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Forord 
 
I anledning af at vores nuværende ejendom kan markere sin 100 års dag den 
22. februar 2006 udsendes hermed en hyldest til ejendommen ”Slotskroen” 
med dens unikke forhistorie. 
 
 

Knud Erik Hansen 
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Slotskroen – et værtshus uden for byens porte 
 
Nutidens Vesterbrogade og noget af Roskildevej blev anlagt i 1770´erne, 
dengang kendt som Roskilde Landevej. Det var hovedvejen fra København 
mod Roskilde, og vejen erstattede den tidligere Roskilde Landevej1, som gik 
fra Vesterbro forbi Bakkehuset (som vi kender på Rahbeks Allé) og videre 
gennem Valby. 
 
Slotskroens historie begynder så småt i Bakkehuset. 
 
Bakkehuset blev bygget i 1692. Det var et lille, beskedent hus, som på 
Christian den Sjettes tid var ejet af en kongelig overberidder. Huset var den-
gang en lille kro med logi og udskænkning/brygning af øl og vin. Stedet var 
godt besøgt, da det lå ved den gamle Roskilde Landevej. Bakkehuset var ikke 
kun et sted for tørstige og sultne sjæle – kroen hjalp også de rejsende, som 
ikke kunne nå ind til København, inden byportene lukkede. 
 
I 1762 overgik Bakkehuset til den kongelige bygningsinspektør Conradi. Han 
byggede to fløje på Bakkehuset, og byggede endvidere et nyt Bakkehus. Efter 
denne udvidelse fik Conradi i 1766 tilladelse til at drive værtshus med logi i 
Bakkehuset – uden brygning. 
 
I 1776, hvor den nye Roskilde Landevej blev taget i brug, blev Bakkehuset sat 
på offentlig aktion med vilkår om, at køber kunne flytte Bakkehusets forretning 
til den nye Roskilde Landevej og – ved ansøgning herom – opnå samme 
værtshusbevilling, som Conradi havde nydt godt af. Det skal nævnes, at det 
ikke var selve Bakkehusets værtshusbygning, der kunne flyttes, men blot 
forretningen, idet anlæggelsen af den nye hovedvej ville gøre forretnings-
grundlaget værdiløst på den gamle Roskilde Landevej. 
 
Conradi solgte Bakkehuset til Carl Henrich Ording. I årene 1780-82 anlagde 
Carl Henrich Ording kroen ud til den nye Roskilde Landevej, ved hjørnet til Pile 
Allé. Denne første kro skulle efter signede være en lav gul bygning med et 
højt, rødt tag. Stueetagen var indrettet til gæstestuer for de rejsende, og 
bygningens østre ende blev brugt som stald til hestene. Senere blev kroen 
udbygget med første sal. Den 5. september 1782 blev kroen en ”kongelig 
privilegeret kro”. 
 
Selvom Carl Henrich Ording grundlagde kroen ved den nye Roskilde Landevej, 
drev han den aldrig selv. Kroens første bevillingshaver var Johannes Orm, en 

                                                 
1 Før den tidligere Roskilde Landevej brugte man den ældste Kongevej til at komme fra 
København mod Roskilde. Den ældste Kongevej svarer til nutidens Gammel Kongevej, 
Smallegade og går forbi Damhussøen. 
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god ven og studiekammerat af Rahbek2. Bevillingen til krohold blev givet den 
28. september 1782 og lød således: 
 
 
 
 

               VI CHRISTIAN DEN SYVENDE af Guds Naade 
            Konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, 
            Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og  
           Oldenburg 
    Giøre alle vitterligt: at Vi efter allerunderdanigst gjorte Ansøgning, 
ved Vores Resolution af 5te i denne Maaned allernaadigst have bevilget 
og tilladt, ligesom Vi og hermed bevilge og tillade: at JOHANNES 
ORM maa udi det af Eieren af det saa kaldte Bakkehuus, Carl Ording, 
ved den ny Landevei ved Frederichsberg opbygte Sted herefter holde 
det Vertshuus, der tilforn ved Vores allernaadigste Confirmations-
Bevilling af 30. December 1766 har været tilladt udi forberørte 
Bakkehus, men nu paa dette sidste Sted aldeles er nedlagt, og de 
Reisende saavelsom andre med fornøden Logementer samt Spise og 
Drikkevare til Nødtørftighed og for en billig Betaling udi bemeldte ved 
Landeveien opbygte ny Sted betiene imod, naar de første 10 Aar den 5te 
September 1792 ere forløbne, at svare til Vores Kasse udi aarlig Afgift 
FIRE RIGSDALER, som da i rette Tid erlægges, samt med Vilkaar: 1: 
at Vertshuusholderen sig ikke maa understaae, der paa Stedet at brøgge 
Øl eller brænde Brændeviin, men skal være tilforpligtet at hente de 
fornødne Drikkevare, som til Vertshuusholdet og Udsalg behøves, udi 
Vores Residens Stad Kiøbenhavn, og 2: haver han at holde foranførte 
Vertshuus saalænge det vedbliver i forsvarlig Stand vedlige og dermed i 
alle Maader at rette sig efter Loven, samt de om Vertshuusholdere paa 
Landet allerede udgangne atter herefter udkommende videre Anord-
ninger; saa at dette Vertshuus ingensinde til noget Fylderie og Tidspilde 
for Bonden eller andre vorder misbrugt, saafremt dette Privilegium 
ikke ellers derved skal være forbrudt og aldeles ophævet. Forbydendes 
alle og enhver herimod eftersom foreskrevet staar at hindre eller udi 
nogen Maade Forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa 
vort Slot CHRISTIANSBORG udi Vores Kongelige Residensstad 
Kiøbenhavn, den 28. September 1782. 

