
Filet’en
–  en skovhave med mange
forskellige eksotiske træer

i Farum Lillevang

Velkommen til Filet’en
Filet’en – et mærkeligt navn for et usædvanligt sted. På mindre
end en halv kvadratkilometer kan du se mere end 79 forskellige
slags træer. Langt de fleste er sjældne her i landet. For mange år
siden er de hentet  – ikke bare i resten af Europa, men ogå i
Asien og Nordamerika – for at vokse her i Farum. En sådan sam-
ling af mange forskellige træer kaldes et arboret.

Filet’en er en del af Farum Lillevang og fik sit mærkelige navn i
1938, fordi det første stykke jord der blev plantet til med træer var
et langt, smalt stykke af form som en filet.

Her ligger også en lille sø: Svanesøen. Den er opstået ved at
man i tiden efter 2. Verdenskrig (sidst i 1940’erne) gravede tørv i
det der dengang hed „Filet-mosen“. Søen er 4-5 meter dyb på
det dybeste sted.

En ganske særlig oplevelse er det at tage ud til Filet’en om efter-
året, hvor der er en eventyrlig farvepragt på grund af de mange
forskellige slags træer. Generelt bliver bladene på de europæi-
ske træer gyldne, og bladene på de amerikanske træer får kraf-
tige røde farver.

Praktiske oplysninger
Parkering på P-pladsen på Slangerupvej.
Bålpladsen ved Svanesøen er til fri afbenyttelse. Man må gerne
samle brænde i skovbunden til brug på bålpladsen, men det nem-
meste er nok at tage grillkul med hjemmefra.
Du er velkommen til at samle de mange spændende nedfaldne
frugter og efterårsblade i Filet’en.
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Hvordan blev Filet’en til?
Det var den daværende skovrider, Just Holten, der i begyndel-
sen af 1930’erne fik den idé at plante træer fra andre lande for at
undersøge, om nogle af dem kunne bruges i dansk skovbrug.
Hans hensigt var også at bruge træerne i undervisningen af
skovbrugselever.

Træerne blev plantet på jord, hvor der tidligere var marker. Den
nord-østlige del af Filet’en er „Den gamle filet“, hvor tilplantnin-
gen startede i 1938. Længst mod syd op til Terkelskov ligger
„Den ny filet“, hvor man startede tilplantningen i 1952. I skoven
kan man finde to sten med disse årstal: Den ene står tæt ved
træ nummer 1 og den anden ved træ nummer 75.

Træer med og uden navneskilte
Det er kun de eksotiske træer fra forsøget som har navneskilte.
Mange af dem blev plantet i grupper med henblik på senere ud-
tynding. Udtyndingen blev dog ikke til noget, og derfor er der ofte
flere af den samme slags træer tæt ved hinanden. Hvor dette er
tilfældet, er der kun sat navneskilt ved ét af træerne.

„Ammetræer“ har heller ikke navneskilte. Et ammetræ er et træ
der er plantet samtidig med træer som skal blive stående. Som
ammetræer bruges træarter som vokser hurtigt op, så de kan
beskytte de andre træer mod frost, sol og tørke, ukrudt og vind.
Birk, rød-el, lærk, skovfyr og østrigsk fyr er eksempler på amme-
træer. Normalt fældes ammetræer, når de blivende træer er store
nok til at klare sig selv, men her i Filet’en står de her stadig. De
almindelige danske skovtræer i Filet’en har heller ikke navne-
skilte.










