SAVE enkeltbygningsregistrering

Gården Fuglsang.

Registreringen er foretaget i henhold til SAVE-metodens
kriterier for enkeltbygningsregistrering.

Huset er bevaringsværdigt og kan føres tilbage
til 1700-tallet og er en af de 4 tilbageværende gårde.

I registreringen foretages en vurdering for hver bygning ud
fra fem kriterier, der hver gives en karakter mellem 1 og 9,
og hvor 1 er den bedste:

Bevaringsværdi 2

1. Arkitektonisk værdi

Bygningen understøtter dermed fortællingen om gårdene i
landsbyen.

2. Kulturhistorisk værdi
3. Miljømæssig værdi
4. Originalitetsværdi

Stuehus til gården Fuglsang; nyopført i 1915 efter tidligere
stuehus, der brændte.

I haven gror en 100 år gammel, fredet blodbøg, et dejligt
klatretræ.

5. Tilstand
Disse karakterer samles i en bevaringsværdi, hvor de tre
første kriterier vægter højest. Karaktererne 1-3 er høj
bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi, og 7-9 er lav
bevaringsværdi.
I de fleste kommuner vælger man at udpege en
bevaringsværdig bygning med karakterer mellem 1 og 4
i nogle kommuner 1-3.

Farum Lokalhistoriske Forening
Æblehaven 53, 3500 Værløse

På billedet ses stuehuset til gården Fuglsang beliggende på
Farum Hovedgade 84.

Telefon 30 14 27 30

Årstal, 1949, fotograf, Niels Vang Larsen

https://farumlokalhistoriskeforening.dk

Fra 1931-1967 drev Knud Svendsen gartneri med store
drivhuse og frugtplantage, indtil denne virksomhed flyttedes
ud til Brede Enge med endnu større drivhuse. Det var på
den jord der oprindeligt havde tilhørt Fuglsang, men var i
1898 blevet solgt til Hesselkildegård.

Det foregik med pomp og pragt af Hendes kongelige
Højhed prinsesse Benedikte.
Gartneriet Fuglsang, Brede Enge 5, 3520 Farum
Gartneriet Fuglsang på Brede Enge, blev opført i 1964, og
taget i brug i foråret 1965.
Gartner Jørgen Svendsen har et af de få tilbageblevne
gartnerier, som ikke er højteknologisk og moderne.
Sammen med sin kone dyrker han duftpelargonier, rosa
margueritter, violer, myrter og mange spændende
sukkulenter, anderledes stauder, hosta og urter.
Mange af planterne er i skønne patinerede lerkrukker.
Gartneriet i sig selv er en oplevelse med fugle, store planter
fra Tivoli til opbevaring og pleje samt blomster-borde, hvor
der gror husfred - en hyggelig oase i Farum.

Fritidshjem Fuglsang, Farum Hovedgade 84.
Efter udstykningen i 1960-erne købte Farum kommune
Fuglsang og det var meningen at der skulle bygges
etagebyggeri i lighed med nabobyggeriet Solvang. Men det
lykkedes energiske medlemmer af Sct. Georgs Gilderne at
få tilladelse til at indrette og drive Fuglsang som fritidshjem
og derved undgå nedrivning.
Huset havde da stået tomt i flere år, og var meget
forfaldent, så efter en omfattende restaurering, der dog tog
hensyn til den oprindelige indretning, blev Fuglsang indviet
som fritidshjem i 1978.

Brede Enge og flådeegene
Stavnsholt var allerede i 1700-tallet berømt for sine
kirsebær på grund af sø-klimaet. Herfra bredte gartnerierne
sig først i 1900-tallet ud til husmandsstederne ved
Hestetangsvej i Farum. I mange år lå der dog også et
gartneri under gården Fuglsang, hvis jord lå, hvor stadion
nu ligger. Gartneriet flyttede ved udstykningen til gårdens
overdrevslod i Brede Enge, hvor hver af Farums gårde
havde et eng- og overdrevslod.
Fuglsang er vejens sidste gartneri, hvor skoven begynder.
Øst for gartneriet i det sydøstlige hjørne af Farum Lillevang
står en del såkaldte flådeege blandet med andre træer. De
kaldes flådeege, fordi de blev plantet i 1830’erne for at sikre
orlogsflåden tømmer til bygning af krigsskibe. Flådeegene
ville være 200 år undervejs, så formålet er i mellemtiden
blevet forældet.

