
Skovbrugsmagasinet på Corselitze 

 

Fyldt med oplevelser 

Hele paletten er taget i anvendelse, når Skovbrugsmagasinet på Corselitze traditionen tro 

holder åbent hus den anden søndag i maj. I år falder søndagen den 8. maj, hvor der er åbent 

fra kl. 10 til 16. 

I den gamle hestestald vil man i år kunne se malerier af Rasmus Stang, der udover at han var 

landmand og en ivrig skovdyrker, i et helt liv også malede for sin fornøjelse skyld. Rasmus 

Stang, der døde i 2013, forstod sig på naturen, og lagde mærke til mange små ting, vi andre 

ikke ser. Særligt er de gamle piletræer et foretrukket motiv. Der kunne altid blive plads til et 

piletræ på hans billeder. Rasmus Stang nåede desværre ikke at se det store arbejde, der i dag 

gøres for at bevare de gamle stynede pile og popler. 

Der bliver også plads til knasen og brasen, når magasinets gamle skærveknuser sættes i gang. 

Det er formentlig 65 år siden, skærveknuseren sidst var i anvendelse, og der er gjort et stort 

forarbejde for at få den gamle maskine i gang igen. Nu bliver der mulighed for at se og høre 

på behørig afstand. 

Mød de hyggelige kulsviere fra Sydsjælland, der fortæller om, hvordan man fremstillede 

trækul og trætjære i gamle dage, og så er kulvsierne rigtig gode til at bage pandekager.  

Vi er heldige også i år at få besøg af De Grønne Spillemænd, det er hyggeligt at nyde lyden af 

spillemandsmusik omgivet af gamle sager og lugten af karlekamre.  

Tag en tur i forårsskoven med kyndig vejledning af naturvejlederen. Turene er til fods og 

starter kl. 10 og kl. 14. 

Parken er altid dejlig på en forårsdag. I år er der også åbent til den gamle iskælder. Kig ned i 

dybet og få forklaringen om hvordan man i gamle dage kunne opbevare mad uden køleskab 

og fryser. 

Corselitze hovedbygning holdes denne dag åbent af SOS Børnebyerne, og i den gamle 

herskabsstald kan der købes kaffe og kage.  

 

Kontakt: Formanden for Skovbrugsmagasinet på Corselitze, Thyge Andersen, tlf. 40 45 03 74, 

e-mail: thyge@skovfogeden.dk 

 


