Hestene fandt selv hjem når Kusken fik for meget
Den 114 år gamle Holm kro på Nordals Nedlægges pr. 1. januar Der er igen fremtid i landevejskroer,
siger krokonen Et indbrud er den direkte anledning til, at Danmarks formentlig sidste livlange
bevilling til kro drift træder ud af kraft den l. januar 1967. Den dag nedlægges Holm Kro på
Nordals, og der sættes punktum tor en 4 århundredlang krohistorie
Indbruddet er det andet i løbet af et par år" og der blev stjålet både cigaretter og kontanter. Det
første indbrud blev meldt til kriminalpolitiet, mens det sidste Ikke er blevet meldt. I stedet har vær
parret besluttet at lukke kroen. Når der ikke er kro får vi ikke besøg af tyveknægte siger værtsparet.
Holm kro blev bygget i 1852 og i 1910 overtog Andreas Sandvei kroen af sin far. Han døde i 1932
og hustruen overtog driften af kroen. I 1939 flyttede en bror, Hans Matthiesen, der havde en gård i
Bramdrup ved Moltrup, til Holm for at hjælpe. Hans Matthiesen er 85 og hans søster 83 Havde De
ikke gerne set at holm Kro blev drevet videre?
Vi har boet så mange år i vores kro, at vi ikke kunne tænke os at bo andre steder svarer fru Sandvei.
Og sælger vi kroen er vi kun sikker på et, og det er at vi ikke vil kunne kende den igen i løbet af et
par uger. Det er ikke moderne med gammelt inventar, og vi kan ikke tænke os at se krostuen lavet
om efter tidens mode med rustfri stål over det hele. Og mon der er nogen der har mod på at købe en
gammel landevejskro? Jeg tror ikke at der er fremtid i landevejskroer mere. Folk har alt for travlt,
de farer forbi i deres biler og har slet ikke tid til at standse op. Det var helt anderledes og bedere før
i tiden. Dengang var der mere sammenhold og det var en fornøjelse at se gæsterne more sig.
Tog selv snaps.
På bordene stod rom og snapseflasker, og når gæsterne skulle have en punch, så fik de kaffe og
sukker og kunne så selv bestemme, hvor meget spiritus de ville have i. Flere drak af kaffen, før
koppen blev fyldt op med spiritus, men det kostede ikke mere af den grund, 15 pfennig kostede en
punch, og en ren brændevin kostede 10 pfennig. Men heller ikke i dag koster ret meget hos os. Vi
tager kun 2.kr.for et glas. Ved siden af flaskerne stod en bakke med tobak, som blev flittig benyttet.
Drak man mere spiritus for 50 år siden end i dag?- De gamle kunne godt stikke nogle drammer bag
vesten. Det var dengang man havde hestevogn, og der var ikke noget der hed spirituskørsel. Kunne
kusken ikke styre hestene, fandt de selv vejen hjem til gården. I dag er der jo tæt trafik, og derfor
skal man naturligvis passe på, og også det forhold er med til at mindske interessen for at gå på kro
Bryllupsfester på to dage.
Og sikke nogle fester man havde dengang. Det var især bryllupper. Inden første verdenskrig strakte
bryllupsfestligheder sig over to dage for 16 mark. per par kunne parrene i to dage spise og drikke
alt, hvad de orkede. Og det var sandelig ikke småting der blev sat til livs. Jeg har ofte undret mig at
der var plads til det hele. Men det var der, og der kunne altid klemmes en ekstra lille dram ned til de
andre. Et bryllup begyndte kl. 10 om formiddagen med skinkespisning. Efter kirkelig vielse var der
suppe på gammeldaws for at få maden rystet lidt sammen. Efter kaffebord var der steg på menuen
og så endnu mere dans. Når midnatstimen var inde, blev det store sønderjyske kaffebord stillet op,
og senere blev der smagt på de våde vare og danset til langt ud på de små timer. Anden dagen blev
først startet om eftermiddagen, for at alle gæsterne kunne få sovet ud og være med til kaffe. Senere
var rester fra 1 dag til de sultne, og så tog man fat på dansen igen.