Under Vor kongelig Segl 
L.S. 

 
      Efter hans kongelige Maiestæts allernaadigste specielle Befaling. 
 
 

NUMSEN.   SCHILDEN. 
 
 

                                                 
2 Der må være tale om Knud Lyhne Rahbek fra Bakkehuset. 
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Carl Henrich Ordings motiv for at erhverve sig det eftertragtede kroprivilegium 
viste sig hurtigt efter overtagelsen. Umiddelbart efter ejendommens færdig-
gørelse og krotilladelsens udstedelse solgte han stedet til bevillingshaveren 
Johannes Orm for 2.800 rigsdalere. 
 
 

 
Den første kro, som Carl Henrich Ording grundlagde. 

 
 
Som direkte arvtager af kroen i Bakkehuset ville det have været naturligt, hvis 
denne nye kro havde fået navnet Bakkehuset eller Ny Bakkehus, men sådan 
skulle det ikke være. Johannes Orm navngav kroen ”Slotskroen”. 
 
I Frederiksberg By var der grobund for mange værtshuse – især dem i smug. I 
1784 konstaterede Rentekammeret3 ved en undersøgelse, at der eksisterede 34 
værtshuse i Frederiksberg By – og byen havde omtrent 700 indbyggere. 
Omkring de 30 af værtshusene havde ikke værtshusbevilling. Slotskroen var 
blandt de få, som havde papirerne i orden. Alle fik dog den kongelige bevilling 
efter undersøgelsen mod en årlig afgift på ca. 3 rigsdalere. 
 
I årene 1792 til 1859 skete mindst 4 ejerskifter af Slotskroen. I perioden 1859 
til 1867 ejede Peter Wismann kroen. Han foretog store udvidelser. I 1859 

                                                 
3 Rentekammeret svarer så vidt vides til nutidens Skatteministerium. 
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opførte han villa med kvist i gården ved Pile Allé, og pludselig kunne Slotskroen 
også tilbyde keglebaner og billard. Ud mod Vesterbrogade blev opført en 2 
etagers beboelsesejendom med boliger på første sal og restaurant Slotskroen i 
stueetagen. Og i 1860 byggede Peter Wismann en bindingsværks-bygning som 
stald og en lokumsbygning i gården. 
 
Igen undergik kroen flere ejerskifter frem til 1897, hvor Slotskroen blev købt af 
Peter Christensen. I samme år nedrev han den tidligere bindingsværksstald-
bygning og byggede en ny grundmuret staldbygning med fouragehandel. I 
1904 blev også denne bygning revet ned og erstattet af den gårdbygning, som 
andelsboligforeningen kender i dag. I stueetagen blev bygget hestebåse, og 1. 
salen og loftet blev brugt til fourage, hvor der via et hejsespil blev hejst sække 
med korn og foderstoffer op til etagedørene. Bygningen omfattede også kro-
stue, køkken og toilet. I mange år drev Svend Åge Jacobsen fouragehandel i 
bygningen. Langt senere var bygningen rammen om andre virksomheder, en 
lysfabrik og serigrafivirksomheden Dons og Christensen. 
 
Mellem Slotskroens hovedbygning og hjørnet af Pile Allé var opsat lysthuse med 
vinduer ud mod gaderne. Hvornår disse huse blev opsat, vides ikke, men de 
fungerede som et værn, der kunne bevare den hyggelige atmosfære inde i 
Slotskroens gårdhave, nøjagtigt som vi kender det fra De Små Haver i dag. 
Slotskroens have havde en familievenlig og fornøjelig stemning. 
 

 
Stemningsbillede fra Slotskroens gårdhave, 1895. 
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Skitse over villa, der blev opført af Peter Wismann i 1859. Frontpartiet, som vist 
her, vender ud mod Pile Allé. På den ene gavl står skrevet: Slotskroen – Restaurant 
– Salonkeglebane og Billard. 

 
 

 
Slotskroen fotograferet fra indgangen til Søndermarken, 6. oktober 1904.  
Villaens gavl ses til venstre. Den lave bebyggelse bag træerne midt i billedet er de 
små lysthuse. Til højre ses den ”nye” Slotskro i 2 etager. Fotoet er taget efter, den 
første grundmurede staldbygning er revet ned, og inden næste staldbygning er 
opført. 
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Avistegning af Juul Møller, ca. 1905. Tegningen viser Slotskroens børnevenlige 
karakter. Til højre ses lysthusene, og bag træet anes Slotskroens 2-etagesbygning 
svagt. 
 
 
 
 

 
Slotskroen langs Pile Allé, tegnet i 1903. 

 
 
 



 9 

 
Slotskroen fotograferet fra hjørnet af nutidens Bakkegårds Allé, 1898. Slotskroens 
hovedbygning med restaurant og beboelse, og den første grundmurede staldbyg-
ning med fouragehandel til højre i billedet – opført af ejer Peter Christensen. 
 
 
 

 
Slotskroen tegnet i 1900. Efter etagebygningen ses vinduerne i lysthusene. 
Læg også mærke til hjørnet med De Små Haver. 
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Slotskroens hovedbygning fotograferet omkring 1903. 
Restaurant i stueetagen og beboelse på første sal. 
 
 

 

 
Noget af tegning til opførelsen af gårdbygning, dateret 19. november 1904 
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Slotskroen – en beboelsesejendom på Frederiksberg 
 
Omkring årsskiftet 1904/05 overgår Slotskroen fra Peter Christensen til 
Slotskroen A/S v/H.V. Jensen og H. Jørgensen. Selskabet sælges hurtigt videre 
til Th. Dan-Olsen og O. Dan-Olsen. 
 
