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6 ROSKILDE KRO

1. Forord
Albertslund har få bygninger med en historie, der går flere hundrede år tilbage. Kir-
kerne i Herstedvester og -øster går tilbage til middelalderen og er stadig de steder, 
hvor man døber børn, indgår ægteskaber og tager afsked med de døde. Roskilde 
Kro har ligget ved Gamle Landevej siden 1500-tallet eller før og flyttede fra den ene 
landevej til den anden, da man anlagde den nye landevej, Roskildevej, i 1770’erne. 
Bygningerne er ændret, revet ned og fornyet, men har altid været en kro. Mens kir-
kerne stadig fungerer som kirker, har kroen efter 500 år ingen fremtid som kro, men 
i skrivende stund er der en ny mulighed: Foreningshuset Roskilde Kro. 

Roskilde Kro afspejler med sin egen udvikling træk af Albertslunds historie i 500 år: 
livsvilkårene, trafikken, befolkningen, traditionerne, kulturen m.m. Det er ikke en 
selvfølge, at vi stadig har bygninger, vi kan kalde Roskilde Kro. Engagerede alberts-
lundere har med deres arbejde skrevet Roskilde Kro ind i det 21. århundredes 
lokalhistorie i Albertslund. Derfor skal fortællingen om kroens historie ikke kun være 
”Der var engang”, men også give et billede af ”Roskilde Kro lige nu”.

Tak for oplysninger fra Inga og Kurt Bach, Gorm Boje Christiansen, Jørgen Hansen, 
Kirsten Holmenlund, Hartly Kristiansen, Søren Larsen, Susanne Storm Lind, Mo-
gens Mikkelsen, Aase Møller, Ellen Nielsen, Bent Skovsbøll og Lars Spatzek (leder 
af Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune). Tak til foreningerne på 
Roskilde Kro for deres bidrag med tekst og billeder, som viser deres brug af kroen. 
Lokalhistorisk Samling Albertslund ved Troels Øhlenschlæger og Jens Kjær Nielsen 
har hjulpet med billeder og research. Tak til Inge Andersen, som er en flittig lo-
kalhistorisk fotograf. Amatørarkæolog Tanja Mikkelsen har bidraget med fotos af 
sine fund m.m. – også tak for det. En særlig tak til Niels Peter Holmenlund, Erik og 
Martin Bang Dahl samt Jørgen Bang, som har bidraget med oplysninger om familien 
og stillet deres fotografier til rådighed. Samme tak rettes til Søren Larsen, som har 
medvirket til, at kroens sidste krofamilie for første gang er kommet med i beretnin-
gen om Roskilde Kros historie.

Albertslund, april 2018

Jørgen Nielsen
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2. Kroen ved den gamle landevej

Fra den ene kro til den anden
Albertslund har stier for gående og cyklister, så vi kan komme rundt i kommunen 
næsten uden kontakt med den motoriserede trafik. En af de stier, som bruges 
meget, er Toftekærstien, der går fra hjørnet af Herstedvestervej og Roskildevej hen 
forbi Toftekærgård og videre til Roskilde Kro. Så svinger stien, og der er valgmu-
ligheder. Kør eller gå til venstre op på broen over Roskildevej sydpå eller vælg at 
sætte kursen mod nord ligeud ad naturstien med grus langs Store Vejleå i kanten af 
Egelundparken. En tredje mulighed er den asfalterede sti op mellem Egelundpar-
kens træer og buske. De to stier mod nord mødes og fører os under motorvejen og 
videre langs golfbanerne ud til Snubbekorsvej. Lige her får man øje på en lokalhisto-
risk tavle, der står i vejkanten. Dette sted har åbenbart en historie. 

