Haarby Kro

Billedet er fra 1900-1910
Haarby Gæstgivergaard – står der på gavlen

Ikke mange kroer kan føres så langt tilbage som Haarby Kro, der har ligget på samme sted
i mere end 300 år. I gamle retsprotokoller omtales den allerede i 1500-tallet. Men dens
data regnes fra omkring 1659, hvor den bliver Kgl. Privilegeret Kro. Kroen bestod på det
tidspunkt af bindingsværk med stråtag og tilhørende rejsestald samt en mindre
købmandsbutik/landhandel, som var forpagtet ud. Da diligencens rute gik fra Faaborg til
Assens, var det naturligt, at mellemstationen blev Haarby Kro.
Den 22. oktober 1907 blev kroen solgt til cykelhandler og staldforpagter Christian
Rasmussen og hans hustru Laura. De havde begge arbejdet på Vester Skerninge Kro, hun
som servitrice og han som gårdskarl. Kroens omsætning kom bl.a. ved, at Sognerådet
holdt sine møder på kroen, og når gårdmændene fik udbetalt deres overskud på mejeriet,
blev der spist stegt ål på kroen. Der blev solgt smørrebrød til 10 øre pr. stk. og kaffe med
brød til 25 øre. Kroen leverede også mad, når Højrefolkene hvert år fejrede Chr. IX
fødselsdag i deres hus ”Amlingehøj” i Strandgade. Maden blev leveret på en trækvogn, da
man ikke havde plads til så store sammenkomster på kroen. Med til at drive Kgl.
Privilegeret Kro hørte også forpligtigelsen til at bespise landevejens farende svende i

”bissestuen” og holde et antal senge opredte til dem i bagbygningen. Ved en brand i maj
1946 forsvandt de gamle bygninger. Det eneste, der stod tilbage efter branden, var en
sidefløj og en sal, som var bygget til i 1925. Salen gav mulighed for at afholde større fester
og sammenkomster.
Anden generation Ester og Bent Rasmussen (Bent var søn af Laura og Christian
Rasmussen) stod som bygherrer ved opførelsen af den nye kro – som blev opført af
Hansson og Knudsen - og Ester og Bent havde hermed overtaget styret. Genopbygningen
startede i 1947, og der blev ved den lejlighed bygget 12 værelser til udlejning. I 1952
udvidedes kroens sal yderligere, så der var plads til 300 spisende gæster.
Haarby Kro er blevet kendt som et godt madsted, hvor Esther og Bent Rasmussen
sammen med datteren Jytte har været i køkkenet hver dag. Efter Esther og Bents død
videreførte Jytte kroen i nogle år, og satte den til salg i 2010. Den 1. juni 2014
genåbnede Steen Laursen Haarby Kro. Der er nu gang i kroen med selskaber, møder,
konferencer, receptioner musikarrangementer og meget andet.
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