Den 10. november 1905 sammenlægges matrikel nr. 67 A Frederiksberg By og 
Sogn (gårdanlægget) med matrikel nr. 65 D (beboelses- og restaurantionsbyg-
ningen). Samme år nedrives Slotskroens hovedbygning ud mod Vesterbrogade, 
og den nuværende beboelsesejendom opføres. 
 
Den 22. februar 1906 udsteder Frederiksberg Kommunes Tekniske Forvaltning 
4 ibrugtagningstilladelser til slotskroens ejere. Én tilladelse for den 2-etages 
grundmurede bygning indrettet til stald og beboelse, og de tre andre tilladelser 
for den 5-etages beboelsesejendom med kældre og vaskerum. Disse tre ibrug-
tagningstilladelserne er udformet for Pile Allé nr. 21, Vesterbrogade nr. 286, og 
Vesterbrogade nr. 288 - 290. 
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De 4 ibrugtagningstilladelser fra Frederiksberg Kommune. 
 
 
 
Den nye beboelsesejendom lægger ikke skjul på sin eksistens. De iøjefaldende 
tårne har prydgavle i nederlandsk renæssance stil og krones af tagryttere, som 
leder tankerne hen på flere fynske kirketårne. Vinduespartierne i loftværelserne 
ud mod gaden afsluttes med miniature tårne. Mange steder finder man små 
udsmykninger over vinduespartierne og under karnapperne. Hele ejendommens 
facade samles i et stribet bånd i gadeplan og to smalle bånd, der omgiver 4. 
salene under taget. Opgangen 286 (nuværende nr. 204) skiller sig ud fra resten 
af ejendommen. Her er karnapperne formet i en halvbue, hvor selv vindues-
glassene er buede, og karnapafslutningen øverst ender i en halvkuppel med 
krone på toppen. 
 
Indvendigt har udsmykningen også været en vigtig del af byggeriet. Alle 
trappeopgange er udstyret med facetslebne glasruder i opgangsdørenes øverste 
halvdel, blyindfattede ruder i blomsterinspireret stil på reposerne mod gård-
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miljøet, og høje paneler og udskårne dørkarme fra stue til loft. Endvidere har 
trappeopgangene mosaikinspireret terrazzogulvbelægning og svingdøre, med 
glas som i hoveddørene, der adskiller selve trappeområdet fra indgangspartiet. 
Det lange indgangsparti betyder i praksis, at både køkkentrapper og hoved-
trapper ligger ind mod gården, således at lejlighederne har fået optimal udsigt 
over Vesterbrogade og Pile Allé. 
 
Hver opgang har fået sit eget særpræg. I nr. 21 er indgangspartiet en marmor-
inspireret trappeopsats, i nr. 290 (nuværende nr. 208) er indgangspartiet 
væsentligt længere end i de andre opgange, idet trappeopgangen befinder sig 
inde bagved hjørnelejemålet (Slotskroens restaurant). Denne lange gang ind til 
trappeområdet er udsmykket med farverige kalkmalerier i blomsterinspireret 
stil, som fordeler sig på væggene og i buer over loftet. I nr. 288 (nuværende 
nr. 206) er lejlighederne opbygget således, at indgangsdørene til lejlighederne 
er placeret ved siden af hinanden i en halvbue, i stedet for at være placeret 
direkte overfor hinanden, som i de andre opgange. 
 
Sidst men ikke mindst er der i nr. 286 (nuværende nr. 204) udsmykket med et 
højere indgangsparti til hver lejlighed, idet de udskårne dørkarme ender i en 
karmafsats over døren. Generelt er indgangsdørene til lejlighederne udskåret i 
smukke mønstre, og i alle døre er isat messing brevsprække og grønt bølgende 
glas på den øverste halvdel af døren. 
 
Alle ejendommens lejligheder er også udsmykket i den herskabelige stil med 
udskårne døre og dørkarme, høje paneler i nogle af rummene, og stuklofter i 
alle rum – nogle mere omfangsrige end andre. I nogle rum består stukken af 
nogle afdæmpede lister hele vejen rundt langs loftskanten og, midt i loftet, en 
beskeden runddel, hvori krog til eventuel loftlampe er opsat. I andre rum er 
stukken så overdådig, at den nærmest er det første, der registreres ved indtræ-
den i rummet. I loftskanten hele vejen rundt er listerne erstattet med brede, 
udsmykkede bånd, og der er ikke længere tale om en runddel midt i loftet, men 
en hel loftsudsmykning i en overdådig krans omkring et eventuelt lampested. 
Disse store stuklofter er udfærdiget med inspiration fra naturens blomster og 
blade. – I hver lejlighed er ikke to stuklofter ens. 
 
Lejlighederne er forsynet med kakkelovne, som varmetilførsel om vinteren, og 
ringeklokke, hvormed man efter signede har kaldt tjenestefolk til sig. Loftvær-
elserne har muligvis været opholdsrum for tjenestefolk. 
 
Køkkentrappernes udformning er til gengæld til at overse.  Stilen med de ud-
skårne døre og dørkarme er fortsat som det eneste – i en mere enkel stil. Alle 
køkkentrapper har altaner til brug for tæppebankning. Der har været vaskerum 
på loftet ved de fleste køkkentrapper. 
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Slotskroens café, læs evt. artikel fra Illustreret Tidende bagerst i dette hæfte. 

 

 
Slotskroen fotograferet fra Bakkegårds Allé, 1949. 
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Omkring 1939 blev Slotskroens café på hjørnet af Pile Allé og Vesterbrogade 
ombygget til en decideret verandatilbygning. 
 
 
 

 
Slotskroen fotograferet fra Søndermarken, formentlig 1939. 

 
 

       
Billeder fra restaurant Slotskroen, formentlig 1939. 