Fra Toftekærstien ved Roskilde Kro kan man komme gennem Egelundparken ad den 
asfalterede sti, der fortsætter nordpå, under motorvejen og langs golfbanen ud til 
den gamle landevej, hvor den første kro lå. (J.N. 2016)

Det lavtliggende stykke af Snubbekorsvej er det gamle vadested, Appevad. Her er 
fundet en kampestensbro fra 1700-tallet. Rejsende til og fra hovedstaden har gen-
nem århundreder skullet passere her. Fra Appevad går vejen opad mod det sted, 
hvor den første Roskilde Kro lå. I dag ligger der et nydeligt, hvidt hus, der kaldes 
Rolighedshuset. Huset har ikke personale, der står klar med forfriskninger, foder til 
hestene og varme drikke til de rejsende. Det er århundreder siden. Fra Rolighedshu-
set kan vi også i dag fortsætte op ad vejen og derefter nedad, hvor vejen i en smuk 
bue går mod vest. Snart kan man se Snubbekorset inde på marken. Det er præcis 
samme oplevelse, som tidligere tiders vejfarende har haft på en rejse ad den gamle 
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8 ROSKILDE KRO

vej fra hovedstaden mod Roskilde. Man er kommet over vadestedet, Appevad, og 
derefter op til kroen. Efter ophold kunne man drage videre i det skovløse terræn og 
få øje på Snubbekorset som et sigtepunkt i horisonten. 

Rolighedshuset 
ligger på den grund, 
hvor Roskilde Kro lå 
indtil ca. 1770.  
(J.N. 2016)

Engang var rejser gennem Danmark vanskelige på grund af de få farbare veje. Rejser 
om natten var selv for bevæbnede folk risikable, så man lagde sin rejserute efter 
private venner eller klostrene, hvor man kunne få natlogi bag klostres mure, men 
efter reformationen i 1536 var klostrenes tid forbi, så kongen – der konfiskerede 
kirkelige ejendomme – måtte selv tage ansvar for rejselivet i landet. Allerede i 1521 
kom Christian 2.s forordning om, at der skulle ligge en kro ved landevejene for hver 
2 mils rejse, så derfor skulle der ligge en kro i denne afstand fra København. Det 
blev Roskilde Kro, der ikke ligger i Roskilde, men er Roskildevejens kro. 

Astronomen Ole Rømer (1644-1710) er  
sikkert ofte kommet til hest eller med vogn 
ad den gamle landevej, når han skulle ud til 
sit landobservatorium ved Kroppedal.  
(Samtidigt maleri af ukendt kunstner)
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Ole Rømer konstruerede  i 1691 en  
milevogn  til opmålingen af veje.  
Hjulenes omdrejninger tælles ved  
viserne foran. Museumsinspektør  
Mads Thernøe viser på Museet  
Kroppedal, hvordan man gik med  
milevognen. 
(J.N. 2017)

På sporet af den første Roskilde Kro

Da herredsfogeden i Smørum i 1558 skulle lave sin beretning om en uoverens-
stemmelse mellem tre mænd, nævner han, at der lå en kro mellem København og 
Roskilde. Navnet på kroen bruges for første gang i tingbogen for Smørum Herred i 
1625. Der står ”Roschylde Kroe”. Et tidligere dokument bruger navnet ”Snubbekors 
Kro”, så der har ligget en kro på den grund, hvor Rolighedshuset ligger nu. Da man 
gravede ud til fundamentet for Rolighedshuset, stødte man på rester af kroen: bro-
lægning fra en gårdsplads, syldsten som de sten vægstolperne står på i et bindings-
værkshus, skår af lerkar og kridtpiber. I 1923 satte Nationalmuseet en udgravning i 
gang lidt nord for Rolighedshuset, og det bragte flere ting fra den gamle kro frem. 
Inden for et område på et par m² fandt man ca. 60 cm under jordoverfladen trækul-
stumper, dyreben, murstensbrokker og nogle glaserede kakler, som har siddet på en 
kakkelovn fra 1500-tallet. Roskilde Kro er en af Danmarks ældste. (12)

Udgravninger bag Rolighedshuset har bragt ting 
frem fra den første kro, bl.a. kakler, der i 1500-tallet 
har siddet på en kakkelovn. (J.N. 2016)

