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Lang ejerliste:
Fra før 1771 var Gjertrud Mikkelsdatter var ”kromutter 
ved kirken”, sammen med sin mand Ole Rasmussen.

1791: Fra dette år er det deres svigersøn Peter Petersen 
Lind der driver kroen.

1800: Dette år kommer Anne Kristine Ebersdatter gift 
med Ole Jørgensen Sonne.

1802: Næste par på Kroen er Karen Kirstine Jørgens-
datter (Ole Jørgensen Sonne’s søster) og Hans Andersen. 
Da de solgte kroen og købte de Risbygård. 

1811: sælges kroen til Niels Mortensen fra Aagård, gift 
med Anne Elise Larsdatter.

1819: Niels Mortensens søster Marie Caroline 
Mortensdatter er næste ”madmor i Kroen i Klemensker” 
gift med kromand Bendt Rasmussen fra Risby.

18??: Nogle år senere overtog Bendt Rasmussens lillesøster, 
Anne Margrethe Rasmusdatter kroen, sammen med sin 
mand Hans Olsen Alling. De sælger da de køber 
Koefoedgård, 32. slg. i Klm. 

1841: I februar dette år får Jens Mortensen skøde på 
kroen. ”Kromor” var Karen Kirstine Espersdatter.

1847: I oktober går skødet på kroen videre til Jens Olsen 
Falk, der var tømmermand og hjulmager, og hans kone 
Inger Kirstine Ipsen (Jeppesdatter) fra Østerlars.

1855: I juli dette år overtager Christian Rømer Kroen ved 
et mageskifteskøde fra Jens Olens Falk. Med i købet var 
agerjord af  10. vornedgaard og et par andre jordlodder.
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1857: I november dette år overtager Anders Jensen Vordenskjold Rasch skødet på Krohuset og de 
ovenfor tilhørende jordlodder fra Chr. Rømer. Anders Jensen Vordenskjold Rasch bliver senere ejer af  
Ll. Dammegaard. Han var i årene 1850 – 1856, før han blev kroejer, ejer af  Bjørnegaard.

1859: i november køber Fallentin Hansen kroen af  A.J.V. Rasch incl. flere jordlodder. 
Der bliver foretaget flere bygningsarbejder i perioden.

I 1870 – 75 bortforpagtede han kroen til M.P. Mikkelsen (senere Skindermyregård)
Fallentin Hansen udstykkede matr. nr. 87m fra 87 d inden han sælger Kroen.

1875: Vognmand A. Pihl, der på den tid er en kendte ejendomshandler i Rønne, køber kroen og sælger 
den umiddelbart videre samme år – det går så stærkt at ejendomshandlen aldrig bliver tinglyst. 
Anton Due overtager Kroen i et mageskifte, idet Pihl overtog Dues Rønne-ejendom.

1875: Af  tingbogen fremgår at Avlsbruger Anton Due overtager skødet på Kroen ((matr. nr. 118 og 
87d ) fra Fallentin Hansen den 3. december 1875.       

Tror det er Anton Due på billedet måske sammen med hans søster

1907: Marcus Peter Schou overtager skødet på Kroen 
matr.nr. 118 samt  matr. nr. 87d.

Og lige et lille sidespring. 87bf, Nygade 2, blev udstykket og 
solgt af  Markus Peter Schou 1915 til Niels Julius Eilertsen
I 1920 sælges den videre til læge Otto Arends. Siden da har der 
boet en læge i huset.

1915: Efter Schous død 30.03.1915, ejedes kroen af  boet eneste 
arving datteren Frøken Alfrida Schou.         
Hun fik den 21.04.1915 en skifteudskrift som adkomst kroen.
Kroen blev drevet videre med Frøken Martha Kristine Hansen 
som bestyrer.
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Ca. 1938Kort målt 1886, 
rettet 1914



1919: Jens Theodor Jacobsen, køber Kroen af  Alfrida Schou i juni 1919.
Han videresolgte allerede i 1920, idet han selv overtog Hotel Hasle.  

