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DYREHAVE

1. Følg fodsporene 
2. Find posterne 
3. Løs opgaverne

I står nu med udsigt ud over Kildesøen.
A. Hvor gammel er Bakken?
 Ca. 237 år
 Ca. 337 år
 Ca. 437 år

B. Kirsten Piil er kendt i Bakkens historie,  
fordi hun…..?
 Solgte hjemmebrændt 
 Solgte mad og drikke
 Fandt en springende kilde

Den første forlystelse, I møder på Bakken, er Kraftprøven.
A. Hvilken aktivitet var forløber til forlystelsen Kraft-
prøven?
 Når bønderkarle konkurrerede om at slå hegnspæle  
 i på tid
  Når tømrere konkurrerede om at slå søm i på tid
 Når bagere konkurrerede om at slå brød op på tid

Til sidst får I selv lov til at prøve kræfter med den 
gamle forlystelse. Der er 5 slag til hver person, og det 
gælder selvfølgelig om at få klokken til at ringe.
     
Antal ring                
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Ved Peter Lieps Hus.
A. Hvem var Peter Liep?
 Bakkegøgler
 Adelsmand
 Skovløber

Til højre for vejen ligger en indhegning med nye træer, 
der skal vokse op. 
A. Hvor lang tid skal nye træer være indhegnet,  
før de kan modstå hjortene?
 20 – 30 år
 40 – 50 år
 60 – 80 år

Nær vejkrydset står der en høj, gammel bøgestub fuld 
af huller og svampe.
B. Stenalderfolket brugte svampene til noget ganske 
specielt. Hvad var det?
 Som spisesvampe
 Til rituelt brug 
 Til transport af ild

C. Hvilke to træarter består skoven i Dyrehaven  
hovedsagligt af?  
 Bøg og eg
 Gran og pil
 Ahorn og lærk

I står nu ved Blå Bomme midt i en 5-vejstjerne. 
A. Hvem anlagde Dyrehaven og til hvilket formål? 
 Christian IV skulle bruge træ til at bygge  
 slotte i København
 Frederik III anlagde Dyrehaven til sin søn,  
 som dyrkede Parforcejagt 
 Christian VII ønskede et rekreativt område  
 til Københavnerne

B. En af de store bøge nær vejen mangler dele  
af trækronen. Hvad skyldes det?
 Stormskade
 Lynnedslag
 Dynamitsprængning

I står nu ved det gamle vildthus på Tøjreslagsletten, 
der stadig bliver brugt til hjortefodring i  
vintermånederne.
A. Hvilken hjorteart findes ikke i Dyrehaven?
 Dådyr
 Rådyr
 Krondyr
 Sikaer

Øst for hvor I står, ligger en lille høj på sletten. 
B. Hvilken tid er den fra?
 Stenalderen
 Middelalderen
 Bronzealderen

I er nu nået til Ulvedalene - Danmarks svar på ”Grand 
Canyon”
A. Midt på det åbne område troner ”Teateregen”.  
Hvor gammel er den?
 Ca. 200 år
 Ca. 1000 år
 Ca. 2000 år

B. Hvor stor er omkredsen af stammen i ca. 1 meters 
højde?
 Ca. 6 m.
 Ca. 10 m.
 Ca. 14 m.
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