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Skovene omkring Kolding
a f  V. Halskov Hansen

Fra ældre tid synes Koldingeg- 
nen ikke at have noget særlig 
godt skovry. A. Oppermann be
retter således i »Bidrag til det 
danske Skovbrugs Historie 1786- 
1886« (Tidsskrift for Skovbrug 
Bd. 10. 1889), at skovene i Syd- 
østjylland omkring Kolding og 
Vejle iflg. indberetninger til am
terne blev forhuggede værre end 
noget andet sted. Efter datidige 
forfattere (Bergsøe og Begtrup) 
skulle der i slutningen af det at
tende og begyndelsen af det nit
tende århundrede være forsvun
det 10.000 tdr. Id. skov i Vejle 
amt.

En del selvejerbønder havde 
således forhugget deres ved salg 
af ryttergodserne ervhervede sko
ve, fordi de efter sigende ellers 
ikke kunne blive ved gårdene. 
Kongen resolverede at Rente
kammeret derfor skulle frafalde 
tiltale, når vedkommende ville 
indtage jord til skovopelskning. 
Lovmæssigt gjaldt da reglerne i 
forordningen af 1733 for de pri
vate skove og forordningen af 
1781 for statsskovene og deres 
udskiftning.

Stort bedre blev det ikke efter 
indførelsen af Fredskovsforord
ningen af 1805. Bl. a. hedder det 
i en rentekammerskrivelse i 
1835, at der i Jylland var ødelagt 
betydelige stykker skov ved man
gel på fred eller ved afdrivning. 
En nærmere undersøgelse viste, 
at der i løbet af en snes år var 
forsvundet 20.000 tdr. Id. skov i 
Jylland.

Man valgte imidlertid at gå 
frem med lempe og kun i de 
værste og sikrest beviste tilfælde 
at anlægge sag, men ellers vej
lede skovejerne og søge forhol

det ordnet ved mindelig over
enskomst. Ved de såkaldte »Skov
reguleringer« i årene 1828-1842 
bandt man således skovejerne til 
ved kontrakt at bevare og fred
tage visse dele af skoven mod at 
få resten udlagt til fri rådighed. 
(H. Wulff. 1970. Skovloven. S. 
20).

Akter fra dette »Skovregule
ringsarkiv« findes i Rigsarkivet 
og i Skovtilsynsarkiverne. Arbej
det blev, viser disse, ikke gen
nemført konsekvent. Således 
blev mange af de med skovejerne 
oprettede kontrakter aldrig ting
lyst eller kontrolleret gennem
ført. Men materialet har i vid 
udstrækning været til støtte for 
landbrugsministeriet og de skov
tilsynsførende under arbejdet 
med den i h. t. skovloven af 1935 
igangsatte fredskovskonstatering, 
som nu på det nærmeste er af
sluttet.

Når man skal tale om skovene 
omkring Kolding falder disse 
juridisk set i fire naturligt ad
skilte kategorier i henseende til 
fredskovsforholdene :

1. Kolding kommunes egne 
skove, dels før og dels efter kom
munesammenlægningen i 1970. 
Heraf er de, der var i kommu
nens eje før skovloven af 11. maj 
1935 i h. t. lovens § 1 stk. I. au
tomatisk fredskov i deres egen
skab af kommuneskove, medens 
det for restens vedkommende er 
afgjort ved skødepåtegninger 
om de er behæftede med fred
skovspligt.

2. Private skove i det gi. kon
gerige (skovlovens § 1, stk. II B)

3. Statens skove i de otte sogne 
af det tidligere hertugdømme 
(skovlovens § 1. stk. I).

4. Private skove i disse otte 
sogne (skovl. § 1, stk. II A).

Vi vil her beskæftige os nær
mere med den første kategori: 
Kolding kommunes egne skove.

Kolding kommune eller Kol
ding by har meget tidligt været 
skovejer. I 1580 skænkede Fre
derik d. II Kolding by Komar
ken og Emerholt, hvorpå skoven 
»Komarksbuske« ligger, imod at 
borgerne inden 2 år havde af
skaffet alle stråtage i byen og 
tækket med tegl, såvel som skaf
fet staldplads til 800 heste. På 
grund af teglværkets manglende 
kapacitet blev fristen for udskift
ning af tagene dog forlænget 
et år.

Det skænkede areal anvendtes 
i fællesdrift af byens borgere 
indtil markarealerne med und
tagelse af eksercerpladsen blev 
udskiftet i 1821.

