
I H.C. Andersens fodspor

SVENDSHØJ

TURE I DEN LOKALE NATUR
Turens længde:         
 

Højdeforskelle:

Fremkommelighed: 

Borde/bænke på ruten: 

Parkering:

Offentlig transport:

Afstand fra Odder:

Ejerforhold: 

Andre ture i nærheden:   ”Ravnskoven - lige ud til vandet”,  
”Gå på opdagelse ved ruinen af borgen Bjørnkjær”.
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Den er udgivet i 2019 af Danmarks Naturfredningsforening i 
Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.
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Den gamle kirkesti er ca. 1,5 km lang. 
Tværstien fra Præstholm til Svendshøj  
er ca. 500 meter lang.
 
Området er fladt, dog er stien op til  
toppen af Svendshøj stejl.

Græsklædte stier, de kan være lidt  
besværlige, når græsset er højt.  
Stierne bliver kun slået et par gange  
årligt.

Ja, lige vest for Præsthøj.

Gode parkeringer ved kirkerne i  
Gosmer og Halling, fra begge kirker  
er der dog et stykke til stiens  
begyndelse.

Ikke ret gode forbindelser. Bus 103  
fra Odder til Hou kan dog bruges,  
stå af ved Spøttrupvej, herfra er  
der ca. 2 km til Svendshøj.  
På skoledage kører rute 1008  
gennem Gosmer og Halling.

 7,5 km

Området er privat. Du må derfor kun  
færdes til fods og på cykel og kun ad  
stierne. Det er tilladt at tage kortvarigt  
ophold på Svendshøj. Hunde skal  
holdes i snor.

NY UDGAVE



Gå en tur i H.C. Andersens fodspor

Midt i landbrugs-landskabet mellem Gosmer og Halling 
ligger Svendshøj som en lille grøn og træklædt oase. Turen 
ad den gamle, græsklædte kirkesti og hen til højen er ikke 
ret lang, så det er en fin, lille ”kaffetur”. Turen går dels over 
de åbne marker på Præstholm Mark, dels langs et smukt 
skovbryn og gennem et mindre skovstykke med markante 
bøge- og egetræer.

Ved både Præsthøj og Svendshøj kan du se de mærke- 
pæle, der blev sat op i anledning af H. C. Andersen-året i 
2005. Og skiltene lyver ikke, for H.C. Andersen besøgte i 
juni 1853 præstegården Præstholm og beskrev efterfølgen-
de stedet og Svendshøj i et brev, her gengivet med hans 
retskrivning:  ”En have saa smagfuld med Canaler, smukke 
Græspletter, hvor der græssede Gjædder, en nydelig lille 
Lund, et stort Taarn hvor fra man seer ud over Beltet”, står 
der bl.a. i brevet.

Svendshøj kan minde om en stor gravhøj, men er det ikke. 
Højen er bygget af den jord, der blev i overskud, da der 
blev gravet ud til søen og kanalerne ved præstegården. 
På højen blev der opført et tårn, angiveligt til trøst for 
præstens kone, som savnede Vilhelmsborg, hvor hun kom 
fra. Fra tårnet kunne hun så forsøge at se hjem.

På toppen af højen kan du stadig se rester af tårnets 
fundament, men udsigt er der om sommeren ikke meget 
af, fordi højen er groet helt til. Om vinteren er udsynet til 
gengæld godt. Stien op til toppen er ret stejl og undervejs 
skal man forcere et par væltede træer, så helt nemt er det 
ikke.
Bevoksningen er tæt og rummer bl.a. et par store, skulp-
turelle fyrretræer med ru bark, store konvaler, svaleurt, 
burresnerre, et stort krat med vilde stikkelsbær, hindbær 
og store vilde kirsebærtræer. Flere af træerne er nærmest 
indsvøbt i efeu. En stor rævegrav vidner om, at Svends- 
høj faktisk er beboet. I en indhegning står der desuden 
bistader.
Præstholm er nu i privat eje. Den markante villa blev opført 
i 1950 til afløsning for den gamle præstegård, og den var 
i 30 år bolig for sognepræst Hanna Nissen, der i 2013 
flyttede til Hou. Følger du den gamle kirkesti, kan du fra 
skoven få et glimt af den store have, der stadig rummer 
en sø. Og apropos kirkestien: Sognepræst Hanna Nissen 
har i mange år gennemført en vandring ad stien mellem 
de to kirker i Halling og Gosmer. Turen blev i de første år 
gennemført en søndag i august, senere som en aftentur 
med besøg i begge kirker.

Kirkestien kan være lidt svær at finde. I Gosmer begynder 
den græsdækkede sti lige øst for indkørslen til nr. 71. I Hal-
ling finder du stien nær indkørslen til Agerholm, Hallingvej 
31. Odder Kommune har i begge ender sat  skilte, der viser 
stien.

Den smalle sti går det meste af vejen mellem dyrkede 
marker.

Her finder du bord og bænk, en sti snor sig herfra mod 
syd gennem et lille stykke skov, hvor der bl.a. vokser en 
kæmpestor kastanje. Stien slutter ved alléen, der fører ud 
til Gosmervej.

Stien hen til Svendshøj går nærmest nord-syd. I forbindel-
se med salget af præstegården blev den tinglyst, så almen-
hedens adgang til højen er sikret ”for stedse”, som der står 
i tinglysningen.
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På toppen af den kunstige høj er man 26 meter over havet.

Fra Gosmervej fører en fin linde-allé op mod Præstholm, i 
mange år præstegård, nu i privat eje.

Kirkestien går her langs et markant skovbryn med usæd-
vanligt store træer.

I det lille skovstykke vokser bl.a. en eg med rigtig mange 
vanris. På en gammel bøg kan du finde indridsede initialer.

Dette hjørne af skoven kaldtes Lunden. Her står nogle 
krogede og meget gamle ege.
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