




Hvidsten kro hører til landets ældste. Den blev bygget i 1634 ved den gamle Mariagerlandevej - i kirkebyen 
Hald. Da man senere rettede vejføringen ud, så den nye vej kom til at passere Hvidsten, flyttede kroen 
med. En medvirkende årsag til flytningen var en utålelig trætte mellem kromanden og præsten på stedet. 
 
Slægten Fiil, som her fortælles om, kan takke St. St. Blicher for en indgriben, som blev afgørende for fa-
miliens skæbne på stedet. Det blev i særlig grad kroparret Marius og Gudrun, som kom til at præge kroen. 
 
Begge var optaget af den gamle bondekultur, og Marius lå ustandselig på farten for at opkøbe seværdige og 
spændende ting til kroen. Der berettes om familiens tunge skæbne under krigen. 1 1984 havde familien 100 
års jubilæum på stedet - og kroen har bestået i 350 år.  

En gammel kro 



Når man før 1916 skulle begive sig på langfart fra Mariager til handelsbyen Randers, kunne man tage dag-
vognen. Den gik 3 gange om ugen, mandag, onsdag og lørdag. Om vejene ikke var alt for opblødte, nåede man 
halvvejen, de 11 km. til Hvidsten kro, på 1 ½ time. Her gjorde man holdt, så passagererne kunne få lejlighed 
til at strække benene og få en lille forfriskning - og hestene kom i rejsestald. Hændte det, at himmel og 
jord ind imellem teede sig så besværlig, at kusken anså den hele hjemtur for uladsiggørlig, så gjorde man 
ophold ved kroen og indlogerede sig for natten. 
 
De danske kroer blev oprettet efter kongelig befaling. Landet var efterhånden blevet forbundet med lan-
deveje mellem byerne. Allerede under dronning Margrete d. 1. kom der i 1396 en forordning om, at der skul-
le bygges en kro for hver 4. mil. 
 
Den afstand fandt man imidlertid for stor, hvorfor man i 1500 tallet lavede en ny forordning om en afstand 
på kun 2 a 3 mil mellem kroerne. Af de tal kan man hurtigt regne ud, at det var en langsommelig sag at fær-
des på vore landeveje. Dengang havde man ikke brug for fartbegrænsninger; der var naturlige muligheder 
for at forhindre enhver form for hastværk. 
 
En lærd professor skriver i 1800 tallet: » - at de danske landeveje har 3 dimensioner - nemlig også dybden!« 
I en anden beretning står: » - Hestene gå i ler til knæene og vognene til hjulnavene, ja, på adskillige steder 
skal endog ingen bund kunne nås! « 
 
Digterpræsten St. St. Blicher, som boede i nabosognet til Hvidsten, beretter i sine erindringer, at han er 
væltet 34 gange med sin vogn på de ufremkommelige veje. Det var altså veje af et udseende, vi ikke finder 
mage til selv på den mest afsides bivej i dag. 
 
Der var et stort og naturligt behov for bedesteder til de rejsende, hvor man for en billig betaling kunne 
spise, dr«ikke og sove. Af det kgl. privilegie fremgik, at det var »under forbrydelse og videre straf for ube-
rettiget næringsbrug ,dersom man beværtede den lokale befolkning. Det var en passus, som har voldt sine 
besværligheder, idet der kun måtte ske brændevinsbrænding på de priviligerede kroer. Det var ikke gunsti-
ge tider for Holbergs Jeppe og andre tørstige sjæle, som var hjemmehørende i nærheden af en kro. 
 
De ældste bygningsdele på Hvidsten kro stammer tilbage til Chr. d. 4.’s tid - fra 1634. Man kan studse over, 
at det traditionelle naboskab mellem kirke og kro ikke stemmer her. Kroen ligger næsten lige langt fra kir-
kerne i Gassum og Spentrup; men den har ligget ved en kirke, i landsbyen Hald, dengang den gamle Maria-
gervej passerede dér forbi. Da en ny, mere direkte vej føring blev lavet, flyttede man kroen til Hvidsten. 
Det hedder sig, at præsten og kromanden havde et alvorligt sammenstød, som var medvirkende til, at man 
holdt flyttedag. Det var i 1790. 
 
Der hørte landbrug til kroen, og det gør der stadigvæk. Det var ikke nogen lukrativ forretning at være 
gæstgiver. Egnen var fattig, rejselivet begrænset. Der kunne gå dage, hvor omsætningen indskrænkede sig 
til et par kopper kaffe. Ikke mærkeligt, at man kan notere sig mange skiftende ejere - helt indtil 1884, da 
Fiil slægten kom til. 

