
Den første rder efter ansøgnlngrbliver Kongeli.g priviligeret
Kromand. paa Sallinge krorfik tillad.elsen d-en:

lo-7-1742. Tld.ligere ryttersold.atrnu fæster af den ejend.omrhvor
kroen l-aa: Claus Lauersen. Han døde i 1741.

Justltsraad,Erik ;;;; von Holsten,Gjelskov'søser om

ny Bevi11lng ti1 kroen og faar den 1-1-17+6rmen benyt-
ter den ikke

L?+1, Claus lauersens åatter: Mette Clausdatter faar herefter
Bevilllngen. Hun gifter sig ned. Lars Hansen.

Mette Clausdatter d.øåe i LTTT rhvorefter enkemand.en Lars
Hansen glfter sig igen og driver.kroen videre.Han d-ød"e L79L

2.,-6- l?9+. Jens Mad.sen f*" fifu-f,A]ff" han gifter sig med. Lars llansens
Enke. Jens Madsen døde kort efter.

z?-L-LzgT. søren Bech raar 
"";;;;;"sen.Han 

var i t?g6 blevet sift
med. Jens Mad.sen Enke.

," ,, ,lll: ::::",::::::'"" -
14-1o-l8o1. Morten Pedersen af Pejrup. Døde i L812.

L1- 
'-LSlt+. 

Niels Hansen. 
'""_ij:= 

*.*.

1o-11-1848. Hans Mad,sen fra Vester l{æsingerder gifter sig ned. Niels
Hansens Enke Birthe.
Efter Hans Ma<i,sens åød.rfører enken Birthe Mad"sen kroen
vld"ere sammen med sine tre børn af første ægteskab:Hans
Ped.er N.Grund-tvormrCaroline og Christiane samt Hans Ped.ers

hustru Karen Kirstine.
En d.atter af Karen Kirstinerd.er hed. Birthe gifter sig
med. O1e Chrtsttansenrder fører kroen vid"ere til L9L7.

LgL?. En morbroder tir ,t;;;; christiansen, Lars llansen og

hustru Marle Hansenrovertager kroen i L':)L7. Lars Hansen
d"ød-e i L91L.

1911. Deres søn Hans Christoffer Hansen overtager kroen og

gifter sig i 1917 ned, Gud"runRasmuss&Hans C.Hansen
iløde i L916,

L9r6. Enken Gudrun ri*o"*L'lrl"***"" kroen og gifter sig senere
med. Oskar Ped"ersen.

;å;å;



1947. Aage og Sigrid Ped.erserr.

1964. Knud. Heggeluna 
-:-.-

L965. Jensen.

Le65. Karla os søren y!:i.".
Poul Ragmussetr'.

a-

Kroen br"ænd-er L1-Lo-L974 og blev ald.rlg bygget op igen.
Den ganle smukke straatækte bindingsværks krorvar igennem tiderne
vld.t berøut. Mange har her sat hinand.en stævnerom mange forskellige
formaal''. Ungd.oramen samledes her til d.eres fester.
For den mld.tfynske landsbyrvar d.et pulserend.e liv d.er her foregik
et tabrd.a iler kun stoil d.e røgs\Iærtede vægge tilbage og et flere
hrrndreaamig vlrkested" var slut.


