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25 års jubilæum

i  m o d e r n e  o m g i v e l s e r

Hjørring Kro kan i år fejre 25 års jubilæum som kro. det kvarte århundrede 

er blevet brugt på hele tiden at udvikle forretningen, så den hele tiden følger 

med tidens krav, men også med stor troskab overfor nogle traditioner, som 

for parret bag, lizzi og Brian Pedersen, er uløseligt forbundet med det at 

drive kro.

Tr aditioner

Lizzi og Brian Pedersen kan nu 
fejre kroens 25 års jubilæum.
 Samtidig har de faktisk selv

15 års jubilæum som ejere.



–  2 5  å r  m e d  sta d i g  f r e m g a n g
det lå bestemt ikke i kortene, at der skulle drives kro, 
da bygningerne på Birthesvej 2 blev opført tilbage i 
1950’erne.

laurits Jensen byggede stedet som værksted med 
speciale i morris. senere blev morris skiftet ud med 
mercedes, og sidst i 1960’erne blev morris og merce-
des erstattet med menukort, da Cafeteria Clement 
dukkede op ved indfaldsvejen til Hjørring fra aalborg.

igennem årene var der skiftende ejere, men sidst i 
1980’erne kom meta madsen til. Hun var en fremra-
gende kogekone og havde stor succes med selskaber. 
i 1990 tog hun konsekvensen og omdannede cafete-
riet til kro.

der var allerede blevet lavet et par værelser til udlej-
ning ved cafeteriet, men det var hurtigt for lidt. ste-
det fik en overetage med 10 værelser og cafeteriet 
blev til Hjørring Kro.

otte år senere ansatte meta madsen lizzi Pedersen 
som kok. de to havde i starten nogle heftige diskussi-
oner om kunsten at lave mad, men fandt efterhånden 

ud af, at de kunne lære af hinanden og de to endte med 
et fortrinligt samspil.

desværre blev meta madsen ramt af kræft for anden 
gang. denne gang så alvorligt, at hun måtte opgive at 
drive kroen videre. Hun ville gerne have lizzi Peder-
sen og hendes mand Brian til at overtage stedet og 
drive det videre. det gjorde de i august 2000. Bare to 
uger før meta madsen bukkede under for kræften.

det driftige par har igennem deres 15 år stille og roligt 
bygget videre på Hjørring Kro. til deres 10 års jubilæ-
um i spidsen for kroen indviede de et nyt køkken i en 
helt ny tilbygning. Her var der plads til at sende op til 
1000 kuverter ud af huset. det var en tredobling af det 
gamle køkkens kapacitet.

året efter kom en ny fløj med værelser og i 2013 blev 
der renoveret ovenpå, så Hjørring Kro nu råder over 23 
topmoderne værelser.

i år er den gamle gildesal netop blevet gennemrenove-
ret fra gulv til loft. taget har været af den store sal for 
at få det helt perfekt og tidssvarende med loft til kip.

Hjørring Kro

Lizzi Pedersen nyder arbejdet  
med at få de sidste detaljer  

til at sidde lige i skabet.



med den ”nye” gildesal er der ikke rigtigt flere ting for 
håndværkerne at lave den kommende tid, men med 
nordjysk lune håber Brian Pedersen alligevel, at der 
kommer til at holde en del håndværkere ved kroen.

- vi har altid haft mange håndværkere boende her fra 
mandag til torsdag, så det håber vi da, at de bliver ved 
med, smiler han.

Kroen kan også tilbyde en rigtig håndværkermenu 
med en gammeldaws bøfsandwich med en ordentlig 
bøf og rigtig brun sovs. og værelserne har masser af 
tv-kanaler at vælge mellem, hvilket håndværkerne 
også sætter pris på efter en lang arbejdsdag.

lizzi og Brian Pedersen ved godt, at håndværkerne en 
dag igen skal arbejde på kroen.

- der kommer jo mange mennesker igennem, så det 
bliver jo slidt, erkender lizzi Pedersen.

så de kommer aldrig til bare at læne sig tilbage og 
nyde livet som krofatter og –mutter.

- vi hviler ikke på laurbærrene. dem laver vi i stedet 
bjæsk på, smiler Brian Pedersen, med henvisning til 
en bjæsk kroen har fået lavet på porse og laurbær i 
anledning af jubilæet.

Kroen indvier i øvrigt også en ny Cille Bjæsk – opkaldt 
efter datteren Cecilie – med anis og lime. datteren er 
udlært som kok på Hjørring Kro og er nu i gang med at 
uddanne sig til serviceøkonom med speciale i hotel og 
restaurant.

dermed er der gjort klar til et generationsskifte på 
Hjørring Kro, men hverken lizzi eller Brian Pedersen 
vil presse datteren til at tage over, når de en dag er 
klar til at give slip.

- det er op til Cecilie selv, hvis hun har interessen for 
det, siger forældrene.

- det er jo lidt specielt at drive et sted som Hjørring 
Kro. det er en livsstil.

sønnen nicklas hjælper også gerne med blandt andet 
kroens facebook-side, men han har uddannet sig som 
køletekniker og er ved at uddanne sig som maskinme-
ster, så hans fremtid ligger udenfor kroens matrikel.

Der er fjernsyn på alle værelser og med den store  
tv-pakke, så ikke mindst håndværkerne 

 kan slappe af, når de indlogerer sig efter en  
lang arbejdsdag langt væk hjemmefra.

Vinkælderen er fyldt med vine nøje udvalgt af Lizzi 
Pedersen og Roland Jensen fra vinfirmaet Best Selection

I samarbejde med Naturen på Flaske   
har Hjørring Kro fået fremstillet  

en Cille Bjæsk og en jubilæumsbjæsk,  
der naturligvis passer til en god frokost



e r  K l a r  t i l  f r e m t i d e n

lizzi og Brian Pedersen overtog for 15 år siden en solid for-
retning, men at drive en moderne kro kræver hele tiden 
udvikling. ellers ender det med afvikling.

det dygtige par bag Hjørring Kro har dog forstået at følge 
med tiden, samtidig med at de også holder fast i mange 
traditioner.

for en kro i traditionel forstand skal byde de rejsende på 
et godt sted at overnatte kombineret med muligheden for 
noget godt mad. det kan Hjørring Kro … og gæsterne kan 
vælge mellem alt lige fra en gammeldags flæskesteg med 
brun sovs til mere moderne retter.

med det velrenommerede og alsidige køkken er Hjørring 
Kro også i stand til at leve op til en anden af en kros tradi-
tionelle opgaver: Birthesvej 2 er et yndet mål for selskaber, 
når familien skal samles til runde fødselsdage, konfirma-
tioner eller store bryllupsdage.

med et topmoderne køkken og en kapacitet på op til 1000 
kuverter er der også mulighed for at få maden leveret til 
de store fester. og kroens diner transportable er blevet en 
stigende succes.

nu drømmer parret så om at lave forskellige arrangemen-
ter i kroens smukke rammer. ikke mindst i den nyrenove-
rede sal med plads til over 100 gæster.

Her er der god plads til at lave små koncerter, foredrag, 
konferencer, møder eller noget helt femte. der er også in-
stalleret teleslynge i gildesalen, så blandt andre den lokale 
døveforening kan holde deres møder i salen.

der skal hele tiden ske noget nyt, men også holdes fast i 
det gamle, når man driver en kro som Hjørring Kro. den ba-
lancegang har lizzi og Brian Pedersen formået at udføre til 
perfektion igennem 15 år.

Hjørring Kro

Datteren Cecilie og kok Nicolaj
i det top moderne køkken på Hjørring Kro.
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