ltegersborg Alle i Charlottenlund stammer fra omkring 1710 ag er her fotograferet ca. 1920. Overfor: Lindealle i herregårdsparken ved Gammel Estrup, Djurs/and. (ES).

skifte 1901 blev i Hyllinge ved Nrestved plantet en lind som »Frihedstrre« (86).
En gruppe linde i Gråsten slotshave skal vrere plantet for hver af den tyske kejsers s!<'lnner;
nu (1927) står kun et trre tilbage (9) . 26/10
1946 plantede bl.a. arveprins Knud en lind midt
på gårdspladsen ved det nye soldaterhjem Lindeh!<'ljgård i H!<ivelte; 27/3 1949 !<idelagdes trreet
af en brand, men rodskud sat i urtepotte blev
1954 plantet i gårdens have.
Samtidig med dronning Julianes edsaflreggelse
på Hollands forfatning 7/9 1948 blev plantet en
lind (»Julianelinden«) i 0stre Anlreg, hvor 1659
en hollandsk division kom den belejrede hovedstad til undsretning (10); trreet !<idelagt af anarkister juli 1968.
På (navnlig s!<'lnderjyske) kirkegårde står mange
lindetrreer. »En frodig lind - det s!<'lnderjyske
trre - frihedens trre« blev efter genforeningen
1920 plantet talrige steder til erindring eller ved
mindesten, i Farum NSjrelland står stenen under
»majtrreet« (s. 328) (11).
I et af trreerne i Sophienholm parks !ange lindealle ses endnu (1967) navnet IDA skåret af
digteren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860), der
var forelsket i husets datter Ida Bruun.
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Til minde om grundloven af 1915, som gav
kvindeme valgret, blev plantet en »grundlovslind« i St!<ivring ved Randers (12) og 5/6 1915
på torvet i Saksk!<ibing (13), sml. eg bd. 1.
Natten mellem 25. og 26. juli 1951 lod kommunen frelde en over 350-årig skr!<ibelig lind på
T!<inder torv; det vakte megen forargelse, og
kort efter satte en kreds af borgere et nyt trre;
hvert år på »f!<idselsdagen « får det en spand
vand klokken 6.30 om morgenen, 1955 gav man
det en liter okseblod (14).
Linden plantes som alle og hrek i store haver,
til lysthuse - også med borde og brenke i trreets
top (1774; 15), ved veje, spadserestier, i parker
(16) samt på kirkegårde, hvor den h!<irer til de
tre almindeligste trreer. I k!<ibenhavnske gader
blev poplen afl!<'lst af mere skyggefulde trreer
som elmen, endnu senere af lind (der findes
4300 linde i K!<ibenhavn), nu plantes ofte H!<irsholm-elm som gadetrre. Skovlind anvendes af
forstvresenet i egeskov til at hremme belysningen
af unge ege, så t!<'lmmeret bliver knastfattigt (17).
LITTERATUR: (1) 65 12/7 1929; (2) 488e 6; (2a)
697 137; (3) 155 1,1930,llf, 116,119; (4) 296 62,1946,
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freldede asketrreer, Birkum (1880), Asum (3),
Marslev ved Odense (1893), ved Majbrenken i
Klint by Odsherred (o. 1889), Nors ved Thisted
(1920), tingstedet i Valby ved KS1Sbenhavn, i
Gladsaxe (forsvundet), Majbrenktrreet i Vindstrup (faldt for orkan 17/10 1967), GrumlS1Sse
SSjrelland, Hillestrup NFalster, Marens Lind
var midsommertrreet i Frejlev 0Lolland (4),
Gadetrreet i 0verS1ld faldt af relde o. 1900, gamle mennesker kunne endnu 1914 huske, at byfolk stod og sad under linden og drS?lftede byens
forhold; den nreste plantede lind gik ud, det
samme var 1913-14 tilfreldet med endnu et trre
(5).

LITTERATUR: (1) 269b 2,94; 806/ 103; 953 58; (2)
280 20/6 1955; (3) 760 734f; 278 l,1928,39ff, 1929,
121f og 1930 138; 806/ 118; 416 nr. 27, 1975; (4)
24b 86; 253 1938,89; 760 735; 1008 1931,49; 379
1938,36; 849 22/6 1939; 546 24,1936,147; 806/ 104,
107; (5) 1012 1914, 41f; 806/ 104.

Bystrevnelinden i Davinde. Foto: Dansk Folkemindesamling.

527; (5) 622b 109; (6) 296 78,1962,363 sml. 64 16/11
1954; (7) 455 8/6 1952; (8) 161 1906/23: 860; (8b)
363 nr. 237,1901; (9) 885 31,1955,177; (10) 65 7/9
1948; (11) 953 16,58,62,92,102,113,214-16 m.fl.; (12)
930b 7.2,1963,781; (13) 551 7/5 1965; (14) 236 23/7
1958; (15) 452 1,278; (16) 194 3,1790,201; 939 1881
2,18; 950 188f; (17) 551 27/6 1953.
BYSTJEVNETRJE