 
 
I 1956 overgår Slotskroen A/S til frøken O. Dan-Olsen med 90% og prokurist 
H. Jacobsen med 10%. Og i 1962 bliver Ingeborg De Fine Skibsted medejer af 
Slotskroen A/S. De to tårnryttere (spir) på ejendommens hjørnetårne nedrives i 
1965 – uden planer om genopbygning. 
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I 1969 overgår Slotskroen A/S fra frøken O. Dan-Olsen og H. Jacobsen til 
Boligselskabet Jammershus af 1961. Og på et tidspunkt i 1970´erne ændres 
dette selskab til L. J. Investering. Advokat Cohn, som står bag dette selskab, 
har købt Slotskroen som en hurtig investering, idet han vil udstykke ejendom-
men til ejerlejligheder. I mellemtiden er vedtaget en lovgivning, som hindrer 
udstykningen til ejerlejligheder, hvorefter Cohn støt og roligt lader ejendommen 
forfalde. 
 
            Foto af Erik V. Pedersen 

 
En forsømt Slotskroen bag sporvogn linie 6, 1969. 

 
 
Lejerne begynder at røre på sig, og det udmunder i oprettelsen af et beboer-
demokrati, som forsøger at få ejeren i aktion – uden held. Lejernes Landsorga-
nisation hjælper med henvendelser til huslejenævnet og Frederiksberg 
Kommune, men trods det ene pålæg efter det andet foretager ejeren sig intet. 
 
Da lejerne får lov til at se regnskaberne for Slotskroen, konstaterer de, at de 
samme reparationsregninger bogføres i 3 forskellige regnskaber. Forholdene 
bliver mere og mere brogede, så beboernes advokat foreslår som mulig løsning, 
at de forhører sig hos Cohn om et salg af ejendommen til beboerne på 
andelsbasis. Ifølge lovgivningen kunne en ejendom på det tidspunkt ikke 
sælges, førend den havde været tilbudt beboerne. 
 
På de følgende sider beskrives ejendommens tilstand tydeligt i beboernes brev 
til L. J. Investering: 
 
 
 



 19 

DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 
Frederiksberg 31 januar, 1977 
 
 
 
 
 
Til Hr. Erling Cohn, Advokat 
A/S L. J. Investering 
Vester Voldgade 4 
1552 København V 
 
 
 
 
Samtlige beboere i ”Slotskroen” på nær nogle enkelte lejemål i nr. 21 har enten mødtes og givet en 
samlet liste eller særskildt sendt en liste over de mangler og forsømmelser man fandt var vigtige. 
 
Sammenlagt fylder disse lister en del som De vil se af de følgende fem sider. 
 
På Deres kontor d. 11.1.77 bad De mig tage alle tingene op med Fru Haughbart, der mente at hun 
ville få tid til at komme herud i ugen 24 – 30 januar.  Det skete desværre ikke. Flere af lejerne ville 
gerne have vist hende rundt, så hun selv kunne have fortalt Dem om berettigelsen af vor 
henvendelse. 
 
Det er vort håb, at når vi får ”Slotskroens Beboerforening” vil sammenarbejdet blive forbedret. Det 
skulle nødigt gå således, at Ejendommens kontor blot henviser til repræsentanterne, der så ingen 
vegne kan komme fordi man stiller sig lige så modvilligt overfor vedligeholdelse som tidligere. 
 
Da vi jo alle er nye i at oprette en forening, og da De på Deres kontor sagde at De havde haft 
underskud på ejendommen i de sidste fem år, beder vi Dem venligst sende os kopier af de 
regnskaber der foreligger for den periode. Selve bilagene er ikke nødvendige, skulle nogle ønske 
dem for uddybning eller forklaring kan vi måske få kopier af dem senere. 
 
Samtidig beder vi Dem oplyse os om hvad der henstår på ejerens vedligeholdelses konto og 
oprettelses konto. 
 
På selve mødet beder vi Dem venligst fortælle os om Deres planer om afviklingen af vore klager der 
som De finder dem berettigede. 
 
 
Med venlig hilsen, og på gensyn, 
På beboernes vegne, 
 
XXXXXXXXX 
XXXXX 
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DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 
Ejendommen ”Slotskroen” 
 
 
Pile Allé 21 – Vesterbrogade 204 – 206 – 208 
 
Ejendommens Forfald: 
 
 Taget er utæt – tagsten mangler – tagsten er faldet på gaden. 
 Tagvinduer mangler eller jernrammerne omkring dem er så rustne, at 
 de gaber.  Resultat: Snedriver på loftet. Gulvbrædderne på tørreloft er 
 rådne? Duerne flyver omkring, der er flere rum hvor duemøj ligger 
 mere end en centimeter tykt, samtidig med at der er mider på loftet. 
 Ligeledes trænger kulde ned i de øverst liggende lejligheder. 
 Stykker af gesimserne falder til stadighed ned på gaden. Mørtel må 
 mangle mellem mursten i de øverste etager, da lofterne her slår alt for 
 mange revner straks efter vi har repareret dem indvendigt. 
 Tagrender og nedløbsrør bør fornyes / renses / repareres i hele 
 bygningen. 

