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Skipperkroen på Køge Havn har fået en ordentlig overhaling. Her er det ejeren Claus
Phillipsen og to af kroen medarbejdere, der er i gang med malerarbejdet. Foto: Elmer Madsen

Skipperen bruger
knofedt på kroen
Håndværkerne har indtaget Skipperkroen på Køge Havn,
og er ved at modernisere den gamle kro. Det sker med stor
respekt for det hyggelige steds patina.
Det begyndte bare med en udskiftning af kroens komfur, men nu er det hele
Skipperkroen, der får en ordentlig overhaling.
- Vi skulle egentlig bare have et nyt komfur sat ind, men da det blev forsinket
i nogle uger, udviklede det sig til en større historie, siger kroejer Claus
Phillipsen med et grin og fortæller, at ventetiden er blevet udnyttet til blandt
andet, at få lagt et nyt gulv i kroens lokaler.
Han fortæller, at det selvfølgelig er gulvfirmaet Junckers, som også ligger ved
Køge Havn, der har leveret det nye gulv.

- Der er faktisk en sjov historie i den forbindelse,
for i gamle dage plejede stifteren af firmaet at komme her forbi, når han skulle
lidt væk fra fabrikken, siger kroejeren og fortæller, at noget af det gulv, der nu
bliver skiftet faktisk stammer fra noget af det første gulv som fabrikken
producerede.
- Jeg har også spurgt dem, om vi ikke bare skulle bytte det gamle gulv med et
nyt. Men det ville de sgu ikke være med til, griner han og fortæller, at
håndværkerne har haft et hyr med at få det hele til at passe. For i et hus, der
daterer tilbage til1632, så er der ikke mange lige vinkler.
Bevarer stemningen
Udover nyt gulv og komfur, så er kroens køkken og toiletter også blevet
moderniseret.
- Vi er også i gang med at male hele hytten fra top til tå. En af vores ansatte er
gammel malerlærling, så hun kan forklare os andre, der kun er vant til at lave
frikadeller, hvordan det skal gøres ordentligt, fortæller Claus Phillipsen og
roser både medarbejdere og samarbejdspartnere for at være meget
imødekommende i forbindelse med renoveringen. Han regner med, at
Skipperkroen igen kan åbne op i slutningen af uge fire, og beroliger gamle
og nye kunder med at kroen ikke lige pludselig er blevet moderne.
- Hele stedet er blevet frisket op, men vi er meget omhyggelige med ikke at
ødelægge noget af den gamle stemning og stedets patina, så det er stadig den
gode gamle Skipperkro, der byder kunderne indenfor, lover han.
Toth

Det hele begyndte med, at kroen skulle have nyt komfur, men det blev til en større
omgang, hvor både krostuer og køkken blev renoveret. Foto: Elmer Madsen

