
Efterår i Præstholm 

 

 
 

For 9½ år siden flyttede Orla og jeg fra Præstholm til Hou, og 

jeg har ikke været i haven siden da. Men, som Karen 

Rasmussen skriver i en anden artikel på Oplevhou denne 

torsdag den 29. september, så var der for et par uger siden 

en vandretur til Svendshøj, som jeg var med på, og hvor vi 

havde fået lov at gå en tur i den gamle præstegårdshave. 

 

Og efter at have boet på stedet i 30 år blev jeg faktisk meget 

nostalgisk og gik hjem og kiggede mine gamle billeder 
igennem. Og jeg har lyst at dele lidt efterårsstemning med 

Oplevhous læsere. 

Ovenfor ses en kæmpe kvædebusk, der hvert år var fyldt med 

de flotteste citrongule frugter. 

 



 
 

Gammelt flaskeæbletræ 

 



 
 

Her er de smukkeste efterårsfarver. Og nederst i haven ses et 

lille træ, der er indhegnet. Det er en aflægger af det gamle 

flaskeæbletræ. Og det har en sjov historie:  

Mens der stadig var noget, der hed amter i Danmark, havde 

man i Århus Amt besluttet, at man gerne ville have en allé af 

frugttræer fra hele amtet ved Amtsgården i Århus. 

Jeg skrev ind, at der i præstegården var et gammelt 
flaskeæbletræ, der helt sikkert også har været der, da H.C. 

Andersen var på besøg i 1853. 

En betingelse for at komme i betragtning var, at frugten også 

skulle være spiselig. Og jeg kunne godt garantere, at æblerne 

var velsmagende. 

Så det endte med, at en forstmand fra amtet ved navn Arne 

Ryge (bror til Søren Ryge) kom og hentede et par kviste fra 

det gamle træ.  

Aftalen var, at man selv senere ville få et lille nyt træ. Og det 

er det, man kan se nederst på billedet. 

 

Det gamle æbletræ er for længst væltet. Det gjorde det 
allerede, da vi boede på stedet, men nu står det nye der; det 

er vokset godt, og da vi var på tur i haven for nylig, kunne jeg 



ikke dy mig for at gå på æblerov. Og æblet smagte præcis 

lige så godt, som jeg huskede det. 

 

 
 
29.09.2022/Hanna Nissen 

 