Vinduerne burde være forsynet med nye lister (de kan ikke kittes) og 
maling for lang tid siden. Nu er det vist for sent. Rammerne er så møre 
at beslag, hængsler og ”vendemekanismerne” ikke mere med 
sikkerhed støtter vinduerne – de steder hvor de stadig sidder i. Det er 
livsfarligt at åbne dem eller pudse dem. Vi ved ikke hvem der bære 
ansvaret, ejer eller lejer, hvis et vindue falder ned og slår en 
forbipasserende ihjel. Vi mener at nye vejr-impregnerede vinduer må 
sættes på i stedet for de mørnede. 
Hoveddør-klokkesystemerne i de tre opgange på Vesterbrogade har 
ikke virket i flere år, hvilket har forårsaget hærværk og grisseri af 
mange slags på hovedtrapperne. 
Hovedtrapperne, såvel som køkkentrapperne har i en årrække fået lov 
at forfalde. Dørene bør påsættes Yalelåse, og derefter bør trapperne 
repareres, lofter såvel som vægge og paneler og linolium. De 
blyindfattede vinduer bør laves (vindue i 208 – mellem 2. og 3. sal har 
været i stykker i seks år!). Køkkendøren i 208, 1. sal th. bør fornyes da 
den blev ødelagt ved branden i kroen 16.10.76. 
Hele det elektriske system er i dårlig forfatning. De målere der findes 
er meget forældede, i visse tilfælde direkte brandfarlige. Kontakterne 
på køkkentrapperne er løse, fatningerne revne. 
Ristene foran hoveddørene og forretningerne er visse steder meget 
rustne, og man tør ikke benytte dem, hvilket igen medføre at trapperne 
bliver hurtigt snavsede og slidte. 
Portene bør istandsættes, ligeledes kælder, garagerne og hele 
gårdspladsen bør asfalteres. 
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DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 
 

 
Ejendommens vedligeholdelse: 
 
Nr. 21  Ringesystemet bør repareres eller fornyes så det bliver helt i 
  orden. Ved hyppige kortslutninger kan hoveddøren ikke 
  åbnes. 
 
  Tiden som lysene brænder på hovedtrappen bør forlænges, 
  folk kan ikke altid nå op før lyset går ud (kontakterne  sidder 
  inde i lejlighederne). 
 
  Lyset på køkkentrappen har brændt i flere uger. 
 
 1.th. Huller i vandrøret i køkkenet. 
  Bedre isolation mellem blikkenslagerforretningen og lejlighed. 
 
 3.tv. Gasvandvarmer afkalkes. 
  Vindue i porten, brækket siden sidste sommer, istandsættes, farligt med 
  de store skarpe rester der stadig sidder i døren. 
 
Nr. 204 2.th. Badeværelse bringes i orden (er påtalt for længe siden til ejeren). 
  Cykelkælderen bringes i orden, og aflåses. 
 
Nr. 206  Mosaik vinduer repareres. 
  Ny rude på køkkentrappen. 
  Vandrør sprunget i kælderen. 
  Hoveddørens lås og lukker bør fastmonteres så at håndtag og andre  
  metaldele ikke kan fjernes, og døren kan lukkes og låses. 
  Ingen kælderlys. 
 
Nr. 208  Håndtag i hoveddøren, der har manglet siden før jul. 
  Gelænderet repareres. 
  Trin (trappe) fra mellem dør til gården skal fornyes og sættes fast til 
  bygningen på en mere solid måde. 
  Ingen lys i kælderen. 
  Cykelkælder laves og aflåses. 
  Hele opgangen behøver en kloakmester, da afløbene fra køkken og bad er 
  meget dårlige. 
 
1. th & tv  Løbesod 
2. th & tv  Loft i badeværelse  Køkkengulv 
3. th & tv  Gulv i badeværelse  Loft i badeværelse 
4. th & tv  Køkkenbord, ødelagt af ejerens håndværker – Gulv i badeværelse. 
4 th. & tv.  Fugtighed trænger ned i lofterne. 
  Lyset på køkkentrappen har brændt i flere uger. 
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DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 

 
Ejendommens vedligeholdelse fortsat: 
 
Gården Køkkendørene repareres, kittes og males. 
 Køkkenvinduerne kittes og males, evt. fornyes. 
 
 Der er for 6. måneder siden lovet port sat i indkørslen til 
 Vesterbrogade. Man efterlyser den stadig, samt en  
 aflåsning der kan forhindre at andre end beboerne  
 benytter den. 
 
 Tørrestativer repareres. 
 Træskure, hvor skarnkasserne tidligere stod bør rives ned. 
 Lofterne i mange af garagerne bør repareres. 
 Rensning af afløb, gården er en stor sø efter regnfald. 
 Lyskasserne er ikke i orden. 
 Toiletterne ordnes. 
 Lys i kældrene. 
 Kælderdørene aflåses. 
 
Lofterne Dørene dertil aflåses. Dørene imellem holdes lukket. 
 
Ejendommens Rengøring: 
 

Det er samtlige beboeres mening at rengøringen er under al kritik. Indtil 
januar 77 kunne der gå måneder mellem der blev sjasket vand på 
hovedtrappen. Lejerne kan slet ikke mindes der er vasket køkkentrapper i 
de sidste tre år eller mere. Der skal vaskes hovedtrapper mindst en gang 
om ugen, ligeledes også køkkentrapper. Lofterne bør vaskes, som 
tidligere, hver tredie måned. Alle gamle aviser (13.12.43 og til dato) bør 
fjernes. Alle hoveddørene bør afslibes og behandles med olie. 
Ejendommens vinduer bør pudses jævnligt. Pærer bør udskiftes. Gården 
og kældre skal fejes regelmæssigt over det hele. Snerydning og 
grusbehandling skal ske samme dag, det er livsfarligt at færdes i gården 
ellers. 

 
Ejendommens Administration: 

Der har fra hr. Cohn side været tale om at vi skulle få en vicevært når der 
engang blev en lejlighed boende. Med mindre han får lov at lave det som 
beboerne ber ham om infor rimelighedens grænser kan det jo være 
ligegyldigt om han er her eller ej. Forskellen er blot at vi betaler for ham 
ligesom vi betaler for rengøring der heller ikke finder sted. Beviserne 
herpå kan beskues i ejendommen og i hr. Cohns regnskaber. 
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DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 
Ejendommens Administration fortsat: 
 

Der findes et nummer (01) 15 41 40. Dette er opgivet at være det nummer hvor 
man træffer viceværten. Men damen der siger at de ikke er viceværter, men et 
rengøringsselskab der har fået besked på at vaske hovedtrappen en gang om ugen. 
 