1920: Alfred Kofoed, vognmand, får skøde på Kroen fra Jens Theodor Jacobsen i 
feb.1920. siden i Nexø. 

1922 – 26: Forpagter, Hans S. Munk, siden i Rønne. 
1927 – 33: Forpagter Aksel Mikkelsen, tidligere ejer af  Jydegård 
1933 – 38: Forpagter Viggo Frederiksen

1938: Thorvald Westh, landmand, erhverver sig fogedudlægsskøde på matr.nr. 118 a, 
c, d og e. Viggo Frederiksen fortsætter som forpagter  

1939: I april overtager Viggo Frederiksen Kroen (118 a, c og d) fra Thorwald Westh. 
Efter Viggo Frederiksens. død 03.08.1965 flyttede Rigmor Frederiksen til Århus, men 
fortsætter virksomheden med forpagter Svend Ussing. 

1959 – 65: Forpagter Aksel Hansen.      
1965 – 75: Forpagter Svend Ussing.

1973: Viggo Frederiksens søn, Knud Erik Frederiksen overtager kroen som ejer, men 
fortsatte med Ussing som forpagter frem til december 1975. 
I perioden 5. januar til genåbning 2. april 1976, bliver kroen renoveret indvendig, først 
og fremmest med et nyt køkken og bedre toiletforhold, med nye toiletter i kælderen.

1976 - ??: Forpagter Bent Erik Olsen.

1980: Knud Erik Frederiksens bror og svigerinde Niels Jørgen og Anne-Grethe 
Frederiksen køber kroen.

1987: Pernille og Per Funch, der begge kommer fra Restauranten Copenhagen Corner, 
køber Kroen og har store planer. De måtte desværre i sommeren 1988 standse 
betalingerne. 
Den 10. juni 1988 overtager Niels Jørgen og Anne-Grethe Frederiksen driften af  Kroen 
for at undgå en betalingsstandsning, men en oprettet kontrakt udløb og kroen lå 
uvirksom ca. 1 år.

1946

Rigmor Frederiksen                                   Viggo Frederiksen



1989: Elly og Preben Mortensen køber kroen i december dette år.

1996: Yvonne Valsted køber i juli dette år kroen. Men sætter atter kroen til salg i 
slutningen af  1997. Da den ikke umiddelbart bliver solgt åbner Yvonne Valsted dog igen 
midt i maj 1998. Det går dog ikke, så umiddelbart efter sommeren meddeles det at kroen 
sælges på tvangsauktion på dommerkontoret den 23. november.

1999. Dansk Hjemmepc, Aps v/ ICC Aps, vil lave call-center. Begæret konkurs nov. 2000 

2002: Naja Krahl. Vil sælge byggematerialer, møbler og tekstiler fra Bolivia + køre 
restaurationen.

2003: Ken og Lone Darling Bolmer. Der driver Clemens Old West med bl.a. Dirty 
Boots i stor og lille sal.. 

2003: Restaurant, køkken reception og bar lejes ud til Spisehuset Sct. Klemens, 
v/Christian Billing og Jane Dahl Hansen, lukker samme år. 

2013: Torben Veset Mogensen køber Kroen 29/4 og sælger den videre allerede i 
december samme år. 

2013: KM-Ejendomme ApS, v. Michael Rylander Christensen, køber Kroen.

2021: Rasmus og Linette Skov Lintrup, køber Kroen. 

Artikel og 
salgsannonce 
28. Maj 2020



Ældste matrikelkort 1818



Udsnit af  kort 1888 Luftfoto 2008



Fallentin Hansen ejer Klemensker Kro i årene 1859-1875. 
Oprindelig var der have mellem kroen og kirkegårdsgærdet, men i 1863 købte Bhs. Amt 
haven for at føre vejen mod Hasle denne vej. Indtil da gik vejen til Hasle mellem kirken 
og præstegården. De to nordligste fag af  krohuset blev da revet ned. 