Kroen flyttede i 1790 



I 1893 fik de sønnen Marius. Han voksede op til at blive det originale menneske, som kom til at præge kroen 
mere end nogen af de tidligere ejere. Han kunne godt forlige sig med faderens mådehold, når det gjaldt 
stærke drikke - han rørte aldrig selv spiritus - men han kunne ikke rigtig forlige sig med, at mådeholdet 
også gjaldt forandringer af selve krobygningen. Den havde Marius lyst til at ændre på. Han var interesseret 
i den gamle bonde-kultur på egnen, optaget af Blicher, af det ærkejyske, af det nationale. 
 
I 1917 blev han gift med Gudrun, som stammede fra Snejbjerg ved Herning, hvor forældrene havde et be-
skedent gårdbrug. Her var nøjsomheden så stor, at børneflokken hvert forår, når solen kom tilstrækkelig 
højt på himlen, måtte aflevere strømperne og gå i bare ben for ikke at slide unødig på sokkerne. Filuren Ma-
rius ville også gerne berette om sin »personlige nøjsomhed «. Det skete i en sølvbryllupstale: » - Men først 
og sidst en tak til Gudrun, tak fordi du sagde ja i telefonen og sagde det så hurtigt, at jeg kun behøvede at 
betale for 3 minutter!« 
 
I 1925 døde »Kro Line« og Gudrun og Marius flyttede ind på kroen. De havde indtil da ernæret sig ved at 
Marius havde en cykleforretning - og at Gudrun gik sin svigermoder til hånde. Den gamle kromand så med 
stigende bekymring på alle de initiativer, sønnen tog fat på. Det passede ham ikke rigtig. »Nu har Line og 
jeg kunnet leve i vor tid på det lidet, som landevejen bringer os ind ad døren, så kan I det vel også!! « - sag-
de faderen. 
 
Leve af det? - det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Marius måtte supplere med en postrute, som indbragte 
ham 5 kr. om dagen. Han begyndte nu for alvor at samle på antikviteter. En ven af ham siger: » - Han havde 
ikke forstand på penge - ikke når det drejede sig om at drive forretning - men han havde forstand på at 
handle - men administrere penge? - nej! 
 
Han var meget, meget lun. Folk han handlede med, blev altid i godt humør, når de talte med ham. Og når det 
var nogen, han ikke kunne li så gik han bare. Han var aldrig uægte.« 
 
Når han handlede og man forlangte en større pris, end han fandt var rimelig, var hans stående omkvæd:- Ja, 
Gudrun hår no it giw mæ mier mæ end di her,« - og så dykkede han ned i sin åbenstående vest og fandt en 
ensom daler frem. Og med et stort smil og til gensidig tilfredshed blev handelen afsluttet. 
 
Gudrun fortæller om hans færden: » - Han var altid på farten efter gamle ting. Han var en strejfernatur 
ligesom Blicher og Kai Munk. Han fortabte sig i nuet og glemte, at jeg ikke anede, hvor han var; men han var 
sådan lidt sylret, sygelig, så jeg var bange, når han var ude. Mange aftener har jeg ligget og ventet på ham, 
søvnløs, når han var borte. Men når jeg hørte ham bumpe ind over gårdspladsen med sin cykel, vendte jeg 
mig om og sov. Det gik aldrig op for ham, hvor bange jeg var. Forresten tror jeg ikke, der er mange ægte-
par, der har vekslet så få onde ord som Marius og jeg.« 
 
Der kom gamle ting i hus. På en herregård i Himmerland købte han et kasseret egetræsparketgulv og benyt-
tede det som vægbeklædning i »Lillestuen«. En himmelseng erhvervede han hos sognerråds formanden i Tå-
num, et renæssancepanel af en sjælden skønhed købte han på en gård, som stod til tvangsaktion i Udbyne-
der, paneler og blyindfattede ruder ind til flere rum erhvervede han på den gamle Discontobank bank i Ran-
ders. Og fra den gamle, nedlagte jødiske kirke i Randers købte han kirkebænkene. Og han købte kobber-
ting, kander, skåle og alskens husgeråd i et antal, så den gamle far var ved at fortvivle - lange piber i et 
stort antal - og en enkelt gammel tromme. 

Gudrun og Marius 



Det havde længe stået på Marius ønskeseddel at få bygget en salsbygning i haven. Det lykkedes i 1930. Han 
havde i lang tid gået og samlet bindingsværk sammen fra nedbrudte længer på egnen, så han havde materia-
le nok til den ydre konstruktion af flere bygninger. Men der skulle penge til det øvrige materiale. 