På grund af fællesdriften var 
Komarksbuske da kun et forhug
get krat. Men omkring 1830-40 
fik borgerrepræsentant glarmes
ter T. Thomsen interesse for 
skoven og foranledigede den re
tableret som sådan. Han var sik
kert påvirket af den da af myn
dighederne i omegnen iværksat
te »Skovregulering«, hvis kort 
bl. a. over Jordrup og Nr. Sten
derup er forfattet 1838. Og 5. ju
li 1839 fremsender forstråd C. 
Klüver, Skanderborg, indberet
ning om Kolding Kjøbstadsjor- 
der til Rentekammeret.

Man ser heraf at T. Thomsen 
da allerede har været i gang med 
skovens istandsættelse, idet der 
i indberetningen anføres: »Be
standen er ung bøgeskov, lidt 
eg samt en del bløde løvtræer. 
Foruden en slette i nordvest og
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nogle her nu åbne steder i sko
ven er der imellem den bløde 
løvskovbestand plantet en del 
gran, nu fra tre til otte års alde
ren«.

Endnu finder man i skoven 
spor af glarmester Thomsens 
indsats, således findes vest og 
nord for »Skovløberhuset« nogle 
ca. 150 årige bøge, deriblandt 
skovens største træ øverst på bak
ken bag »Skovløberhuset«. Den
ne bøg er ca. 34 m høj og har en 
diameter på ca. 93 cm.

I skovens sydøstlige hjørne 
finder vi »Glarmester Thomsens 
ege«, en ca. 140-årig smuk egebe
voksning, der også stammer fra 
hans virke og som forhåbentlig 
endnu længe vil være et smukt 
minde om nævnte borgerrepræ
sentants indsats.

Glarmester Thomsens ege. 
Marielundssøen ca. 1909.

Skoven »Marielund« blev un
der navnet »Charlottenlund« 
med ejeren købmand Meyers bil
ligelse fra 1851-67 anvendt af 
»Kolding Borgerlige Skydesel
skab« til dets 3die Pinsedags fes
ter. Selskabet grundlagde anlæg
get og byggede en pavillon, men 
den blev fjernet, da selskabet 
flyttede ud til »Munkensdam«. 
Ved gavebrev af 21/9 1875 blev 
anlægget af daværende ejer pro
kurist O. F. Kralund overdraget 
Kolding kommune med »Selska
bet til Kolding Omegns Forskøn
nelse« som bruger og admini
strator. Gaven blev dog formelt

Parti fra Marielundssøen ca. 1909

M ariekilde.

overdraget allerede 3. februar 
1873 og lystskoven indviet 13. 
juni 1873. Skoven fik herefter 
navnet »Marielund«.

Kort efter indgik i 1874 Kol
ding kommune et magelæg med 
ejeren af Dyrehavegård, proprie
tær Ræder. Herved afgav kom
munen ca. 22 tdr. Id. af Komar
ken imod at erholde ca. 13 trd. 
Id. af fællesskoven »Kolding 
skov« og en sum af 7000 kr. In
denrigsministeriet krævede i den 
forbindelse, at vedkommende 
skulle gøres bekendt med Rente
kammerets cirkulære af 6. decb. 
1845, post 3, som bestemmer at 
forpligtelsen til at frede skov 
ikke botfalder, fordi vedkom
mende grund ved den nye matri
kel er sat i ager og engs hart
korn. (Bog over samtlige Skove 
i Weile Amt påbegyndt at for
fattes i Aaret 1828. s. 108. Skov
tilsynsarkivet).

Denne skov blev i forbindelse 
med de to forannævnte skove i

de kommende tider yndede ud
flugtssteder for byens borgere. 
Der blev indrettet friluftstaler- 
stol og stianlæg samt anlæg om 
den fredede kilde »Mariekilde«.

Øst for Marielundsøen bygge
des en skovrestauration »Marie
lund«, som i mange år var et søgt 
mødested for Koldingenserne. 
T il minde om Holger Drach- 
manns besøg er der plantet en eg 
på plænen ved søen.

Restauranten blev nedrevet i 
1967.

I 1917 gjorde Troldhedeba- 
nen et indhug i skoven, men ved 
oprettelse af et trinbrædt ved 
»Skovløberhuset« opstod et nyt 
let nåeligt mål for udflugtsture 
og i nogle år var der servering af 
kaffe o. 1. i »Skovløberhuset«.

Ved nedlæggelsen af Troldhe- 
debanen erhvervede kommunen 
i 1970 en del af banearealet, 
hvorpå »Troldhedestien« nu er 
anlagt. Den nordlige del heraf 
fra »Glarmester Thomsens ege«

Fra Troldhedebanens anlæg 1917. 