Ved udvidelse og forlægning af  landevejen mod Hasle i 1868 gik der en del jord fra 
Kroen. Det hedder herom i amtsrådsforhandlingerne at ”Ejeren af  Klemensker Kro 
havde erklæret sig villig til at nedbryde 2 fag af  huset og afgive pladsen samt en del have 
(nordligst)til vejudvidelse mod 250 rigsdaler i erstatning, og afstå den øvrige 
nødvendige jord for 300 rigsdaler pr. tønde land, dog ikke under 75 rigsdaler for jorden 
øst for kroen. Han havde nu nedbrudt de to fag og ryddeliggjort haven, hvorfor beløbet 
anvises.

Fra Almindelig Brands forsikringsprotokol for Landbygninger fra 1876 og frem står der, 
at ”Husmandssted ved Kirken, Matr. Nr. 118” da blandt andet indrettet til ”Gæstgiveri 
med Forsamlingssal”. Der var i blevet bygget en nordre stuelænge til i 5 fag, som 
indeholdt sal, mens gæstgiveriet var i den ældgamle stuelænge langs vejen til Nyker. 
Til vejen var der plads til at tøjre heste.  

Den bevarede vestfløj til Klemens 
Kro med salen er ældst i anlægget, 
nemlig opført i 1873, hvorved den er 
blandt de ældste bygninger i 
Klemensker by og Klemensker sogn. 
Den er således ældre end både kirken 
(1882) og præstegården (1888).Ca. 1910

I marts 1859 køber 
Fallentin Hansen jord-
lodden matr.nr. 87d af  
Chr. Jensen Bjørnegård, 
ved auktionsretten. 
Kroen havde så 9 tønder 
land avlsjord både øst og 
vest for landevejen, 
matr.nr. 118 og 87 d.
Han udstykker matr.nr. 
87m fra 87d, inden han 
sælger kroen. Matr.nr. 
87m sælger han til Jens 
Hansen Rottensten.

1890

1888



Matias Anton Due ejer Klemensker Kro 1875 – 1907
Fotoet er sikkert fra starten af  1900-årene.Ud over personerne kan ses 
gavlen af  det gamle krohus i bindingsværk og nogle fag af  kroens søndre 
længe, som meget vel kan være en bygning, som går tilbage til midten af  
1700-tallet. I øvrigt kan gavlspidsen og skorstenen på Sonne hus, opført i 
1898.

I folketællingen 1901 står der dette:
Matias Anton Due, 66, Ugift, Pedersker, Husfader Gæstgiver og Avlsbruger
Petra Kofoed, 27, Ugift, Østerlarsker, Husbestyrinde
Herman Kofoed, 18, Ugift, Østerlarsker, Opvarter 
Jørgine Petrea Dam, 17, Ugift, Klemensker, Jomfrue
Karoline Petrea Ipsen, 45, Ugift, Vestermarie, Tjenestepige
Otto Andreas Kure, 25, ugift, Nylarsker, Gaardskarl
Kristian Mathias Jensen, 31, Højskolelærer, Østermarie, midlertidigt ophold

Salen der var bygget af  Fallentin Hansen i 1873, blev udvidet af  Mathias Anton Due 
efter sin overtagelse i 1875. I vinklen på bagsiden opførte han i følge en skitsetegning 
en forstuebygning. 

Det skrånende terræn gav mulighed for at bygge kælder bag høje fodmure. 
En ideel beliggenhed med niveaufri adgang fra landvejen mod Nyker/Rønne til 
krostuen og salen ved hovedindgangen. 

Og niveaufri adgang til kælderen fra landevejen mod Hasle.

Mathias Anthon Due blev født den 25. okt. 1835 i 
Pedersker. Han var ikke gift.

Gæstgiver Mathias Anton Due, sad også i en 
periode i sognerådet. 

