
Indvielse af ”Pastor Wøldikes Æblehave” 
 

Karsten Hansen fortæller om Wøldikes Æblehave 

Efter flere års forarbejde blev det 
29. maj i strålende pinsevejr ende-
lig tid til indvielse af Øster Hor-
num menighedsråds projekt Wøl-
dikes Æblehave. Drivkraften bag 
projektet, Karsten Hansen, stod 
selv for indvielsen af Æblehaven 
og kom i sin tale blandt andet ind 
at det har været en lang og indvik-
let sag at indhente de nødvendige 
tilladelser fra diverse myndighe-
der for at få lov at bruge arealet 
lige syd for kirken til formålet. 
 
Rebild kommune har velvilligt 
stillet et området til rådighed for 
æblehaven, og støtte fra fødeva-
reministeriets genbevaringspulje 
har sikret økonomien i projektet. 
 

Jeremias Wøldike 

Pastor Wøldike virkede i Øster Hornum fra 1860 til1879. Han arbej-
dede passioneret med frugtavl og samlede mere end 500 frugt-
træssorter, som blev plantet i området mellem Harrildvej og Nihøje-
vej. Han samlede ikke kun for sig selv men lærte også sognets bønder 
om værdien af frugtavl og gode landbrugsmetoder. Hans enorme sam-
ling af træsorter var kendt over hele landet og Wøldike virkede sam-
men med andre af datidens samlere om at sikre gode og brugbare 
frugtsorter til Danmarks befolkning. 
 
Tilbage i præstegårdshaven er kun ganske få af de oprindelige 
træer, men i et samarbejde med Pometet, Gl. Estrup og Blom-
stergården har det været muligt at genfinde mange af de sorter, 
som Wøldike selv har fundet og gjort kendt. Ja, faktisk er der 
fundet langt flere træer end det har været muligt at finde plads 
til. 

 

Kaffe, snak og æblekage i ”Pastor Wøldikes Æblehave” 

Det er nu meningen, at der skal 
være fri adgang til Æblehaven, 
som ligger på en lille del af det 
areal Wøldike tilplantede i 
1860’erne. Menighedsrådets hå-
ber, at mange af byens borgere vil 
bruge området og lægge vejen 
forbi både til indvielsen og i frem-
tiden for at nyde såvel træer som 
frugter. 
 

 
Efter selve indvielsen blev der serveret kaffe og kager indeholdende tre sorter æbler fra pastor Wøldikes 
gamle træer fra præstegårdshaven. Ud over tilplantningen af arealet indeholder projektet også en række 
arrangementer, som skal have fokus på bevaring af genetiske ressourcer. 