Troldhedestien 1978.
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T  r aktør ste det, Skovløb erhuse t.

til motorvejen ved Rådvad ejes 
af miljøministeriet men forvaltes 
og vedligeholdes af kommunen.

Ved købet af Dyrehavegård i 
1914 øgedes kommunens skov
areal med selve Dyrehaveskoven 
med sine dejlige skovslugter, der 
nu tildels er udjævnede af store, 
men vel nødvendige vejanlæg.

Arealet ved Rebæk blev købt 
af Kolding kommune i 1921 og 
skrænterne ved Elvighøj i 1944. 
Et bakket markareal blev i 1953 
udskilt fra udstykningen ved 
Meyersminde og tilplantet de 
følgende år.

Seest Vesterskov blev erhver
vet i 1966 for at få areal til losse
plads. Ved købet af Vonsildgård 
i 1968 kom Vonsild Skov 
ind under kommunens skovarea
ler, der derved blev udvidet med 
en smuk og særdeles produktiv 
skov.

Frokostpause under opmåling af gavn
træ i Vonsild Skov.
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Kolding kommunes samlede 
skovareal var således ved kom
munesammenlægningen i 1970 
kun ca. 90 ha. Men nu fulgte 
hurtigt med lov om by og land
zoner store erhvervelser til kom
munen og heraf en del skov og 
arealer, der planlagdes udlagt til 
rekreative arealer.

Ved kommunesammenlægnin
gen overtoges fra Bramdrup 
kommune gårdene Bøgelund og 
Julianelyst med deres skovpar
celler i Bramdrup skov, ialt ca. 
8,5 ha. Samme år havde Kolding 
kommune købt 27 ha., hvoraf 21 
ha. skov, fra Sønderskovgård.

Borchs Tulipantræer i Bramdrup Skov.

Denne skov havde i sin tid 
været ejet af den kendte kolding- 
borger købmand Borch, der var 
meget interesseret i fremmede 
træarter. Stormene i 1962 — 69 
ødelagde desværre de fleste af 
hans plantninger, således at der 
nu kun er spredte rester tilbage 
af f. eks. Thuja og Cypres, Tuli
pantræ, Pyramideege o. 1. Midt 
i skoven lå før 1960 en smuk be
voksning af Abies grandis. Her 
yndede købmand Borch når han 
var i skoven, at gå hen og trykke 
sit lommetørklæde mod træernes 
harpiksblære. »Det er min par
fume« sagde han.

I 1971 købtes Dalby Mølles 
skov, en smal skovstrækning 
langs mølleåen.

Ca. 11 ha. skov fra Rønnings- 
minde blev i 1976 mageskiftet 
med skovarealer i Lilballe, som 
kommunen havde overtaget i

1971 i forbindelse med motor
vejsekspropriationer.

I 1975 købtes arealer ved Pe- 
terslyst, i 1976 ved Nr. Bjært og 
i 1977 Lyshøjskoven.

Det samlede areal, som kom 
ind under Kolding kommunes 
skovadministration øgedes til ca. 
180 ha. i 1977, hvor der blev ud
arbejdet en samlet 10-års drifts
plan for kommunens skove og de 
i forbindelse hermed liggende 
rekreative åbne arealer.

For at lette kommunen i be
stræbelserne for at udbygge sko
vene til rekreative formål er en 
del af dem, nemlig:

Dyrehaveskoven 
Marielund, Kolding skov 
Komarksbuskene 
Sønderskovgård skov 
Bøgelund skov 
Rebæk og Dalby skov

ialt 73,75 ha.

inddraget under en lystskovde
klaration lyst 14/11 1974, som 
nu også søges gælde for Lyshøj
skoven på 10,95 ha.

Det dominerende skovkom
pleks:

Komarksbuske, Kolding skov, 
Marielund og Bramdrupskov- 
parcellerne med de mellemlig
gende stærkt kuperede græs
ningsarealer udgør et meget vær
difuldt rekreativt område af me
get varierende karakter. Hertil 
kommer de spredte kommunalt 
ejede arealer, som ligger i en 
ring om byen, hvorved der ska
bes store muligheder for udbyg
ning af stier og grønne områder 
og andre rekreative udfoldelser.

Der synes dog at mangle lidt 
mod Vest og Syd, hvor der så til 
gengæld findes store fjernrekre
ative muligheder i præsteskove 
og Statsskove (se Dispositions
plan for Kolding kommune 
1973).

Men det vil det være for vidt 
at komme ind på her.