Flyttede som rentier til Rolighedsgade 8 i Rønne, 
hvor han døde 27. nov. 1923, 88 år gammel.

De første mange år var Mathias Anton Dues 
lillesøster, Jensine Sofie Due, der var 8 år yngre end 
Mathias, bestyrinde på Kroen.  Det kan man se i 
folketællingerne fra 1880 og 1890.



Markus Peter Schou ejer Klemensker Kro 1907 – 1915

Markus Peter Schou på Kuregård i Østermarie købte Klemensker sogns største gård 
Simblegård af  Bornholms Sparekasse i 1901. Han solgte Simblegård igen i 1906 og 
erhvervede Risegård. I 1907 købte han så Klemens Kro, hvor han samme år lod den 
gamle historiske bindingsværks krobygning fra 1700-tallet, nedrive og erstatte af  en 
to etager høj bygning. Man kan også se den bevarede brede salsbygning langs vejen til 
Hasle, dog i en kortere udgave end i dag.
Måske er gruslandevejen netop anlagt, vejtræerne til højre må være nyplantede.

I 1911 opstod der en større brand i loftetagen. Den blev genopbygget, og to-etages 
bygningen forlænget frem til landevejen mod Hasle, hvorved hjørnet mod kirken fik 
det karakteristiske bindingsværk i facaden, som endnu er bevaret. Det var bygmester 
Thorsen fra Hasle der stod for ombygningen. Han var far til Arkitekt Karl Thorsen, 
som er kendt her på øen for sin viden om Bornholms bygningskultur. 

I 1914 gik hotellet næsten i stå på grund af  verdenskrigen. I 1915 dør Schou kun 58 
år gammel. Datteren Alfrida Schou overtog som eneste arving kroen. 

1910

Ca. 1940



Alfrida Schou ejer Klemensker Kro i årene 1915 – 1919.

Af  Tingbogen fremgår det: Den 24. april 1915. Skifteudskrift som adkomst for Markus Peter 
Schous eneste arving, Alfrida Schou på Matr.nr. 87d, 87bl, og 118 Clemens. (87bl, er ejendommen 
Klemens Storegade 27, lige overfor Kroen).

Da Alfrida Schou, efter sin far død i marts 1915, overtog kroen, ville hun drive kroen videre. 
Hun søgte derfor sognerådet om en fortsættelse af  farens spiritusbevilling.  
Sognerådet afslog ansøgningen med den begrundelse at man ønskede at fremme ædrueligheden.

I Amtsrådets møde midt i juni 1915, forelå en ansøgning fra Provst Rohde, Klemensker, gående 
ud på at spiritusbevillingen til Klemensker kro måtte blive nægtet. 

Der er i sagen opstået tvivl om hvem der har ret til at fortsætte den oprindeligt givne 
spiritusbevilling. Afdøde kroejer Schous datter, eller hans fraseparerede hustru. Sagen er derfor af  
amtet sendt til ministeriet.

Afgørelsen fra ministeriet foreligger til amtsrådsmødet i december 1915. Amtmanden bemærker, 
at her forelå det mærkværdige tilfælde, at afdødes datter ejer bygningerne, mens den fraseparerede  
ægtefælle ejer bevillingen. Man fandt derfor, at der ikke var andet for, end at de to måtte slå sig 
sammen, hvis de ville beholde spiritusbevillingen.

Alfrida Schou fik endeligt afgjort, at hendes ønske om at få en spiritusbevilling på Klemens Kro, 
ikke kunne bevilges.

Kroen blev herefter videreført som afholdsrestauration, og fortsatte som sådan helt frem til 
november 1948..

Alfred Kofoed  ejede kroen i årene 1920 – 1938 
Viggo Frederiksen var forpagter på Kroen i årene 1933 – 1938.

Den 26. juli 1936 nedbrændte udlængerne i bindingsværk. Ilden fik også fat i hovedbygningens 
sydgavl. Ved udbedringen af  brandskaden fik kroen bl.a. nyt afvalmet tegltag mod syd. 

