
HINDSGAVL SLOT

"NORDEN"s FERIEOPHOLD
FOR MEDLEMMER AF FORENINGERNE
"NORDEN" I DE NORDISKE LANDE

I oruden til en Række nordiske Møder af faglig Karakter plejer Foreningen
Norden hver Sommer at indbyde sine Medlemmer og andre, som har
Interesse for Ideen i Foreningens Arbejde, til et Sommerophold under
friere Former paa Hindsgavl Slot ved Lillebælt.

Hindsgavls Beliggenhed byder de bedste Betingelser for det rette Ud-
bytte af et Ferieophold, baade hvad angaar legemlig og aandelig Hvile
i fredelige, naturskønne Omgivelser og med Hensyn til tvangfrit Samvær
under Former, der er helt forskellige fra det vanlige Sommerpensionats.
Foreningen har Erfaring for, at Deltagerne i disse Sommerophold Gang
paa Gang vender tilbage med den Motivering, at Opholdet gav dem
ikke blot Sundhed og nye, friske Indtryk, men ogsaa et Indblik i dansk
Natur og nordisk Samarbejde, der blev dem et kært Minde.

Der er fra Hindsgavl let Adgang til Badning under betryggende Former,
Slottet ligger omgivet af store Skove, der med deres rige Afveksling af
forskelligartet Trævækst lokker den besøgende til interessante Opdagelses-
ekspeditioner, som afslører stadig nye Overraskelser. Skrænternes og
Svenskeskansens dejlige Udsigt kappes med de lune og lønlige Idyller i



Øverste Hall

Alléen mod Stranden

Guldfiskedammen

Havesalen



Udsigt fra Parken over Lillebælt

Skovene og de historisk og geologisk interessante Partier længere borte
om Prisen for fængslende Skønhed. For dem, der særlig søger nye Indtryk,
er der Lejlighed til Udflugter, enkeltvis eller samlet, pr. Bil, Motorbaad,
Damper eller med andre Befordringsmidler til smukke Steder paa Kysterne
af Lillebælt og Koldingfjorden foruden til de nærmere eller fjernere Egne
paa Fyen, for Bilister tillige de fynske Alper, Vissenbjerg-Egnen og Faaborg
med den ærværdige Arkitektur og det storslaaede Panorama fra Svaninge-
Bakkerne samt til den anden Side Haderslev, Christiansfeld og Skamlings-
banken, Hvidbjerg, Randsfjord, Vejlefjord med Munkebjerg etc. For den,
der mere søger Fred og Ro byder den berømte, gamle Park med de
mange lune Kroge, de hyggelige Smaadamme og Beplantningens Rig-
holdighed alt, hvad man kan ønske sig i Retning af Stilhed og verdens-
fjern Idyl.

Ogsaa paa Slottet selv har man gjort alt, for at dets Beboere kan føle
sig mere som kærkomne Gæster paa en ærværdig gammel Gaard end
som Sommerpensionærer. Bygningen har sine Traditioner, deriblandt Berna-
dottes Ophold her, efter at hans Spanioler havde afbrændt Koldinghus,
og Frederik Vl's Besøg nogle Aar senere, under hvilket han underskrev
Kielertraktaten. Ogsaa Christian VIII og Frederik VII har opholdt sig her.
Indenfor de givne Rammer er der gjort alt, hvad der har været muligt
i Retning af Komfort og Hygge for Slottets Gæster. Havesalen er særlig
smuk en lun Sommeraften, naar man fra dens aabne Dør kan se Sejlbaadene
glide forbi i det stille Fænøsund, Marmorstuen og Bibliotheksværelserne
med deres Udvalg af dansk og nordisk Litteratur har Lunhed og Hygge,
naar man samles om de flammende Baal i de aabne Kaminer for at lytte
til en Koncert eller en Oplæsning. Der er en egen Stemning i disse Rum,
som man ikke let finder noget tilsvarende til andetsteds. De nødvendige
Forandringer er foretaget med nænsom Pietet, saa at Bygningerne fremtræ-
der i det væsentlige uforandret som et stateligt og fornemt Minde fra
en svunden Tid.



Fænøsund

Deltagerne i Ferieopholdet fra de andre Lande, særlig fra Norge og
visse Dele af Sverige kan ved at lægge Rejserne til og fra Hindsgavl af
forskellige Veje benytte Lejligheden til at lære meget store Dele af Danmark
at kende. Med Fordel kan f. Eks. saaledes Rejsen til Hindsgavl lægges over
København, medens Hjemrejsen foretages gennem Jylland til Frederikshavn,
hvorfra der er daglige Forbindelser til Göteborg og Kristiansand.

Foreningen "Norden"s Kontor staar beredvilligt til Raadighed med
Oplysninger om de forskellige Rejseruter.

Nærmere Oplysninger angaaende Ferieopholdene faas ved Henvendelse
til Foreningerne "Norden" i de forskellige Lande. Anmeldelse om Delta-
gelse sendes til den paagældende Forenings Kontor eller direkte til den
danske Forening "Norden"s Kontor, Gyldenløvesgade 16, København K.

