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- RINGD
Med undtagelse af en ny pa-

viliorr-tilbygning er h,en r,e"e
end 200 år 6amle kgl. privilege-
.rede §allinge Kfo på Midilyn
r:edbraendt lørdat nat. To per-
soner, der lå og aov på loltet Ideq stråtiekte Iandevejskro
blev vækket oE reddet ud i sid-
ste ojel:lik.

Branden, der glter alt at
dømme er opstået omkring de
elektrisl:a installationer, blev
opdaget' ved 2.30 titten. Kungodt en he,lv tirne fbrinden
havCa kroen været fyldt med
omkring 300 balg:sster. De al-
lerfleste var netop taget bort
nden at ane, hvad der forestod.

Dei var Hilterslev Botdklub,
der holdt bal på kroerL Og det
var klubbens formand, Steen
Outzen, og l(asserer Kurt Jep-
pesen, der opdaåede .ilden, da
de fcrlod kroen elter at lrave
gjort regnskabet for aftenen op.:
Da de Lom udenfor, bemærkede
de, hrrad de i første ongång
troede tar grå d:s'over stråta-
gct, Ir{eu så begyilCte flanrmer-
ne at slå igennem, De løb inrl I
tøkllenct, hvor kroajer poul
Rasrnussen og per.sonalet var
vcd at afslutte arbejdot. Kro--

ejererrs søni Jsrgeu Easmusren,
var 10 miEutter fo$od6n gået
oE på loftet for at sove. Ilan
blev vækkåt, men da var loftet
allerede stærkt tøgtyldl så hsn
måtte ud'uden et have lået alt
sit tøj på. Det samme gJaldt for
en hotelkarl, der sov i et væ-
relse langt fra den indvendige
trappe. Han blev reddet ud i
sidste øjebliL Da ilden lrlev opr
dagct,.. var kroene teialanled-
Ding allerede brænd.t over.
§iukuin gsmandsktsbet måtte rek-
vireres fra aaboens teteion

tr'alek-Zouen I Einge *endte
orngående et §lukningstog med
? mand al sted og rekyirerede
san4tidig slukningstog fra sta-
tioi:en i Odense og et fra 3.sa-
borg. Allerede da bi'andbilen
fta Ringe nåede til Gestelev,
kunnd mandskabet se lldskæret
de ca. l0 kilometer borte.

Også fra Odense kunne
Falck-nrandskabet se lysskæret.
Mens slukalngstoget fra.Odense
d:ekkede de nærmeste stråtæk-
te ejendomme aJ, gik mandska-
berne fra Faaborg og Ringe I
gang med at bekaempe ilden fra
hver sin eide. Det lykkedes da
også at redde iiibygningen, men

den blev en del vandska*et.
Derimod blet indboet her red-
det i.nogenluode etand.

Seh,e den gamle stråtækte
hro, der fik kongelig privile-
gium I l'142, vat allerede så
godt som nedbrændt da rluk-
nlngstogene nåedd frem. selv-
om man hurtigt fik lagt slanger
ud til §altirge å, der tøber lige
forbl kroen, var der intet at
stiile op. §onrdeq kroen miste-
de lfoejer' Poul Ra$nussen,
hans hustru, $øn og svigerdatter
også derer hjem ted branden.
De fik kur det tøj med, de gik
i.

.Sallitgs Kro har haft mauge
ejere i de seneste år. Poul Ras-
rnussen overtog den eiter
tvangsauktion for. ca. et år si-
dert, og det var i tøbet af det år
lykkedes ham aL skabe eu bæ-
redygtig torretuing, indtll bran-
den satte en brat. stopper for
det.

Sallingr bltver Eieppc nogen
sinde det sarrtme igen, efter at
den gamle etråtækte kro er
brærrdt. Den var hovedhjøras-
stenen i det smukke miljø med
stråiækte bygninger i den ]iile
midirynske iandsby.
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