Kopi fra Realregister, skøde- og panteprotokol, 2. række: Klemensker (1886-1959) Rigsarkivet



Efter forpagtningen i årene 1933 til 1938 bliver

Viggo og Rigmor Frederiksen ejere af  Klemensker Kro i årene 1939 – 1973.
De overtager kroen, som afholdsrestauration. 
Viggo Frederiksen var ud over krofatter også kreaturhandler, men finder ud af, at kroen ikke kan drives rentabelt uden en 
spiritusbevilling. Derfor søger han i august 1946 sognerådet om beværterbevilling med ret til udskænkning af  stærke drikke. Ved 
afstemningen stemte 4 for bevilling, medens 3 stemte imod, 2 undlod at stemme. En trediedel af  sognerådets medlemmer forlangte 
kommuneafstemning om bevillingen. Hvilket de kunne iht. til beværterloven.

Derefter trækker Viggo Frederiksen sin ansøgning, da han ikke ønsker en afstemning der kan medføre en splittelse i sognet.
I stedet laver han en redegørelse angående sine planer med Kroen, og beder om en forhandling med sognerådet. Uden en 
spiritusbevilling vil kroen lukke, og det vil bl.a. betyde vanskeligheder for adskillige foreninger, idet kroens sal er det eneste lokale på 
disse kanter der kan anvendes til større møder, idrætsaktiviteter, danseskole, mm. 

Sognerådet annoncerer i dagbladene for at finde ud af  om der blandt sognets stemmeberettigede er mindst 490 der ønsker en 
afstemning. Ved optælling af  disse stemmer er der 486 der har ønsket en afstemning, altså 4 for lidt til at den gennemføres. (se note)
Sognerådet flertal (5 mod 4) anbefaler derfor til amtet at give den ønskede bevilling. Amtsrådet afslår at give den ønskede bevilling, 
da de mener at sognerådet har behandlet sagen om underskrifterne for forkert. Viggo Frederiksen stævner herefter Amtsrådet med 
påstand om at de skal realitetsbehandle hans ansøgning, og sognerådets anbefaling. 

Sagen afgøres i efteråret 1948 til Viggo Frederiksens 
fordel, da Amtsrådet af  Handelsministeriet blev pålagt 
at give den ønskede spiritusbevilling. 
Det endte altså ud i en langstrakt sag, men også med en 
stor fest på Kroen hvor 70 var indbudt. Ved festen 
sagde Overbetjent Arnoldus i sin tale bl.a., at en 
spiritusbevilling med orden og system var bedre end en 
afholdskro med smugdrikkeri.

Det fører mig direkte over til at læse et stykke fra 
Ejvind Linds bog om Klemensker Sogn, hvor 
hjemstavnsmanden Thorvald Andersen fortæller:

1949 Personalet på Klemensker Kro, 
ca. 1951-52. 

Navne fra venstre: 
1-? Jensen. 2- Elly Munch. 3- Villy 
Pedersen. 
4- Børge Munch. 5- Rigmor 
Frederiksen. 
6- Viggo Frederiksen. 7- Niels 
Jørn Frederiksen. 8- Inga 
Andersen. 9- Henning Andersen.



Niels-Jørgen og Anne Grethe Frederiksen ejer Klemensker Kro 1980 – 1987

Niels-Jørgen og Anne Grethe Frederiksen  
overtager kroen efter Niels-Jørgens bror Knud 
Erik Frederiksen. Inden de kommer til Klemensker 
Kro, har de været ejere af  Hotel Allinge i årene 
1969 – 1980. 
I 1987 da de sælger kroen, køber de i stedet Rø 
Selskabslokaler. Det betyder, at da de midlertidigt 
står for driften af  Klemensker Kro fra sommeren 
1988 til sommeren 1989 er de både restauratører i 
Rø og Klemensker.