Thor og havesalen 

En dag gik han ind på på bryggeriet Thor og sagde frimodig:»- Låen mæ 500 kr. te en krosael, å æ ska kun 
sæll æ byes øl å mi kro - å la mæ så avdraeg æ beløw ve å betåel 1 kr. ekstra å hver kass Thor, a fåer frem-
øver - indte æ låen er betaelt te baeg. « 
 
Det fandt man var en udmærket ide, og Marius tog fat på byggeriet. Han elskede at bygge, havde farfade-
rens, tømrersvendens, snilde i fingrene. 
 
Den gamle kromand, »Kro Peder«, rystede på hovedet. Hvordan skulle det dog gå med den vilde knægt med 
alle de flyvske planer? 
 
»Kro Peder« oplevede sit 50 års jubilæum på kroen i 1934 - et enestående jubilæum. Ledende restauranti-
onsfolk mindes i hvert fald ikke, at nogen her i landet har været kromand i så mange år. Det blev en festdag 
uden lige! Marius og Gudrun havde inviteret 150 gæster. »Kro Peder var stolt og glad«, siger Gudrun - og 
beretter videre: » -Det var i marts. En sommeraften nogle måneder senere blev Marius og jeg kaldt ind til 
ham i soveværelset. Lægen havde sagt, at hvis noget vigtigt skulle ordnes, så måtte det ske nu. Så overgav 
han os kroens papirer og formanede os til nøjsomhed - og næste morgen døde han.« 



Det gik fremad for kroen, besøgstallet steg. Den initiativrige hotelejer Mathiesen fra Hotel Randers og 
dagbladet Politiken fandt på at lave julerejser i det jyske. Heri skulle indgå et besøg på en gammel kro - og 
man fik en aftale med Hvidsten. Ved den lej lighed blev »Recepten« serveret for første gang - ganske vist 
på paptallerkener. Man havde ikke service nok. Gæsterne troede, man benyttede pap i de rigtig gode gamle 
dage på de gamle kroer. 
 
»Recepten« har sin egen historie. På et spørgsmål, om det er en læge, som har sat sit navn under, svarer 
Gudrun: » - Jo, det er det rigtignok - den er netop blevet til ved kyndig lægehjælp! Marius tilkaldte vor læ-
ge, og sammen med ham sad vi ude i skænkestuen en hel aften og regnede på »Recepten«, til vi havde den 
færdig - både retterne og rækkefølgen blev valgt. Mange forslag og kombinationer vraget, efter nøje prø-
velse mellem ganens og fordøjelsens rimelige krav.« Recepten blev en succes og har været det lige siden. 

Recepten 

Kroen trak folk til huse, takket være en god kombination af en særpræget kromand - som elskede at se gla-
de mennesker om sig - og en Gudrun i køkkenet, som forstod sig på det kulinariske - og som havde forstand 
på kredit og debit i regnskabsbogen. 
 
På en sommersøndag i slutningen af 30erne var det ikke usædvanligt, at der ankom mellem 800 og 1000 gæ-
ster. En sådan travl søndag, da over 1000 mennesker var blevet beværtet på kroen, stod Marius frem og 
sagde: » - Nu har vi altså kun meloner og tomater tilbage, så nu må I nøjes med det« 
 
I samme travle periode, hvor man op til en højtid havde indtegnet så mange bestillinger, som kroen kunne 
rumme, havde man overset yderligere en anmeldelse på 50 gæster. Da det gik op for Gudrun udbrød hun 
fortvivlet: » - Hvor skal vi dog have dem?« - hvortil Marius svarede: 
 
» - Det gø it noe - vi bygger baer en stue til!« 
 
Som sagt så gjort: - 14 dage efter stod den lille havesal fiks og færdig. 

Recepten 
 

Marinerede sild 
 

Flæskeæggekage serveret på panden 
 

Kogt kød med årstidernes grøntsager 
 

Flæskesteg og medister med rødkål, sovs og kartofler 
 

Koldt bord med pålæg og ost 



En byggesag gik i fisk for Marius - men fik til gengæld en så landsdækkende omtale i aviserne, at kroen - om 
den ikke var det før - blev kendt i det ganske land. 
 
