
TALE TIL ÅBNINGEN AF SØNDERBRO FRUGTHAVE 

Jeg har fire æbletræer i min have. Et paradisæbletræ med en masse små æbler, der 

først er spiseklare om vinteren, når jeg slet ikke er ude i haven længere. To knortede 

og forrevne æbletræer, der i de gode æbleår bugner med store højrøde æbler. Det 

fjerde æbletræ er det mest overraskende, for jeg troede, at det var et pæretræ, så jeg 

blev ret overrasket, da det fik store golden delicious-agtige æbler. Det er det flotteste 

af de fire. Det har en voldsom tilvækst, og jeg må beskære det for at det ikke skal 

overtage det hele, men det er også et rigtigt planteskoletræ, mens de to andre er købt 

billigt i LIDL og næsten intet rodnet havde til at begynde med. De to knortede 

æbletræer bliver stadig mere vinde og skæve. Men jeg har en have, hvor de skæve 

eksistenser trives allerbedst.  

Lige siden Eva fristede Adam med en bid af et æble fra kundskabens træ, har æblerne 

haft en særlig betydning. I den nordiske mytologi var det Idun, der vogtede over de 

gyldne æbler, der gav evig ungdom. I den græske mytologi skænkede æblerne 

udødelighed. Hos romerne var æblerne indviet til Venus, og symbolet for kærlighed 

og skønhed. I Irland siger man ligefrem, at et æble skrællet i ét stykke og kastet over 



en kvindes skulder, vil lande i form af den kommende ægtemands initialer. I Schweiz 

har de en legende om Wilhelm Tell, der med en pil kløver et æble anbragt på sønnens 

hoved. Man siger, at Newton formulerede tyngdekraften efter at have set et æble 

falde fra et træ. I Danmark og Sverige er et pudset æble en traditionel fedtegave fra 

en elev til en lærer. Så æblet har gennem historien og mytologien haft mange 

forskellige betydninger. I nyere tid har Apple et logo med et æble, der er taget en bid 

af – altså æblet fra kundskabens træ, der er bidt af. 

Æblerne kan være fristende lækre, søde, saftige eller sure og bitre, men når æblerne 

blandes og presses, kommer der den skønneste saft ud af det. Sidste år fik vi i HF 

Prøvestenen besøg af Sanne, Dorthe og Erik, der havde Sønderbros nye flotte 

frugtpressergrej med. Jeg havde samlet alle mine æbler – det var flere kilo - og fik 

dem mostet til adskillige liter æblemost. Vi prøvesmagte hinandens. Og 

overraskende viste det sig, at de vilde æbler smagte mindst lige så godt som de 

almindelige kultiverede haveæbler.  De plettede og grimme æbler viste sig at have 

en fortræffelig smag. Og nu får vi så en hel æblehave, hvor vi kan friste hinanden 

med alle mulige forskellige æblesorter. Om vi bliver klogere af det, er ikke til at sige, 

men faktisk indeholder haven hele 30 forskellige frugttræer og buske fra den danske 

natur. Det giver endnu flere muligheder. Tak for det fine nye initiativ – og tak for at 

vi, de omgivende haveforeninger, må være med. Med kærlig hilsen fra Prøvestenen. 
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