Kakkel fra den første Roskilde Kro. Kaklerne er ca. 
30 cm høje og har forskellige motiver. På denne 
kakkel ses en fornem, måske kongelig person. 
(Kroppedal Museum og Jens Henrik Jønsson)
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10 ROSKILDE KRO

I Sengeløse kirkebog nævnes, at ”Hans Jørgen Selmer af Roskilde Kro” er blevet 
begravet den 28. juni 1714. Da kroen skulle have ny ejer, blev der foretaget en 
opgørelse over Hans Jørgen Selmers bo og udfærdiget et skøde. Dermed har vi en 
detaljeret beskrivelse af Roskilde Kro:

Syd for landevejen lå rejsestalden og nord for vejen selve krohuset, der var en 
bygning på 18 fag med to etager midt på bygningen med en frontispice, som er en 
fornem udbygning i tagetagen. Desuden havde kroen nogle mindre udhuse. Gårds-
pladsen var brolagt, og her var en brønd. Der var en svinesti, et lokum og en have 
med indhegning. Kroens stuer var møbleret, og et værelse havde himmelsenge med 
billedskærerarbejde, edderdunsdyner og puder, hørlærredslagener, stole med læ-
derovertræk eller grønt plys, røde duge med grønne og hvide frynser, damaskduge 
og servietter samt hørlærredshåndklæder. (29)

Roskilde Kro var i 1731 privilegeret af kongen og havde ret til at brygge øl og lave 
brændevin, så kroen havde en 4 tdr. kobberkedel (ca. 520 l), en svaletønde, et stø-
bekar, et rostekar og et urtekar. Kroen havde noget at byde på. Det var nødvendigt, 
da der kom fornemme folk forbi. Siden kongen o. 1720 måtte opgive at vedlige-
holde og friholde sin egen vej, Kongevejen, kunne man se de kongelige vogne med 
følge komme ad den gamle landevej, som var tidens landevej mellem København 
og Roskilde. Havde folk på egnen hørt, at de kongelige skulle komme forbi, var det 

Vi har ingen billedlige gengivelser af den første kro ved den gamle landevej, men 
ud fra beskrivelsen fra 1714 kan der laves en skitse. Kroen ses med Snubbekorset i 
horisonten. (J.N. 2017)
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en adspredelse i hverdagen at se dette optog. Foruden kareter med de kongelige 
personer var der vogne med køkkengrej, personale og bagage og et større optog 
af ryttere, jægere med hunde og trompeterer til at annoncere kortegens passage. 
Ved Roskilde Kro skulle folk være klar til eventuel udskiftning af heste, og bønderne 
havde pligt til at være til rådighed til at køre den enorme bagage og det store per-
sonale. Helt sikkert er det, at Frederik 5. i kiste blev kørt denne vej, da han i 1766 
skulle sættes i kapellet i Roskilde Domkirke. Det var et ligfølge med 30 ryttere, og 
der var givet ordre til, at der skulle ringes med kirkeklokkerne, så snart optoget fra 
København kunne skimtes, og ringningen skulle fortsætte, indtil rytterne forsvandt i 
horisonten bag Snubbekorset. (6)

I 1768 gjorde Christian 7. et ophold på Roskilde Kro. Det fortæller hofembedsmand, 
geheimeråd B. Willum Luxdorph i en dagbog, men ellers har der været hverdagstra-
fik med bøndernes vogne, postdiligencen, vandrende pilgrimme og omstrejfende 
handelsfolk. (29)

Kong Christian 7. portrætteret i 1768, som var det år 
den 17-årige konge og hans følge gjorde et ophold på 
Roskilde Kro. 
(Maleri Louis Michel van Loo. Frederiksborgmuseet)

Når de kongelige vogne kom til Roskilde Kro, kunne de bruge et omklædningsværelse, 
der var indrettet til den kongelige familie. Det var som regel korte ophold, mens 
hestene fik vand og foder. Da egnens bønder var kronfæstere, var de forpligtet til de 
såkaldte ”rejser”. Det betød ikke rejser for bønderne, men forpligtigelse til at hjælpe 
med majestætens rejser. (Efter Paul Lacroix)
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