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Jægersborg Dyrehave og par force jagt (PF). 

Starten til Jægersborg Dyrehave kan vi takke Chr. V for. Inden han som 24 årig blev konge (1670-1699), var 

han på besøg hos Solkongen, hvor han i Versailles oplevede par force jagt, hvor hunde trætter en hjort, som 

til slut stilles, hvorefter den dræbes, af den fornemste af de efterfølgende ryttere, ved at stikke en 

Hirchfänger i hjertet på hjorten. 

PF er et teaterstykke, præget af enevælden og med kongen, som den vigtige person. I Frankrig kan der 

være helt op til 400 hunde, som styres suverænt af en skytte med horn, der styrer både jægere og tilskuere. 

Nogle af tilskuerne er til hest og følger efter hundene. Andre kan følge jagten ved at flytte sig rundt i det 

stjerneformede vejsystem. 

Frd. II startede byggeriet af jagtslottet, Jægersborg Slot, og en landsby med 17 familier blev nedlagt. Som 

kompensation fik de ny jord og 3 års skattefrihed. 

Chr. V fik som 20-årig Jægersborg Slot med tilhørende jordstykke i fødselsdagsgave. Det blev starten til 

Dyrehaven. Da Chr. V blev konge, blev arealet hurtigt udvidet. Jægersborg Dyrehave er anlagt til PF-jagt, og 

målet var, at det samlede anlæg skulle være større end Versailles. Der findes tegninger, som viser det 

sammenhængende, stjerneformede vejsystem fra Jægersborg Dyrehave til Frederiksborg slot og 

Fredensborg slot. Ole Rømer forestod afsætningen af vejene. 

På Fredensborg slot er veje og stier anlagt som en miniature udgave til PF. Vejene stråler ud fra slottet i alle 

retninger. 

I 1694 byggede Chr. V en 2 etages bindingsværksbygning på højen, hvor Eremitageslottet i dag ligger. Det 

blev senere revet ned. 

Jagtslottet, Eremitageslottet, blev tegnet af arkitekt Lauritz de Thurah og bygget i 1734-36. Eremit betyder 

ensom. Jægerne ville gerne være alene, til deres intime jagtmiddage. Tjenestefolkene skulle ikke kunne 

løbe med sladder. Et veldækket bord kunne derfor løftes op nede fra køkkenet op til spisesalen med en lift, 

som nu er fjernet. Den kendte arkitekt Eigtved stod for indretningen, som holdes i senbarok og rokoko stil. 

Fra 1979-1991 blev slottet og bastionen restaureret. 

Der er væsentlige restriktioner for byggerier i omegnen af Eremitageslottet. Ingen bygningsdele må kunne 

ses fra Eremitageslottets 1,65m høje bastion. Nybyggerier bliver derfor kontrolleret af myndighederne, for 

at sikre overholdelse af denne regel, som kan henføres til barokkens tankegang, hvor herskeren 

bestemmer. 

For Klaus Waage har det været vigtigt at fastslå og drive Dyrehaven som et stykke kulturhistorie. 



 
 

Store Dyrehave, Gribskov, Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave, har 125 km jagtveje, som er på 

Unescos verdensarvsliste 

 

Dyrehavens drift 

Dyrehaven er et Natura 2000 område. Da den ligger tæt på Københavns Universitet er biologernes 

interesse stor!  Den 2 mm lille Stellas mosskorpion, der lever i 6 m højde er et eksempel på en sjælden 

dyreart, der skal beskyttes. Det gælder også for Eghjorten, der blev udsat for 4 år siden. Da den har en 5 

årig cyklus (æggene er 5 år på vej), bliver det interessant at se om den overlever. 

Om sommeren er der 2300 hjorte i Dyrehaven, heraf 700 kalve. 

Hvert år udtages 700. 600 skydes og 100 bruges som avlsdyr andre steder. New Zealand har f.eks. købt 

avlsdyr. 

I 1939 kom der 2 hjorte fra Tyskland. De blev kaldt Hitler og Göring. Göring blev skudt 4 år senere uden den 

store omtale!! Kronhjortene holder til omkring golfklubhuset. 22.  sep. er det tidspunkt, hvor hannerne har 

mest travlt. De stærkeste arbejder 3 uger i træk uden søvn og mad. Hunnerne har ægløsning hver 28. dag, 

og det varer kun 1 dag, hvor der skal handles. Lidt senere på sæsonen, når de stærke er slidt op, kan de 

unge måske få chancen. Det er kun lige stærke hjorte, som går i kamp med hinanden. Den svage holder sig 

væk fra kamp. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, (ikke mindst for os i HCL) at de gamle tror at de bestemmer, hvorfor de 

ikke trækker sig!! 

Dåvildtet er oprindelig kommet fra Mellemøsten, men ingen ved hvordan de er kommet. De opholder sig 

ofte sydøst for Eremitageslottet. 

Den tredje hjorteart er Sika hjorten, som oprindelig er kommet fra Japan i 1919. Der er ca. 100 i dyrehaven. 

Jagten tilhører kongehuset, som også bruger den. Prins Henrik var en ivrig jæger.  En skytte varetager 

jagten som starter 1. sep. og der skydes ca. 10 dyr om dagen. Skytten går på vejen og skyder uden at vække 

opsigt. Dyr over 12 år og de svageste skydes. Dyrene kan købes.  Der sælges gevirer for 60-70.000kr/år. 

Aktiviteter i Jægersborg Dyrehave.  

Bakkens betaling af omsætningsbestemt husleje er en væsentlig indtægt, som bruges til driften. 

Den første fodboldkamp blev spillet på sletten, hvor der også har været galopbane. 

Eremitageløb og Hubertusjagt er begivenheder, som hvert år tiltrækker mange aktører og tilskuere  
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