Dobbelt jubilæum på Skipperkroen

Restauratør Claus Phillipsen fejrer 50 års jubilæum i branchen og 20 år med
Skipperkroen på Køge Havn.
Martin Rasmussen

Lørdag den 25. juni er der fest på Skipperkroen på Køge Havn. Her markerer
restauratør Claus Phillipsen nemlig dobbelt jubilæum, for i år er det både 20 år siden,
han overtog Skipperkroen, og ikke mindre end 50 år siden, han startede i
restaurationsbranchen.
-Jeg blev ansat som kokkeelev på Paladshotellet, og det var et fantastisk sted med
48 mennesker i køkkenregionen. Der lærte man virkelig noget, fortæller han om
karrierens indledning.
Siden bragte evnerne i køkkenet ham verden rundt flere gange, da han gennem 18
år var hovmester på ØK's skibe, der sejlede i hele verden. Her lød opgaven både på

daglig bespisning af 50 besætningsmedlemmer og receptioner for officielle gæster,
så det blev en oplevelsesrig færd, indtil han gik i land i 1986.
Her blev han i stedet kantinechef i Datacentralen, der havde et af Danmarks største
køkkener, som dagligt sørgede for mad til omkring 1799 mennesker.
Claus Phillipsen stammer fra Bornholm, men han har boet i Køge siden 1969, og
faktisk har hans familie også en gammel tilknytning til Køgeområdet, hvor den i 1800tallet åbnede og drev fiskeforretningen i Nørregade.
- Vi fandt en billig byggegrund i et dejligt område, som samtidig er tæt på
København, fortæller han om baggrunden for, at han endte i Køge, og da han i
begyndelsen af 90'erne så, at Skipperkroen blev sat til salg, så var det ikke en svær
beslutning, at foretage endnu et kursskifte i karrieren.
Han overtog Skipperkroen på havnen i 1991 og har opbygget et velbesøgt spisested
med en hyggelig atmosfære og god mad.
Claus Phillipsens jubilæum markeres for kunder, leverandører, familie og venner af
huset foran Skipperkroen lørdag den 25. juni klokken 12-15.
Billederne fra jubilæet