Der opstod en strid mellem provst og kromand. Der skete det, at en ladebygning til Blichers gamle præste-
gård brændte, og menighedsrådet besluttede ikke at genopføre laden. Marius bød på tomten på grund af 
det megen bindingsværk, som han agtede at bruge til et vandrehjem i krohaven. Og han blev hurtig enig med 
menighedsrådet, og handelen blev forseglet med handslag; det er på jysk lige så bindende som en skriftlig 
aftale. Men så fik et par missionske medlemmer af rådet samvittighedskvaler og henvendte sig til provsten. 
Så rullede sagen - helt op til kirkeministeriet. Der udspandt sig en skarp ordveksling i avisernes spalter, 
hvor bl.a. provsten skrev i Kristelig Dagblad: 
 
» - Jeg ser sådan på det, at det er højst usmageligt, at en kroejer skal bruge Blichers og Spentrups præste-
gårds navn i reklameøjemed til et vandrehjem, der bruges i forbindelse med en kro, som har ret til ud-
skænkning af spirituøse drikke. Det er for meget fidusmageri, synes jeg.« 
 
Udgangen på provstens indgriben nærmede sig det tragikomiske - bindingsværket var lige ved at havne som 
hegnspæle og brændsel hos et af menighedsrådets medlemmer. I sidste øjeblik nåede man at redde en del 
til et »veldædigt formål«: - et klubhus på sportspladsen i Spentrup. Pietetshensynet var sket fyldest. Den 
smukkeste bygning, Marius fik rejst, var huset til datteren Tulle, da hun blev gift i 1939. Det ligger lidt syd 
for kroen. Han havde planer om at bygge huse til samtlige sine 5 børn - men skæbnen ville det anderledes. 
  

Blichers lade 



Billed-Bladet bragte i deres udgave nr. 37, 5. årgang 15. september 1942, en udførlig billedreportage fra 
Gudrun og Marius Fiil's sølvbryllup (bladet kostede 30 øre) 
 
300 havde næppe sat sig til Bords, før de maate rejse sig igen paa Marius' Bud og raabe et nifoldigt Leve 
for Kong Christian. Siden talte Kromanden for sin Sølvbrud og skaalede, tro mod sine Afholdsprincipper, i 
Saftevand. En Mikrofon transmitterede Talerne fra Gildesalen til Pavillonen i Haven, hvor andre Gæster 
sad. 

Sølvbryllup 



Der skete det i 1943, at modstandsbevægelsen søgte efter pålidelige folk til at modtage faldskærmsjæge-
re, våben og ammunition. Flemming Juncher på Overgård, som samlede alle de jyske modstandsbevægelses 
tråde, havde sagt om Marius Fiil: » -Kan I få ham med, er han bedre end nogen anden!« 
 
Marius havde aldrig lagt skjul på sit nationale sindelag. Han havde rejst sin egen genforeningssten ud mod 
landevejen. Ingen skulle være i tvivl. Han var Dannevirkedansker. På stenen står: 
 
»Halvvejen til Dannevirke -1920.« 
 
Da opfordringen kom til at forsøge dannet en modtagelsesgruppe, slog han til. Sammen med sin søn og svi-
gersøn lykkedes det ham at samle en gruppe brave mænd fra egnen, og de farefulde modtagelses- aktioner 
foregik ovre i Blichers gamle plantage. Og dermed havde man fået etableret den første gruppe, som modtog 
våben fra luften i Jylland. Området var ideelt. Betegnes af engelske rapporter som en af landets bedste 
modtagelsespladser. Var vildsom og utilgængelig for dem, som ikke var stedkendt i området. 
 
Det gik godt et år. Men d. 11 marts 1944 kl. 6.15 om morgenen blev kroen omringet af gestapofolk under le-
delse af gestapochef Schwizgebel. I kroen blev Marius, sønnen Niels, svigersønnen Peder Sørensen, døtrene 
Tulle og Gerda arresteret. Far, søn og svigersøn blev skudt af Tyskerne d. 29 juni - og Tulle og Gerda kom i 
tysk fængsel. 
 
Da krigen var forbi, blev det besluttet at gravsætte de 8 mænds urner på en hjørnegrund, hvor vejen gen-
nem Hvidsten møder vejen til Spentrup. Det skete d. 16 juli 1945. På mindestenen står følgende navne ud-
over medlemmer af Fiil familien: 
 

Søren Peter Kristensen 
 

Albert Carlo Ivertsen 
 

Niels Nielsen Kjær 
 

Johan Kjær Hansen 
 

Henning Andersen 

Hvidsten Gruppen 



Fra Hvidsten Kro, juni 2017 
 
Viceborgmester i Randers, Mogens Nyholm, indviede et nyt museum om bl.a. Hvidsten Gruppen på Hvidsten 
Kro, onsdag den 14. juni 2017. 
 
