Æblegården
(Holbæk syd / 1996)
Endnu ikke anlagt.
Romantiseret navn i ’Bernths Have’-kvarteret.
Ingen relation til en bondegård.
Æblehaven
(Vipperød / 1978)
Vipperød Frugtplantage lå her og både ’Æblehave’ og ’Blommehave’ (den anden frugtvej
i området) signalerer fint fortiden.
Æblet, som det kendes i dag, er resultatet af et
langt krydsnings- og forædlingsarbejde, og
der er efterhånden noget for enhver smag, og
det indgår i vor kost på mange måder – også
når vi må ’bide i det sure’.
Og det startede øjensynligt med Adam og Eva
og kundskabens træ (her fik manden jo også
sit ’adamsæble’). Salomon lader det indgå i
ordsprogene, og skæres et æble over på tværs
ses 10 små prikker som en påmindelse om de
10 bud, og kærnehusets 5 dele har deres udlægning.
I den nordiske mytologi opbevarede Idun (se
hendes vej) æblerne, som guderne spiste af,
når de ældedes.
Og det var billedet på fuldkommenhed, det
var solens symbol og magtens symbol i skikkelse af rigsæblet.
Det var bueskytternes mål på barnets hoved,
og det var barnets polerede gave til en elsket
lærer.
Ikke alle har prøvet, men alle har hørt om
tidligere slægters ’ævleskud’.
Alle har glemt æbleskivens ’virkelighed’,
ligesom man står uforstående over for ’abild’.
’—æblegård og humlehave’ (I Danmark er jeg
født) forsvinder nok også snart.
Æblevang
(Holbæk øst / 2001)
Æblevang og Hybenvang (den anden frugtvej
i området) ligger i en gammel frugtplantage,
men her giver kun Æblevang mindelser –
hvem har hørt om en hybenplantage?
’-vang’ blev koblet på, for at vejnavnet skulle
harmonere med vangkvarterets øvrige navne.
Vang: se ordforklaring omkr. ’jorder’.

Æblevej
(Hørby /
)
Ligger i Hørbys ’frugtkvarter’.
Ægirsvej
(Holbæk vest / 1986)
’Gudekvarteret’.
Han er urstoffets søn, bror til luften og ilden.
Ægir er den nordiske havgud/havjætte. Han er
vældig, men godmodig. Han er gift med Ran,
der er vild og grusom – de druknedes gudinde. De har 9 døtre, bølgerne.
Ægirs bolig er på havets bund, helt bygget af
guld og her var han vært ved asernes berømte
’familietræf’.
Ægir kaldes også Hler (lydord = havets brusen), og da Læsø også kendes med formen
Hlesey var det nærliggende at tale om Ægirs
ø, men etymologisk ligger der andet bag. Alligevel opløftende for Læsøboerne.