Lige som sin far er Niels-Jørgen en handelsmand, 
ikke kun med dyr, han slår sig også på handel med 
antikviteter. Kokken: Karl Hansen. Medhjælper: Poul Jørgen Hansen.

Farvefotos udlånt af 
Finn Frederiksen

En af  de helt store 
succeser på kroen var 
de tilbagevendende 
grisefester og loballer. 

Ofte skulle man 
reservere bord i rigtig 
god tid hvis man ville 
være sikker på at få en 
plads.



Elly og Preben Mortensen ejer Klemensker Kro i årene 1989 – 1996
Købet foretages som en rimelig hurtig beslutning på en tvangsauktion i Rønne, men de synes begge at 
Klemensker Kro virker tiltrækkende og attraktiv. I første omgang får kro-stuerne en omgang nyt tapet, der 
bliver malet og alle tæpper udskiftes.
Kroen vil de drive som selskabslokaler, præcis som de gør med deres restaurant Bolsterbjerg. De flytter selv 
ind på Kroen. Deres søn Tommy Mortensen forpagter så Bolsterbjerg, og så fortsætter de selv med også at 
drive restauranten på Travbanen. 
Og så vil de servere traditionel dansk mad.
Henover nytår 1992 var der igen travlt for håndværkerne. Den store sal blev istandsat med maling, nye 
gardiner og så er loftet sænket hele 2,2 meter, hvilket gør at salen ikke virker så enorm stor.
Senere i 1992 fortæller værtsparret om planer for at bygge 20 ferieboliger på arealet bag kroen, da de har 
erfaring for at der mangler overnatningsmuligheder specielt blandt cykelturisterne. 

Fra åbningsreceptionen for Elly
og Preben Mortensen. 
Her har Linette lige sneget sig 
med på billedet.



Linette og Rasmus Lintrup ejere af  kroen fra 2021 -
De overtog kroen den 1. januar 2001.
Linette Lintrup er halvvejs vokset op på kroen. Da hun var barn, var Klemens Kro 
gennem en årrække ejet af  hendes mormor Elly Mortensen og hendes morfar Preben 
Mortensen. 
Linettes mor, Lola Mortensen, der i dag, sammen med Dan Madsen, ejer Restaurant 
Bolsterbjerg, var som ofte oppe på kroen for at hjælpe til, og Linette syntes, at det var 
spændende med alle de mennesker. Så hun har været meget på kroen.
Da kroen så kom til salg, betød det, at hun gerne ville ind og se den igen. Besøget fik 
et uventet udfald for både Linette og Rasmus. Linette oplevede mest forfald, mug og 
mørke og ville ret hurtigt ud igen. Rasmus så derimod med sine håndværkerøjne store 
muligheder.
Efter lange snakke om muligheden for at kunne genrejse kroen – sideløbende med 
fuldtidsarbejde og hensynet til at der også skulle være plads og tid til børnene, tog 
Linette og Rasmus beslutningen – vi køber.

Rasmus har udtalt: Vi er unge, og vi tænker nyt, og så har vi en familie, der bakker os 
op. Uden familien havde vi ikke været der, hvor vi er i dag. Vi tror på det.

Ved istandsættelsen har Linette og Rasmus forsøgt at bevare det gamle udtryk. Alt er 
endevendt og renoveret, fra kælder til kvist, men med respekt for det oprindelige. 

Nyt er kommet til. I kælderen blev – tror jeg – Danmarks første ”after-kælking” bar / 
varmestue indviet i december 2021. Indrettet i den gamle stald, og igen med respekt 
for det oprindelige udtryk. Om en måned eller to kan den totalt renoverede loftetage 
indvies, indrettet med værelser for Bed & Breakfast. 

Linette og Rasmus har genrejst Klemensker Kro. Den skal igen være et samlingssted.
Jeg, og jeg er sikker på, at rigtigt mange med mig, ønsker dem al mulig held og lykke, 
så den lange historie om Klemensker Kro kan fortsætte i mange, mange år fremover.

