'Bolle-å' indføres i alle ord bortset fra personnavne, 'kunde', 'skulde' og 'vilde' ændres til kunne, skulle og ville.

1949

Forsvarssamarbejdet NATO dannes med 12 medlemslande (bl.a. Danmark)

1950-1953

Koreakrigen - var en væbnet konflikt fra juni 1950 til juli 1953 mellem Nordkorea (støttet af
Sovjetunionen og Kina) og Sydkorea (støttet USA, Storbritannien og andre FN-lande).
Krigen sluttede med en 'Stilstandstraktat', men der er ikke senere indgået en officiel fredsaftale. Krigen menes at have kostet 3-4 millioner mennesker livet - heraf ca. 2 millioner civile.

1952

Vilhelm C. C. Østergren Hansen dør 54 år gammel. Hans enke Rosita Østergren
Hansen driver kroen videre med sønnen Preben som inspektør.

1953

Efter folkeafstemning får Danmark en ny grundlov og en ny tronfølgelov

1956

En opstand i Ungarn mod Sovjetunionen knuses af sovjetiske kampvogne. Mellem 25.000 og
50.000 ungarere og ca. 7.000 sovjetiske soldater blev dræbt under kampene.

1956

Romtraktaten underskrives af 'De seks' lande - herved skabes Det Europæiske Fællesmarked

1959

Passagerskibet 'Hans Hedtoft' forliser 30. januar 1959 på sin jomfrurejse ved Grønlands sydspids Kap Farvel. Samtlige 95 ombordværende omkom.

1959

Vietnamkrigen - eller 'Anden indokinesiske krig') - starter i 1959 og varer til 1975.
Krigen kostede 58.000 amerikanske soldater og mellem 2 og 5 millioner vietnamesere livet.

1959

Frihandelsområdet EFTA stiftes 21. juli 1959 af 'De Syv' stater, som ikke er med i EF.

1961

John F. Kennedy indsættes som USA's 35. præsident.

1961

P-pillen kommer i handel i England

1963

The Beatles udgiver sin første LP

1963

Den karismatiske amerikanske præsident John F. Kennedy myrdes ved et skudattentat i Dallas i staten Texas den 22. november 1963.

1965

4 politibetjente nedskydes 18. september 1965 på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der efterfølgende blev fanget og idømt livsvarigt fængsel.

1967

Kronprinsesse Margrethe og Prins Henrik gift 10. juni 1967 i Holmens Kirke.

1968

Studenteroprør på mange universiteter verden over. I København besætter 150 studenter Psykologisk Laboratorium i protest mod den forældede styreform på universitetet.

1968

Foråret i Prag - Forsøg på indførelse af reformer mislykkedes på grund af en militær indgriben
fra de kommunistiske nabolande under ledelse af Sovjetunionen.

1968

Kronprins Frederik (Frederik André Henrik Christian) født 26. maj 1968

1969

Med 'Apollo 11' blev astronauten Neil Armstrong den første mand på månen ved månelandingen 20. juli 1969 kl. 21:17 dansk tid.

1969

Som det første land i verden frigiver Danmark billedpornografi 12. december 1969.

1970

'Kommunalreformen' reducerer antallet af kommuner fra ca. 1100 til 275.
Samtidig indføres 'Kildeskatten'

1970

Den nye Lillebæltsbro (bygget på 5 år) indvies 21. oktober 1970.

1971

Den første danske olie hentes op fra Nordsøen af Dansk Undergrunds Consortium.

1971

Louis Armstrong - amerikansk jazzmusiker - dør 6. juli 1971 (70 år gl.)

1972

Dronning Margrethe II bliver udråbt til Danmarks regent 15. januar 1972 efter faderen Frederik
IX, der døde dagen før.
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1972

Ved en folkeafstemning 2. oktober 1972 siger 63,4% af vælgerne ja til dansk medlemskab af
EF (De Europæiske Fællesskaber). Danmark blev medlem fra 1. januar 1973

1973

En fredstraktat underskrevet 27. januar 1973 afslutter USA's engagement i Vietnamkrigen.

1973

Lov om fri abort i Danmark vedtages af Folketinget 13. juni 1973

1973

En oliekrise opstår, da OPEC-landene i oktober 1973 indleder en handelsembargo mod de
vestlige lande.

1974

Svenske ABBA vinder det europæiske melodigrandprix med sangen 'Waterloo'.

1975

Bille Gates og Paul Allen opretter softwarefirmaet Microsoft.

1977

Elvis Presley - amerikansk sanger - dør 16. august 1977 (42 år gl.)

1982

Kulderekord i Danmark med -31,2o i Thy 8. januar 1982.

1982

Preben og Mimmi Hansen overtager Rønnede Kro.

1985

Farøbroerne indvies 4. juni 1985.

1986

Den svenske statsminister Olof Palme (60 år) myrdes 28. februar 1986.

1986

En eksplosion i en atomreaktor i Tjernobyl i Sovjetunionen 26. april 1986 udløser en radioaktiv
forurening over store områder i Sovjetunionen og det nordlige Europa.

1988

TV2 går i luften og bryder dermed DR's monopol mht. at sende TV i Danmark.

1988

Et amerikansk Boeing 747 passagerfly sprænges 21. december 1988 i luften af terrorister over
landsbyen Lockerbie i Skotland. 270 personer omkom ved ulykken.

1989

Berlinmurens fald - Muren blev gennembrudt natten mellem 9. og 10. november 1989, og i
1990 blev det tidligere DDR indlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland.

1990

En brandkatastrofe 7. april 1990 på passagerfærgen Scandinavian Star på vej fra Oslo til Frederikshavn koster 158 af de 482 ombordværende livet.

1991

Sovjetunionen opløses 26. december 1991.

1992

Danmark bliver europamestre i fodbold 26. juni 1992 ved en 2-0 sejt over Tyskland-

1993

Bill Clinton afløser George H. W. Bush som amerikansk præsident.

1994

Bilfærgen M/F Estonia forliser i Østersøen 28. september 1994.
852 personer omkommer og 137 overlevede en af de største skibskatastrofer i nyere tid.

1995

Prins Joachim bliver 18. november 1995 gift med Alexandra Christina Marley.

1996

Bjarne Riis - dansk cykelrytter - vinder Tour de France

1998

Den nye Storebæltsbro åbnede 14. juni 1998 (jernbaneforbindelsen var åbnet i 1997). Broen
er ca. 17 km lang og byggeomkostningerne beløb sig til 21,4 mia kr.

1999

Verdens befolkning passerer 6 mia personer.

1999

En kraftig orkan rammer det sydlige Danmark. 6 mennesker omkommer og skaderne efter den
hidtil mest ødelæggende naturkatastrofe i Danmark løber op i et milliardbeløb.

2008

Rønnede Kro overtages af udlandsdanskeren H. M. Jensen ved Ejendomsselskabet
Stentoft A/S.

2013

Rønnede Kro genåbner efter en omfattende restaurering og modernisering
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