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GPS-orientering i Dyrehaven 

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

spännande inblick i Dyrehaven. Turen är även inritad på kartan om ni har användning av hjälp för att hitta 

runt. Ta broschyren Jægersborg Dyrehave vid ingången till Dyrehaven – den kan eventuellt hjälpa er under 

tiden.   

Ni ska använda en smartphone med GPS för att kunna hitta runt i detta orienteringslopp. Koordinaterna är 

skrivna efter överskriften TT
0
MM’ SS,ss” 

 

55
o
46’ 46,31” N  12

o
34’ 47,04” ö  

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

Plantagen heter ____________________ 

Det finns dock träd som är äldre än dessa träd. Till exempel är där_______________________ 

55
o
47’ 56,44” N  12

o
34’ 41,07” ö  

Det fanns en dansk kung som historian säger fick en dödsbringande stöt av en hjort 

Kungen hette?__________________ 

Det var dock inte han som byggde:___________________________________ 

55
o
47’ 43,48” N  12

o
34’ 15,63” Ø  

Det var hans barnbarn som byggde slottet så han hade ett ställe att vila sig under de långa Parforcejakter. 

Parforcejakten pågick i området runt om slottet. 

Kungen som byggde slottet hette? ____________ 

För att få plats till slottet och jakten var kungen tvungen att lägga ner landsbyn:_____________________ 

55
o
47’ 35,99” N  12

o
34’ 07,13” Ø  

Man kan fortfarande skymta rester av byn. 

Byn hette: ______________  

På detta ställe kan man ha tur och se en flock hjortar. Området är öppet och kalt för att hjortarna äter allt vad 

de kan. Till skillnad från:_________________________ 

 

 

55
o
47’ 15,26” N  12

o
33’ 22,75” Ø  
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Här kan hjortarna inte komma till att äta de nya skotten, så träden får här lovl att växa upp ifred. 

Området heter:_____________________  

Området är mycket platt, men inte hela Dyrehaven är platt!  

55
o
46’ 50,99” N  12

o
33’ 44,1” Ø   

Här är mycket kuperat. Området går tillbaka till istiden. Här fanns oerhört mycket vatten och jord och sten 

avgränsade och höll tillbaka vattnet.  

Området heter: _________________  

Det finns fortfarande vatten i denna: 

55
o
46’ 37,51” N  12

o
34’ 13,40” Ø  

Om vattnet fortfarande är helande som man trodde förr i tiden får vara osagt. Hade det inte varit för denna 

vattenkälla, skulle Bakken inte ha existerat i dag. Det var nämligen källan som lockade folk till Dyrehaven för 

att bli helade av vattnet. Det lockade också en massa gatukonstnärer och annan underhållning och det blev 

starten för nöjesparken Bakken – världens äldsta nöjespark.  

Källan heter ______________________. 

Vid källan kan man läsa att den har blivit Restavratvs några gånger.  

Vilket årtal var det? ____________________________________  

 


