
Uppgifter ni löser på dagen 
 
 

  Uppgifter 4e. – 6e. klass 
 

Orientera i Dyrehaven 

Detta är både en geografisk och historisk tur runt i Dyrehaven. Följ beskrivningen och få en spännande 

inblick i Dyrehaven. Turen är inritad på kartan som du kan använda för att hitta. 

1. Ni ska starta vid Røde Port vid Klampenborg station. Starta med att gå mot Bakken. Gå via 

Mathildestien mot norr 

Här står några av de äldsta träden i Dyrehaven. De flesta av träden är planterade för ca. 240 år sen. Det 

borde finnas goda möjligheter för att möta flera olika arter av hjortar på den här delen av turen.  

2. Fortsätt på Dalvej till Erimitageslottet 

Erimitageslottet blev använt av kungar, när de skulle på jakt i Dyrehaven. Så kunde de sitta på toppen av 

backen och se jakten i Dyrehaven. Det var Christian den. 6e. som byggde slottet, så han hade ett ställe och 

vila på under de långa jakterna som pågick runtom slottet.  

3. Nu ska du gå syd mot Nordre Skovvej 

För att få plats still Erimitageslottet så var kungen tvungen att förstöra byn Stokkerup, som ligger här i början 

av vägen. På den här platsen kan man vara lycklig om man får se hjortar. Området är mycket öppet, för 

hjortarna äter allt vad de kan.  

4. Fortsätt påvägen till ni kommer till Ulvedalsvej, här ska ni gå till vänster på vägen  

Mot nor kan ni se Fortunens lucka. Här kan hjortarna inte äta av de nya färska skotten, så här får träden 

växa upp ifred. Området är mycket platt men det är inte hela Dyrehaven, den är platt.  

5. Gå mot syd av Ulvedalsvej, området är mycket kuperat 

Området har funnits sen istiden. Här fanns stora mängder med vatten, jord och sten för att hålla området på 

plats som heter Ulvedalene.   

6. Fortsätt på vägen till ni kommer till Kirstens Pils Kilde. Det finns vatten vid den här källan 

Man trodde att vattnet hade helande effekt tidigare. Hade det inte varit för den här källan så hade Bakken 

inte exsisterat idag. Det var nämligen källan som lockade till sig folk till Dyrehavsbakken för att bli friska. En 

massa gycklare och annan underhållning kom även till och på det sättet grundades Bakken- världens äldsta 

nöjespark.  

 