Spejldammen

Bøgehallen



Udsigt mod Fænø

Professor Yrjö Hirn, Helsingfors, skriver om Hindsgavl

I ör envar, som deltagit i något av Nordens Ferieophold, måste det vara
en tillfredsställelse att få frambära ett vittnesbörd om Hindsgavls för-
träfflighet. Och tillfredsställelsen är så mycket större om man, som jag,
icke blott varit med om ett Ferieophold, utan även under resor i trakten
lärt känna de delar av Fyen och Jylland, som ligga på ömse sidor om
Lilla Balt. Med full övertygelse kan man då instämma i alla de lovtal
över naturomgivningen, som anföras i de av Föreningen Norden utdelade
prospekten. Det är ingen överdrift när det där talas om det blida land-
skapets frodighet samt om de fängslande utsikterna från slottsfönstren
och terrasserna.

Det kan väl tänkas att det även annorstädes finnes landskapsvyer, som
i sin idylliska fägring kunna jämföras med Hindsgavls skogbevuxna strän-
der, sådana man ser dem höja sig över vattnet när man färdas i båt på
Koldingsfjorden, eller med den småstadsbild man ser framför sig, när man
på det smalaste stället av Lilla Balt blickar över den röda kyrkan och de
brokiga husen i Middelfart. Men det är icke troligt att det någonstädes
i de nordiska länderna finnes en anblick, som är så yppig, så festlig
fredlig och så ståtlig i sin resning, som den av höga parkträd inramade
utsikten mot Fænø, med slottsträdgården i förgrunden, med Bältets blå
vatten som mittelparti, och med en fond av bokskogens lummiga lövkronor,
som höja sig i våningar över varann, så dekorativt effektfullt som om det
komponerats av en mästare från den klassiska landskapskonstens blomst-
ringstid. Kommer man från de strävare luftstrecken i Finland, så kan det
till en början kännas som om det rent av låge någonting overkligt över
denna milda och mjuka naturskönhet. Men man finner sig snart tillrätta
i den idylliska omgivningen, och man lockas att göra sig hemmastadd i
den genom fotvandringar och båtfärder, för vilka det gives så många
mål att man under en tio dagars vistelse svårligen kan hinna med dem alla.

Under dylika exkursioner kan man icke blott stifta bekantskap med
många typiskt danska naturscenerier, utan man lär sig även känna många
historiskt minnesvärda platser, som ligga i Hindsgavls närmaste omgivning:
sådana som Kolding och Koldinghus, Fredericia med sina erinringar om



Danmarks dystra och dock så ärorika krigshistoria, Skamlingsbanken där
Grundtvig talat om Nordens enhet, och Odense med alla dess minnen
om H. C. Andersen. Vad som under detta slags vallfarter blir ofullstän-
digt i åskådningen, kan efter hemkomsten lämpligt kompletteras genom
läsning i slottsbiblioteket. Ty det är att märka att boksamlingen på Hinds-
gavl är rätt väl försedd med litteratur om Danmarks politiska och kul-
turella historia. Och det är ej nog härmed. Genom några av feriegäs-
ternas försorg har även de övriga nordiska ländernas litteratur blivit
representerad i biblioteket. Man kan därför, om man har lust därtill, be-
gagna sin vistelse på Hindsgavl till att komplettera sin kännedom om
grannländernas kulturliv.

För det ändamålet kan man givetvis draga nytta av beröringen med de
deltagare i Ferieopholdet, som från de olika skandinaviska länderna
samlats på Hindsgavl. I det tillfälle till umgänge med danskar, norrmän
och svenskar, som erbjudes under vistelsen på slottet, ville jag för min
del se en av de allra största bland Ferieopholdets många förmåner. Och
detta umgänge är så mycket angenämare och lärorikare, därför att det
fortlöper under former som äro utmärkande för platsen, och som ge sin
atmosfär åt livet på Hindsgavl. Envar njuter sin fulla frihet, och frånsett
de gemensamma utflykterna — i vilka man ju icke är tvungen att deltaga
— kan man förfoga över sin dag efter eget behag. Men på kvällen an-
ordnas i den stora salongen en liten underhållning, i vilken gästerna lockas
att deltaga. Det har icke på förhand uppgjorts något program, men helt
naturligt ledas de olika nationaliteterna till att framföra några provstyc-
ken på var sitt lands kulturalstring. Av färder och förevisningar, av reci-
tationer, uppläsningar och små föredrag sammanställer det sig sålunda
en kurs i de nordiska ländernas diktning och historia, som icke blir mindre
värdefull därför att den är fullkomligt fri från pedantisk tyngd och pe-
dagogisk avsiktlighet.

Man avundas Danmark att det kan bjuda sina gäster från de nordiska
länderna ett så givande Ferieophold som det på slottet i Hindsgavl. Men
allt under det man avundas, erkänner man samtidigt att ett umgänge
mellan olika nationer knappast i något annat nordiskt land kunde bliva
så otvunget, glättigt och stimulerande som just i Danmark, där den gamla
odlingen, de enkla levnadsvanorna och folklynnets rika omedelbarhet
göra tillvaron lättare än vad den är några breddgrader högre upp.

at.-zAlni ■


