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Fuglsang skov.
Skov der har eksisteret i mands minde. Skoven støder sammen med Sønderbygård
skov (Stoustrup). I 1853 købte kommunen det 150ha. store område der i dag er
Fuglsang og Hannerup skove.
Med i købet fulgte også gamle skovfoged Dons, der i 1834 var blevet livstidsansat som
skovfoged for området. Han kunne dog på grund af svagelighed ikke magte opgaven,
og da der blev klaget over ham, måtte han ansætte en skovløber til at hjælpe sig, og
Dons måtte desuden lade et skovløberhus opføre som bolig for skovløberen. Huset
ligger der den dag i dag i kanten af Erritsø Mose.
Skoven var tidligere en ren lystskov for byens indbyggere, med afstukne stier og bænke
på udvalgte pladser. Inden pinse skulle skovfogeden og hans skovløber sørge for at
skoven var ryddelig og klar til at modtage byens borgere.
I skovkanten ligger det gamle traktørsted Fuglsanggaard, nu rideskole. Til gården hørte
en keglebane, hvoraf nu kun den 12-kantede stråtækte pavillon står tilbage, der af nogle
fejlagtigt kaldes Fr. VII's pavillon.
I den bagved liggende slugt har skydeselskabet deres skydebane og pavillon.
I Fuglsang afholdtes 6. julifesterne fra starten til 1912.
På den anden side af banen, ved Erritsø mose, ligger Skovløberhuset, som Dons
opførte. Skovløben havde en årrække tilladelse til at drive traktørsted. Der var dog en
del splid med ejeren af Fuglsanggård, som følte sin næring truet på grund af
skovløberens virksomhed. Om søndagen drog folk til fods eller på cykel ud til
skovløberhuset, hvor der var opstillet borde, stole og bænke i små pavilloner i haven.
De medbragte selv kaffebønnerne, og kunne så købe kogende vand (vand på maskine
kaldtes det), og få brygget kaffen, og evt. købe noget af skovløberkonens hjemmebagte
kaffekage. I skovkanten var indrettet legeplads til børnene, så forældrene kunne drikke
kaffen i ro og fred.
I skoven findes også en dyrehave med ca. 30 dådyr. Tidligere havde man rådyr i
indhegningen, som kunne komme ind via en rampe på den udvendige side af hegnet.
Indtil midten af 50'erne var her også en skihopbakke, hvor man i dag stadig kan se
konturerne af nedslagsbakken. Man fik tilløb fra et tårn bygget af rafter. Inde i skoven
findes også et jernkors over en falden slesvigholstener. Korsets indskrift lyder:
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Gefallen d. 22. mai 1849.
Teksten kan oversættes til: "Her hviler menig W. Krüger Nr. 64. ved det 4. slesvigholstenske infanteri bataljon, faldet d. 22. maj 1849."

