Vestskoven
Idéen om en skov vest for København nævntes første gang i betænkningen ”Københavnsegnens
grønne områder” fra 1936, men først 30 år senere kom der for alvor gang i planerne. I 1962 nedsatte
Boligministeriet en arbejdsgruppe, der lavede de første skitser til det rekreative område til
Københavns voksende befolkning.
Planerne kunne ikke realiseres uden et stykke jord at plante træerne på. I starten af 1960’erne
forærede forretningsmanden Sven Lorentzen Albertslund Kommune 40 hektar jord til formålet.
Denne foræring hang måske sammen med et behov for kommunal goodwill, da Sven Lorentzen var
interesseret i at få tilladelse til at udvikle det, der siden blev til industricentrum, på et område, der
ellers ikke var udlagt til industri.
Med dette stykke jord havde man om ikke andet et sted at starte. I 1966 skrev Hakon Stephensen så
kronikken ”Lad os plante et Træ” i dagbladet Politiken, hvori han appellerede til borgerne i
Københavnsområdet om at give 5 kr., som var nok til et træ. Det skabte en folkestemning, og der
blev politisk enighed om at få anlagt skoven.
I 1967 kunne statsskovbruget så begynde at opkøbe arealer til Vestskoven. Frem for at ekspropriere
indgik staten individuelle købsaftaler med ejerne af gårde og husmandssteder, aftaler der i mange
tilfælde indebar at ejerne kunne blive boende i en vis årrække, måske endda resten af livet. Kun en
håndfuld af overtagelserne måtte rettens vej på grund af uenighed om prissætningen af
ejendommene.

Træer flyttes til Vestskoven i 1969

I anlægget ”Mønterne” plantedes en del af de træer, som var købt for penge fra ”Plant-et-træ-i
Vestskoven”-indsamlingen, hvor giverne selv kunne vælge hvilken træsort der skulle plantes. Ikke
alle de valgte træsorter trivedes dog lige godt på stedet.
I det hele taget var jordforholdene ikke ideelle til skovplantning. Til gengæld var det faktisk noget
af Danmarks allerbedste landbrugsjord!
De seneste udbygninger af motorvejsnettet vest for København gør indhug i skoven, hvilket har
affødt en del protester fra borgere.
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