Holger, Linette, Molly 
og Rasmus Lintrup



Fra kirken mod syd 
med kroen og 
fattighuset 1945

1949

1946 1955

Luftfoto



Luftfotos 1958



21. juni 1921.  Personer ??

Foto omkring 1920. På bagsædet th. Hans Peter Sonne. Tv.?(Pær Jensen)? 
Med ryggen til Sonnes datter Ingeborg Dorthea der giftede sig med 
murermester Theodor Peter Jensen tv. På bukken Olga Marie Sonne.

Fastelavn 1947

Fastelavn 1958

Juleridning 19.12.2021

Hestevogne og ryttere



Ovenfor: ca. 1920                              Nedenfor: 1935 - 36

1955

1952

1956/1958 ??

Gymnastik
på kroen



Afdansningsbal på Klemensker Kro, 1953.
Navn på personerne, fra venstre bordet rundt:
1- Lissie Kofoed, Daubjerggård.  2- ?  3- Tove Hansen, Nyker. 
4- Ingrid Kofoed, Bækkegård. 5- Käte Stender, Ladegård.  
6- Erling Nielsen, Sofiendal.  7- Erik Kofoed, Duebjerggård.  
8-Børge Munch. (stående)  9- Niels Jørgen Frederiksen. 
10- Karl Kristian Kofoed. 11- Ole Stender, Langegård, Rutsker.  12- ?  13- Ingrid 
Kofoed, Bodilsminde. (13- Kirsten Kofoed, Piberegård, Aarsballe.)
Uden for bordrækken, siddende foran til venstre: Bent Dam, Høgegård.



Bal på 
Klemens Kro

1952



Bal på Klemens Kro 1952

Bal på Klemens Kro 1963



Onkel Tom fest
November 1966



Vælgermøde november  1966



Kong Christian X´s besøg i Klemensker 1945.

Der spilles op til dans, måske efter dilettantkomedien i 1963

Landskamp og høj stemning på Klemensker Kro.
Med storskærm på hele endevæggen og den uundværlige
”stadionplatte”, pølser med brød og kolde drikke.

Fest og farver ved eller i Klemens Kro

Bendy Andersen, Mogens Finne Christensen, Ole Svensson, 
Vagn Finne og Jens Svensson.



Indvendig 
ombygning

1967 



En hel serie af  fotos fra det 
store ombygnings-projekt på 
Klemens Kro.

Fra januar 2021 til april 2022. Fotos er 
hentet på Klemes Kro´s facebookside.

Efeu fjernes fra gavlen

Murværk repareres og de 
gamle flotte vinduer i salen 
renoveres, så de kan bevares.

Vinduer udskiftes – på en dag !



Køkkenet totalrenoveres
- nyt køkken etableres.

Krostuerne istandsættes
med nye paneler, tapet,
maling og nye gulve



Den store og den lille sal 
totalrenoveres.



Baren renoveres og 
der opsættes nyt 
inventar.

Afterkælking bar/ 
varmestue etableres i 
den tidligere stald

Projekt for loftetagen 
påbegyndes med en 
total rydning.



Der opsættes nye skeletter 
og efterisoleres. Nye 
vægge etableres.

Der etableres helt nye 
installationer for el, vand 
og varme. Nyt køkken 
opsættes. Der tapetseres 
og males, og nye 
badeværelser færdiggøres.

Nye gulvtæpper pålægges. 

Den månedlige sheltertur 
hvor Rasmus er afsted 
med Molly og Holger skal 
også passes.



Molly og Holger har været med 
hele vejen igennem.
De har deltaget i arbejdet i det 
omfang de gerne har villet.
Men der har også været tid til 
hygge, svømmebad, leg og 
underholdning. 



Rigtigt mange gamle lamper er rengjort, 
pudset, monteret med nye fatninger og 
ledninger og genbrugt 

Og uden mad og drikke …….