Beboerne finder det desuden beklageligt, at de kun kan komme i forbindelse med 
Administrations kontoret 4 x 1 time om ugen. Både bogholderiet og fru 
Haughbart kan ikke tage telefonerne da der er telefonvagt på. Disse vagter koster 
7 kr. per telefon per døgn. 
Hvis denne udgift er inkluderet i de administrations udgifter der pålægges hver 
enkelt lejer, henstiller vi til ejeren, at dette system bliver ændret, og at udgiften 
helt bortfalder. 
 
Ligeledes henstiller vi alle til ejeren om at sende os et fuldt forståeligt og 
detaljeret regnskab for ejendommen hvert år. 
 
Regnskaber for lejernes individuelle vedligeholdelseskonti er ikke modtaget i 
næsten to år, og bedes fremsendes snarest (1. måned). 
 
Indsendte regninger på de af lejerne udførte arbejder bedes betalt inden 30 dage 
fra datoen for indsendelsen. Det nuværende system hvor der kan gå mellem 3 – 5 
måneder før en ”lille” håndværker bliver betalt, og gerne efter adskillige samtaler 
med Deres kontor er utilfredsstillende for lejerne og deres rygte. 
 
Samtidig forlanger lejerne navnet på den vicevært som vi nu i lange tider har 
betalt for (vi forstår at en kontrakt foreligger i huslejenævnet, mens den sidste 
vicevært vi mener at have haft rejste fra vor bygning per. 31.12.75) og telefon nr. 
 
Vi beder om hans jobbeskrivelse og tidspunkterne for hans tilstedeværelse. Vi 
beder om Rengøringsselskabet navn og telefonnummer. 
Vi beder om deres jobbeskrivelse, pligter og tidspunkter for udførelse af samme. 
 

Diverse: 
Samtlige beboere modtager en skrivelse fra hr. Cohn der oplyser om de lige 
nævnte ting. Ligeledes bedes han underrette beboerne om hensigtsmæssig 
benyttelse af affald, og lukning af affaldsbøtterne.  Ligeledes bedes han informere 
de forretningsdrivende om at holde orden i gården, feje de køkkentrapper som de 
har tilfælles med beboerne – hver dag –  
At bede dem holde affald og ejen skrap inden for egne lokaler eller i kontainere 
der tømmes regelmæssigt. Særlig blikkenslageren og fabrikken er det galt med. 

 
Vinduerne til Slotskroen, der brændte 16.10.76 bedes rengøres og evt. tilkridtes, 
samt istandsættes udvendigt hurtigst muligt så vi kan være fri for at bygningen ser  
så forfærdelig ud nu på næsten fjerde måned.  
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DOKUMENT DIREKTE AFSKREVET 
 
Ejendommens brandsikring: 
 
  Porte og døre til vej og gård aflåses med yalelåse. 
  Trapper til kældre aflåses ligeledes. 
  Den ubeboede bygning i gården gøres utilgængelig. 
  Lofterne rengøres. 
  
  Skrald fjernes overalt i ejendommen. I forbindelse hermed blev der  
  jævnligt fjernet skrald i en stor kontainer, det sker aldrig mere. Hvem er 
  ansvarlig for at bestille den? 
 
  Skorstene renses. 
   
  Glas i dørene erstattes med træfyldninger. 
 
Ejendommens Sundhedsgener: 
 
  Duer overalt. Der bør sættes lister med små pinde på, på alle steder hvor 
  duerne holder til, så de ikke kan ”lande”. 
  Duerne bør igen fjernes fra lofterne, der helt må tætnes. Myndighederne 
  har været her før og fjernet mange døde duer. 
 
  Lofterne bør rengøres for excrementer og mider. 
 
  Gården og kældre bør efterses for rotter og lignende. 

 
 
Slotskroen – en andelsboligforening på 26. år 
 
Andelsboligforeningen Slotskroen er en realitet den 18. marts 1980, og efter 
meget arbejde og utallige breve mellem parterne kan foreningen overtage 
ejendommen den 1. december 1980.  
 
Notits i Frederiksberg Bladet: 
 

Solgt for 4 millioner kr.  
 

ApS L. J. Investering har solgt 
hjørneejendommen Vesterbro-
gade 204 – 208 og Pile Allé 21 
til A/B Slotskroen for 4 mio. 
kr. Ejendomsværdien er 2,7 
mio. kr. 
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Ejendommen kalder på vedligeholdelse, så der er rigeligt at gå i gang med for 
de nye ejere. 
 
Første projekt er reparation 
af taget på hele beboelses-
ejendommen, så Slotskroen 
kan blive ”tørlagt”. Det viser 
sig at blive et løbende pro-
jekt. Omlægning af samtlige 
skifferten4, nye zinkinddæk-
ninger af kviste, istand-
sættelse af altanerne, svam-
peproblemer i undertaget, 
udskiftning af en del af tag-
konstruktionen og udskift-
ning af taget på et køkken-
trappetårn. Først i slutningen 
af 1988 er de mange repara-
tioner ved vejs ende. 
 
I de første år som andelsboligforening rydder andelshaverne op i lofts- og 
kælderetagen. Rådne skillevægge bliver fjernet, og alle rum bliver monteret 
med lås, nummereret og plantegnet. I gården, som i tidens løb er gået fra 
hyggelig selskabshave til kedeligt parkeringsareal, anlægger andelshaverne 
med få midler et fælles havehjørne, så hyggen kan genopstå i Slotskroen. 
 
