
Kulhus er et smukt landsted opført af de tyskfødte silke-
handlerbrødre Colsmann i 1769. Tidligere lå der nogle små-
huse, som var beboet af kulsviere. Kulsvierne fremstillede
trækul i skoven, og kullet blev blandt andet brugt som brænd-
sel i et kobberværk, der blev opført i midten af 1600-tallet i
det nuværende Frederiksdal. 

Mountainbike rute. Københavns Skovdistrikt har i 2001
anlagt en 16 kilometer rute for cyklister, der gerne vil have
udfordringer og cykle udenfor de almindelige skovveje. Ud-
over Frederiksdal Skov løber ruten igennem Nørreskov og
Hareskovene.

Karpedam. Søen, der er omgivet af grantræer, blev i
1600- og 1700-tallet brugt som karpedam. Opdræt af karper

fandtes på det tidspunkt flere steder i Danmark og var inspi-
reret af karpedamsdriften på middelalderens klostre. I begyn-
delsen af 1800-tallet aftog karpens betydning som spisefisk,
da forsyninger af friske fisk fra havet blev væsentlig forbedret.
Karpedammen her på stedet blev tørlagt og skoven bredte sig
over området. For at vise hvordan en 1600-tals karpedam så
ud, har Frederiksdal Gods og Københavns Amt i fællesskab i
1993 genskabt dammen. Der er dog ikke udsat karper. Se 
også informationstavlen, som står ved afløbet fra dammen.

Færdsel og slid. På det kraftigt skrånende terræn ned
mod Furesø står der nogle meget gamle bøgetræer. Mellem
træerne er der mange slidspor fra gående, cyklende og riden-
de. Sliddet gør jorden tør og hård og unge træer, der skal af-
løse de gamle kæmper, får svært ved at spire. For at fremme
opvæksten af nye træer har Københavns Amt sammen med
Frederiksdal Gods indhegnet en del af skovbrynet mod Fure-
sø. Der er også gjort forsøg på at flytte færdslen ved hjælp af
afmærkninger, så gående henvises til stien tættest på Furesø,
mens cyklister og ryttere henvises til mere robuste stier længe-
re væk fra søbredden. Over det sumpede område, hvor der

Frederiksdal Skov. Lavningen strækker sig rundt om et aflangt
bakkedrag, som kaldes Store Kobberholm, og videre i østlig
retning mod Bagsværd Sø. Det særlige terræn gjorde det mu-
ligt at grave et system af karpedamme, der var adskilt fra hin-
anden med små dæmninger. Systemet var konstrueret på en
sådan måde, at vandet etapevis kunne lukkes ud af dammene,
og fiskene samles op i net på bunden af dammen. Karpen var
en populær spisefisk på Frederiksdal Slot i 1600- og 1700-tal-
let, der på den tid var ejet af skiftende konger og dronninger.
Skoven rundt om Store Hulsø ligger meget uforstyrret og
minder om urskov. Her kan man være heldig at se Danmarks
største spætte, sortspætten, som er på størrelse med en krage.

om foråret vokser mange vorterod og gule anemoner, er der
bygget en bro for at undgå færdsel ude i selve sumpen. På
denne del af ruten kommer man tæt på Furesø og kan nyde
udsigten og fuglelivet. Furesø er den største sø i Københavns
Amt og Danmarks dybeste med 36 meter på det dybeste sted.

Lucie Kirkegaard kaldes den høj, som ligger tæt på Kul-
husvej - den centrale vej gennem skoven. Et sagn fortæller, at
en ung pige havde født et uægte barn. Hun tog barnet af dage
og som straf blev hun begravet levende i højen. Sene natte-
vandrere vil endnu i lyse månenætter kunne se hende sidde på
højens top, snart vridende sine hænder, snart kæmmende sit
lange udslagne hår! 

Store Hulsø ligger meget smukt i en dyb lavning midt i

Frederiksdal Skov ligger smukt placeret med et skovbryn langs sydsiden af Furesø. I 1600-tallet afspærrede Frederik III
skoven og omlagde den til dyrehave med henblik på jagt. På samme tid blev der gravet et system af karpedamme, som
kunne forsyne slottet i Frederiksdal med fisk. Skoven ejes af Frederiksdal Gods og blev fredet i 1943. Turen går til en gen-
skabt karpedam, videre langs Furesøens bred og forbi Store Hulsø og nogle spændende urskovsagtige skovpartier. Der er
mange bakker på ruten og den er derfor fysisk krævende.  

Foto: Københavns Amt
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