
SVAR TIL DYREHAVEQUIZZEN
1A. Det rigtige svar er: Skovløber 
Den navnkundige Peter Liep (1837-97) var skytte i årene 1862-88.  
Hans job var at regulere hjortebestanden. Efterhånden kunne  
hjortene kende skytten og flygtede fra faren. Han forklædte sig  
derfor enten som en gammel kone med riflen gemt under sjalet  
eller skjulte sig i de gamle, hule egetræer. 

2A. Det rigtige svar er: 40 – 50 år 
Når en ny skov skal vokse op i Dyrehaven, skal den beskyttes mod hjorte- 
vildtet, der anser unge træer for en sand lækkerbisken. Når træerne er 
ca. 50 år gamle, fjernes hegnet, hvorefter hjortene bliver de ”gartnere”, 
der sikrer, at det karakteristiske dyrehavelandskab med åbne sletter og 
afbidte trækroner bevares. Uden hjortenes indsats ville landskabet grad-
vist blive loddent for på lang sigt at blive til regulær skov, som vi kender 
det fra naboskoven Jægersborg Hegn. 

2B. Det rigtige svar er: Transport af ild 
Stenalderfolket menes at have brugt Fyrsvampen til transport af gløder, 
når de skulle flytte boplads. Fyrsvampen blev tørret og skåret i skiver, 
hvorefter en glød kunne holde sig meget længe. Når ”Fyrsvampslighte-
ren” skulle anvendes, lagde stenalderfolket tørrede kviste over den og 
pustede kraftig til gløderne. 

2C. Det rigtige svar er: Bøg og eg 
Den fede muldjord i Dyrehaven er perfekt til bøg og eg, hvorfor de udgør 
hovedtræarterne. Der findes en lang række andre træarter i Dyrehaven, 
hvoraf mange er indført af Johann Georg von Langen, en tysk ”skoveks-
pert”, som hjalp kongehuset med at indføre rationel skovdrift i sidste 
halvdel af syttenhundredetallet. 

3A. Det rigtige svar er: Frederik III anlagde Dyrehaven til Parforcejagt 
I 1669 besluttede Frederik III at indhegne Dyrehaven. Hans søn, Christian 
V, blev enevældig konge året efter og udvidede straks Dyrehaven.  
Lokale bønner bosat i landsbyen Stokkerup, tæt på det nuværende  
Eremitageslot, blev tvunget til at nedlægge deres gårde og flytte til tom-
me gårde ved Lyngby. Hjortevildt fra nær og fjern blev drevet til skoven, 
der blev døbt Jægersborg Dyrehave. Det skulle blive kongernes private 
jagtområde de næste hundrede år. Vejene ud fra Eremitageslottet blev 
anlagt i stjerneformation, så man kunne komme hurtigt af sted i alle  
retninger. Christian V var nemlig bidt af Parforcejagt. 