For at begrænse uvedkommendes færden i gården opsætter andelsboligfore-
ningen i 1982 en smedejernslåge i porten. Til at begynde med er porten kun 
lukket om natten. 
 
Generelt sker der meget arbejde på og især i ejendommen efter 1980. 
Nærmest hver en ændring på ejendommen går forbi Frederiksberg Kommune i 
form af bygge- og ibrugtagningstilladelser. Frederiksberg Kommune har 2 
byggesagsmapper vedrørende Slotskroen for perioden 1906 – 1980. Men da 
andelshaverne får medbestemmelse over de respektive lejligheder, sker et 
boom i antallet af byggesager – og hurtigt får Frederiksberg Kommune 3 nye 
byggesagsmapper for Slotskroen. 
 
Midt i firserne begynder andelsboligforeningen at tale om en brandsikring af 
ejendommen, hvilket længe har været påbudt af kommunen. Endvidere har 
samfundet ændret sig, så flere og flere ejendomme finder det også nødvendigt 
at sikre sig for ubudne gæster ved hjælp af dørtelefoner. Slotskroen får 

                                                 
4 Foreningen er så heldige at få mulighed for at købe 4000 ”originale”, gamle skiffersten til en 
rimelig pris. 
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dørtelefoner i 1986 og brandsikringen er på plads i 1987 – en sikring der bl.a. 
betyder udskiftning af samtlige køkkentrappedøre. 
 
I 1988 står Slotskroen overfor et nyt stort renoveringsprojekt, denne gang 
gælder det alle hovedtrapperne. For hver opgang bliver det de respektive 
andelshavere, som bestemmer de kommende farver og gulvbelægning i deres 
opgang. Det betyder, at opgangene i dag ikke kun er arkitektonisk forskellige, 
men de giver også hver deres stemningsindtryk, når man træder ind i 
opgangene. Opgangen Vesterbrogade 208 er den første, der står for skud. 
 

I takt med at antallet af 
børnefamilier i Slotskroen øges, er 
1988 også året, hvor den første 
fastelavnsfest holdes i gården – en 
fast tradition lige siden. Det er også 
året, hvor der optegnes parke-
ringsbåse for at holde skik på 
gårdområdet. 
 
I halvåret 1988/89 rydder 
andelshaverne endnu engang op i 
kælderetagen. Alle ubrugte 
midterrum fjernes på grund af 
Slotskroens uindbudte gæster; 
rotterne. 

 
Resten af hovedtrapperne på Vesterbrogade renoveres i årene 1989/90, og i 
1991 påbegyndes arbejdet med den sidste opgang, Pile Allé 21. Tidens 
udvikling rammer endnu en gang Slotskroen i 1991, idet ejendommen får 
installeret hybridnet. Nu er det ikke Slotskroen, som hindrer valget af tv-
kanaler, men andelshavernes egne tv-apparater. 
 
I oktober 1991 starter den til-
trængte gårdrenovering (etape 1). 
Ejendommen er hårdt angrebet af 
fugt i kældre og fundament. Der er 
fugt nok til, at et lille birketræ gror 
i fundamentet!  
 
Det bliver en prøvelse for andels-
haverne; gummiged, larm og 
mudder alle vegne, og hvad værre 
er – ingen gårdparkering og ingen 
benyttelse af køkkentrapperne i 3 
måneder. Arbejdet omfatter dræn-
rør, pumpebrønd, sikring af funda-
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ment, tilmuring af lyskasserne, ny belægning med Holmegårdssten på hele 
gangarealet langs ejendommen, og beplantningsområde langs med parke-
ringsbåsene. 
 
I 1992 er renoveringen af hovedtrapperne et færdigt projekt, som erstattes af 
arbejde med isolering af etageadskillelsen mellem loftetagen og 4. sal. 
Gårdrenoveringen (etape 1) slutter året efter. På det tidspunkt er 
andelsboligforeningen absolut ikke interesseret i mere fugt i kældrene. Men til 
historien hører den julemorgen, hvor Slotskroen vågnede op til et krater-
lignende vejkryds (Vesterbrogade/Pile Allé). Krydsets asfalt var skubbet op af 
jorden i store flager, og nede i krateret løb en flod – fra kommunens 
frostsprængte vandrør. Kælderen i Pile Allé 21 stod under vand. Falck pumpede 
vand op i 3-4 dage, derefter afløst af 3-4 uger med affugtere. 
 
Slotskroen slipper dog ikke af med vandproblemer, for i 1993/94 får 
ejendommen en efterregning på et vandforbrug svarende til 30.-35.000,00 kr.! 
Det viser sig, at der er et brud på vandledningen til bagbygningen. Så bliver der 
gravet op – tværs over gården – så vandledningen kan repareres. Denne lille 
opgravning af gården er muligvis til gene for nogle andelshavere, men det er 
intet ved siden af det næste store projekt i Slotskroen, som foregår i årene 
1994/95; installering af fjernvarme. 
 
Gården bliver forvandlet 
til en skurvognsby, og så 
starter arbejdet med 
opsætning af stige-
strenge og radiatorer, 
centralvarmeanlægget 
(fjernvarmens hjerne) i 
kælderen, og samtidig 
udskiftning af samtlige 
faldstammer i køkkener 
og på badeværelser. Det 
er virkelig et projekt, 
som sætter Slotskroens 
ejere på prøve, både 
hvad angår økonomi og 
arbejdstimer. Med projektet forsvinder varmekilder som kakkelovne, 
petroleumsovne, gasfyr og elvarmen. 
 
