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I Garnmel, fattig mand
med betydeligt bo

Lars Ifansen sklldrede slg I ansøg-
'nlngu som en fattig mand, der ikke
j kan tåle at arbejde og ingen slags
I håndværk.kan,.og hvis hanr. »liden

I nærlng. nu .skulle nedlægges, ser
ln"o irrgen anden'udveJ lor sln'alder-
'dom end )det tunge kors, bettelsta-
Lven medfører«.
t ilans fattlgdom synes dog at have
I været ret bekvem, Han hørte til
den socialt bedrc del al tolket, som
blev tituleret rseigneurr, og ved ar-
veskiftet efter hans hustru Mette
Clausdatter. i 17'il? var der blandt
indboet 6 vlollner, en vloloncel, 2

trompeter, 2 valdhorn, 2 oboer, 2

fløjttravreser, 2 fløjttraducer og en
basun foruden en lang række gen-
stande til rtgeltgt udstyr. Indboet vur
deredes til 106 rdr. samtidig vurderes
bygningerne tll brandforslkrlng til
190 rdr.

Lars Hansen glltede stg endnu to
gange, inden han selv døde i. l?94,
omtrent 80 år gammel. Da var der
483 rdr. til deling i boet.

Sannrne lomitioi k oen
gennern 

'n,casae7o 
700 år

Gennem næstån hundrede år var
Salltåge kro l iamme lamilles ete,
Nlek: Hadien. døde ung, og t 1848

bortlæstedes kroen tll. Hans Madsen
fra Vedter-Ilbslngd. Ha' nhavde glf-
tet sig med Nlels Hansens enke Blrte
hun drev.kroen videre elter llans
Madsens død 'sammen med slne tre
børn af første ægteskab ,Hans Peter
Nlelsen Grundtvorm og Caroline og
Chrlstlane .Grundtvorm. 'Da llans
Peter døde. kort eftei krlgen I 186,1,

hvor.han blev såret, blev det plgerne
rCarollne og Chrlstlane I kroen«. der
førte. bedriften vldere sammen med
broderena. enke, Kaien Krlstlde.

På egnen kau de ældste endnu
mindes de gæve plger I kroen, og
endnu l'dag mlndes de gennem Sal-
linge Kros æggekage, der laves efter
derea orlglnale opskrltt. rPlgerne I
kroen: fulgtes' al Karen Krlstlnes
datter, Birte og hendes mand Ole
Chrlstiansen. De var værtspar til f91?

da Blrte Chrlstlansens åbrtiroder,
Lars Hansån; der var tldllgere gård-
mand I Salllnge og Hlllerslev, flk be-

Fik bettilling til I vilinren. Han døde 1e31, og hans
t ,t - t : I edke, Marle Hansen, hJalp trofastden nedlagte 

"ro | .m ,uo og gvtgerdatter, HaEs chrt-
Da Lars Hansen døde, skulle kroen | -^-..^- ---

auså nedrægges, men ;;;,1;;; 
I :lT[:, ":r"}1[",åll.?,,åil,rT;

§ig I 1796 med søren Bech, og h"t l aud t iss6 rø"te rru cudrun forret-fik 2?. januar r?st bevillins på, at 
| ;ilu;-;rd""", anset oB respekterethan må »fremdeles holde 

-s1m1e | ,r "u" t sauinge og vidt omkrtng.
vertshus«. Afgften er vokset flr 8 rdr. I ,"" afstod kroen omkrrng r94? t[
men ellers er vilkårene de samme. 

I a"g" og Sigrld pedersen, der var
dog har veitorordnlng"_" 

"f_- 
1793, 

1 morok ttt 1964. Knud rreggelund,
som skltserede et net af hovedlande- 

| aer kom lra København, var eJer at
veje. over hele landet, medlørt, 

"t I k"oen et årr ud fil november 1965, dader rndføres den klausur, at kroen 
I o"r, rÅ køut ar Karra og sørenstraks skal nedlægges' hvls veJen i Knudaen, Rlnge lrotels væitJpar, derrorbl den bllver torflvtt:l 

:. :"d:'l ;;;;f* Aase sch5ødt som for.nogen påstand om godtgiørelse forl _^^-:,__-;_-__
vertshuusholderenr nærin gstab«. retnlngslører.

:n Lars Hansen har været-kr;;;; I 
gennemført: r:deq ydreitremtræder

Aliere{e l?go er au" 
"o.rrv. 

tro-l . Karla og,søren Knud§en flk plan'

-';----; I lagt en stor reetaurering ai denmand,. Niels Jørgensen, sor6 dog al-1 '-a'- -:' ""' '!ctqs'v'sr6 q' us

lerede 1801 lgen, atstÅr kroei;.]Han I samle f,ro' hvls rarimer så eueståen.

skriver kontrakt med Mortln peder- I de er bevqret med.|tn§ingwærk og

sen al PeJrup, men denne overtagerl stråtas''og'1''aprtl 1968 åbnåde d';
lørst kroen i 1803, elter at end-n,r I 

eften at planen,for hovbdlængden var