Fælles indsats gjorde det muligt 
Med økonomisk støtte på 2,8 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, har det været muligt for Hvidsten Kro og Museum Østjylland at få de gamle fredede stald- og la-
debygninger omdannet til et museum om Hvidsten Kros specielle historie og ikke mindst Hvidsten Gruppen. 
 
De renoverede bygninger på Hvidsten Kro huser derudover også en samling landbrugsmaskiner og -
redskaber fra det forrige århundrede, som primært er indsamlet af kroens nuværende ejer. 
 
En eventyrlig historie 
Det burde egentlig nok starte med ”Der var engang…”, for historien om Hvidsten Kro er næsten lige så rig 
på begivenheder, som et af H.C. Andersens spændende eventyr. Dog er der den væsentlige forskel, at hi-
storien om kroen er den skinbarlige sandhed. 
 
Hvidsten Kro har overlevet en flytning, Fiil-familien kan takke digterpræsten St. St. Blicher for en indgri-
ben, som blev afgørende for familiens videre skæbne på stedet, og kroen var vidne til en forfærdelig tung 
skæbne for slægten Fiil under 2. verdenskrig, som mange nok har set i filmen ”Hvidsten Gruppen”. 
 
Alt dette er endda kun et lille udpluk af de talrige begivenheder, der har fundet sted i kroens lange histo-
rie, og som det nu er muligt at opleve på Hvidsten Kros nye museum. 
 
Museum om Hvidsten Gruppen 
Hvidsten Gruppen var en dansk modstandsgruppe fra Hvidsten, der under besættelsen i årene 1943-44 del-
tog i modtagelse af våben, ammunition, sprængstof og faldskærmsjægere, der blev kastet ned af engelske 
bombefly. 
 
Kroejer Marius Fiil var leder af gruppen, der skulle modtage sendinger fra England og hjælpe med at videre-
sende til andre modstandsgrupper. Sammen med sin søn og svigersøn lykkedes det at samle en gruppe brave 
mænd fra egnen, der sørgede for de farefulde modtagelsesaktioner. Dermed havde man fået etableret den 
første modstandsgruppe i Danmark, som modtog våben fra luften. 
 
Det gik godt i ca. et år, men den 11. marts 1944 blev Hvidsten Kro omringet af gestapofolk. I kroen blev Ma-
rius, sønnen Niels, svigersønnen Peter Sørensen samt døtrene Tulle og Gerda arresteret. Far, søn og sviger-
søn samt 5 andre fra gruppen blev skudt af tyskerne den 29. juni 1944 - Tulle og Gerda kom i tysk fængsel. 
 
Ligene af de otte henrettede medlemmer af Hvidsten Gruppen blev fundet i Ryvangen, og den 16. juli 1945 
blev deres jordiske rester begravet 100 meter nord for Hvidsten Kro, hvor der i dag er en mindelund og en 
mindesten. 

Museum på Hvidsten Kro 



Filmen om Hvidsten Gruppen 
I 2012 havde filmen ”Hvidsten Gruppen” premiere i biografer landet over. Det er den autentiske historie om 
en families sammenhold, oprør og insisteren på frihed. Det er historien om, hvordan mennesker kan gøre en 
forskel og om konsekvenserne af at kæmpe for det, man tror på. 
 
En gribende fortælling, som vi aldrig må glemme, der viser modet hos tapre mennesker, der var villige til at 
risikere livet, for at vi andre kunne bevare friheden. 

Museum på Hvidsten Kro 

Baggrund 
Det er Hvidsten Kros arkitekt gennem en længere årrække, Klaus Lenskjold fra Tegnestuen 94, Oddervej 
94, 8660 Skanderborg, der har stået for renoveringen, mens museumschef Jørgen Smidt-Jensen fra Øst-
jyllands Museum i Randers har stået for selve udstillingerne. 
 
Kroen i dag 
Christina og Søren Fiil er i dag 5. generation af familien, der driver kroen videre med stor respekt for ste-
dets imponerende historie og stolte, danske traditioner. 
 
Hvidsten Kro og alle omgivelserne danner rammen om en hyggelig og historisk atmosfære, der indbyder til 
at gå på opdagelse i de mange, mange fortællinger fra kroens lange historie. 
 
Hele kroen, dog nok især krostuen, fungerer allerede i dag som et levende museum, men nu vil det altså og-
så være muligt at opleve udstillingen om Hvidsten Gruppen samt et landbrugsmuseum på den stemningsfulde 
kro. 
 
Kroparret Christina og Søren Fiil glæder sig til at byde alle velkommen inden for på Hvidsten Kros museum, 
som har åbent i kroens åbningstid. 



Så er der mad ... 