Kort efter indlæggelsen af fjernvarme bliver Slotskroens kælder og facade 
renoveret. Facaden får en generel ”smukkesering”, og kældervinduerne mod 
gaden mures til, lyskasserne bliver bevaret. Kælderrenoveringen omfatter et 
stort vedligeholdelsesarbejde af murpillerne, som er ved at skride. Det bærende 
jern er næsten væk under ejendommen, hvilket skyldes, at jern og mørtel ikke 
kan forenes. Men det vidste man ikke i 1906, da ejendommen blev bygget – og 
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på det tidspunkt havde man heller ingen anelse om omfanget af den trafikale 
belastning omkring Slotskroen 100 år senere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1996 er facade- og kælderrenoveringen afsluttet. Facaden er tæt på sin op-
rindelse, gesimser, sandstensornamenter, frontespicer – alt har fået en tur, 
også butikkerne har fået en flot sammenhæng med bl.a. retningslinier for 
facadeskilte. Slotskroens ejere begynder så småt at tale om bagbygningens 
synlige forfald.  
 
I 1998 får ejendommen renoveret vinduer både til gården og til gaden, og i 
2000 er det Slotskroens køkkentrapper, som bliver sat i stand. For at skabe 
mere liv på køkkentrapperne, bliver væggene malet i to farver – og igen er det 
de respektive andelshavere i opgangene, der bestemmer farvesammensæt-
ningen for deres opgang. 
 
År 2000 er et år med mange små projekter til bevarelse af trivslen i Slotskroen. 
Porten til gården automatiseres, og ”lukketiden” for uvedkommende udvides. 
Det stigende antal børn i ejendommen får bedre legevilkår i gården med fod-
boldmål og lignende. Andels-
haverne vedtager, at det bliver 
muligt at inddrage loftrum til 
boligareal for 4. salene. Sidst 
men ikke mindst er det også 
et år, hvor opmærksomheden 
bliver rettet mod støjgener og 
kakerlakker fra restaurationen 
på hjørnet. 
 
I foråret 2001 bliver andels-
haveren i bagbygningen eks-
kluderet, hvilket sætter gang i 
et stort bagbygnings-projekt. 
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Bagbygningen trænger generelt til vedligeholdelse, og andelsboligforeningen 
beslutter en decideret ændring af bygningen. I 2003 rives sidebygningen – som 
blev brugt til foruragehandel – ned. I den tilbageværende del af bygningen 
indrettes beboerlokale på 2. sal; et stort vinkelrum, køkken, 2 toiletter og lille 
entre, og en viceværtlejlighed på 1. sal. Begge etager med altan.  
 

   
 

   
 
 
Området, hvor ”sidebyg-
ningen” har været, bliver i 
2005/06 sammenlagt med 
den lille hjørnehave, og 
der anlægges et fælles 
haveanlæg, hvor flere 
grupper af andelshavere 
kan sidde sammen eller 
hver for sig og nyde sol-
ens stråler, der kommer 
ned over byens tage. 
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Slotskroen – en ejendom omtalt i medierne 
 
 
 
 
 

 
 
Artiklen er formentlig skrevet omkring 1905, da den gamle Slotskro blev revet ned til 
fordel for den Slotskro, som vi kender i dag. 
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Slotskroen - ejerforhold 
 
 
 
 
 
Slotskroens mange ejere: 
 
 
1762: Bakkehuset overgår til kongelig bygningsinspektør Conradi. 
1776: Conradi sælger på offentlig aktion til Carl Henrich Ording. 
1782: (ca.) Carl Henrich Ording sælger kroen til Johannes Orm. 
1792:  (ca.) Johannes Orm sælger til Peder Steenum. 
1799: Peder Steenum sælger kroen til Wulf Peter Holm. 
1803: Slotskroen overgår til Peder Larsen´s Eje. 
- 
1859: Kroen går fra J. Cumann og C.J.T. Brion til Peter Wismann. 
1867: Ved auktionsmøde går kroen til Søren Abel Lauritsen. 
1877: Lauritsens arvinger sælger til V.P. Møller og H.F. Syberg. 
1882: Møller og Syberg sælger kroen til brdr. Bernth og S. Johannsen. 
1883: Brdr. Bernth og S. Johannsen sælger til L.H.P. Hansen. 
1897: L.H.P. Hansen sælger kroen til Peter Christensen. 
 
Omkring årsskiftet 1904/05 overgår Slotskroen fra Peter Christensen til 
Slotskroen A/S v/H.V. Jensen og H. Jørgensen. 
 
1905: Slotskroen A/S går fra Jensen og Jørgensen til Dan-Olsen. 
1956: 90% går til frk. Dan-Olsen, 10% til prokurist H. Jacobsen. 
1962: Ingeborg De Fine Skibsted bliver medejer af Slotskroen A/S. 
1969: Slotskroen A/S overgår fra frk. Dan-Olsen/H. Jacobsen til 
 Boligselskabet Jammershus af 1961. 
1978: Boligselskabet Jammershus af 1961 omdannes til L. J. 

Investering. 
1980: Slotskroen overgår til A/B Slotskroen. 
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Slotskroen, 1907. 

 
 
 

Tak til Knud Erik Hansen for indsamling af materiale fra Slotskroens 
første mursten og frem til A/B Slotskroen. Følgende har venligst stillet 
materiale til rådighed: 
 
Frederiksberg Stadsarkiv 
Københavns Bymuseum 
Frederiksberg Bibliotek 
International Billedreportage 
Bogforlaget Dana 
Landsarkivet 
 
 
Tak til Finn Michelsen, Henrik Michelsen og Anja Vester for indsamling af 
materiale om Slotskroen fra andelsboligforeningens overtagelse af 
ejendommen. 
 
 