Linden var også jordfrellesskabets trre, under eller om den samledes bymrendene og traf beslutninger om frelles anliggender. I Stavnsholt og
Farum NSjreiland skal »majtrreet« vrere plantet
på bystrevnepladsen den samme majdag for flere
hundrede år siden, linden i Farum nrevnes af
C. Molbech 1811 og omtales siden som Danmarks stS?lrste lind (sml. s. 333), fS?lrstnrevnte
blev fredet 21/4 1945 (1). Navnlig på Fyn var
linden det trre, man oftest valgte til bystrevnet,
»MS?ldested: ved linden« stod gerne på opslag
om f. eks. vinterens skovauktioner (2). Bedst
kendt er Davindes smukke 20 m hS?lje lind, plantet 1816 af gehejmeråd Joh. Blilow i midten af
mS?lllesten håret af tre stenprele; h.ver fS?lrste fredag i juli klippes trreet under en festlighed (3).
SS?lllinges femten bystrevnetrreer blev plantet o.
1840; af andre kan nrevnes (plantningsåret i parentes): tre linde i UlbS1Slle (1878) i stedet for
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STORE 0G NAVNGIVNE LINDE

Meget store eksemplarer er 1885 omtalt ved
Basnres, LangesS?l NFyn, Clausholm Jylland og
Krenkerup slotspark Lolland (1), sidstnrevntes
stamme målte 1916 over 3 meter i omfang (2) .
Danmarks »stS?lrste« lind står ved Lundbrek hovedbygning ved Nibe (3), jf. Majtrreet i Farum
omtalt ovenfor, SS?lbolinden, Bollerlinden og Dyrelinden s. 331, 328f.
En rrekke linde, der udmrerkede sig ved hS?lj alder, usredvanlig stS1Srrelse, traditioner o.a., fik
navne:
Agnes Slott-M~llers Lind plantet 1941 på Skamlingsbanken nrer talerstolen; malerinden hav de
drevet trreet frem i en urtepotte til sit gravsted
(4).

Biskop Svanes Linde i alleen til EbberS?ldgård,
Sjrellands rerkebiskop fik 1661 gården som gave
fra kongen.
Bollerlinden ved Boller hovedgård, iflg. traditionen plantet o. 1350 af herregårdens ejer Otto
Limbek; alderen blev 1891 anslået til ca. 600
år - »vist den reldste lind i Danmark«. Et helt
regiment skal have spist i trreets skygge; efter
en tropperevue 1844 lod Christian VIII drekke
op til 180 personer under kronen. Juleaften
1826 slog lynet ned i trreet, grenene måtte siden
stS?lttes af 42 jernbS?ljler, stammen var 28 meter
hS?lj og fomeden 5-6 meter i omfang, da den
faldt for julestormen 25-26/1 1902 (5).
Bryllupslinden ved gården Venskabsminde SFyn,
plantet 20/5 1843 af et brudepar på bryllupsdagen (6).

Bollerlinden. Fra Axel Schovelin: Mcerkelige gamle danske Trceer, 1881-91 . lagt- og Skovbrugsmuseet,
Hprsholm.

Christian den Tiendes Lind plantet ved vandtårnet i Birkerpd på kongens 70-års fpdselsdag
26/9 1940.
De fire Livstrteer, meget store linde på hpj i
Endeslev prrestegårdshaves nordside, det fjerde
trre pdelagt o. 1860 af lynnedslag. En sogneprrest i Endeslev-Vråby plantede o. 1800 en
lind for hver spn hans kone fpdte; »spnnerne
var faderens stolthed, som trreeme var havens.
Spnnerne drog vidt ud i verden, og trreerne trivedes og voksede, bredte grenene over bede og
plrener og havens hegn med h9ije, kraftige kroner« (7).
Den vandrende Lind i Forstbotanisk Have,
Charlottenlund, omkring stammen skpd tre rodslående grene op, der atter formerede sig ved
aflreggere koncentrisk udefter.
Dronning Dorotheas Linde, ca. 400-årig gruppe
»fra dronning Dorotheas tid« på Koldinghus
slotsbanke, fredet 1939; måtte 1954 plomberes
og afstives med jernstrenger. Opkaldt efter dronning Dorothea, der i 1500-t's slutning residerede
som enkedronning på Koldinghus (8).
Dyrelinden, gammelt trre i Griffenfeldmosen,
Jonstrup Vang, måske rest af bevoksning plantet af munke (9); var 1946 30 m hpj og kaldtes
Danmarks stjijrste lind. Storrnfreldet efteråret
1950 (10).
Gadetrteet i 0verpd, se s. 328.

Grundtvigs Lind ved Kappelanflpjen, Udby
prrestegård SSjrelland, hvor salmedigteren N. F .
S. Grundtvig fpdtes (1783) og ofte boede; o.
1965 måtte den vedbend fjernes, som drekkede
hele trreet og truede med at kvrele det.
H. C. Andersens Lind, Andersens Lind, et af de
stprste trreer i Augustenborg slotspark. Eventyrdigteren var tit grest hos hertug Christian August og skal ved trreet have skrevet »Den grimme lEIIing« og påbegyndt romanen »De to Baronesser«. Mindeplade på stammen; jijdelagt af
storm januar 1956 (11).
Hrpjtrteet plantet 1880 på hpj af jorden fra
udgravningen til Rpdbjerggård i Vejstrup SFyn.
Jomfru Ides Lind ved Varnres kirke, Spnderjylland. Syge folk spgte langvejs fra til trreet for
at hente dets helbredende saft. Jomfruen blev
iflg. sagn en nat tvunget til at stå brud, fpr daggry anråbte hun linden om hjrelp og forsvandt
ved dens rpdder; mange år efter blev der fundet knogler af en kvinde og man mente nu, at
brudgommen drrebte hende, da hun ikke ville
fplge barn (12). Et lignende sagn er knyttet til
en lpn (s. 354).
Julianelinden i 0stre Anlreg, Kpbenhavn, se s.
326.
Klopstocklinden ved Christianskirken i Ottensen
ved Altona, plantet 1758 på digterens fprste enkes grav (13).
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