
Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør:  PI-København

Tirsdag d. 27. maj 2014
Store Dyrehave 

Københavner Cup 
3. etape



3

Velkommen
Kære løbere
I bydes alle hjertelig velkommen til Nordsjælland, 
Blovstrød og Store Dyrehave.

Vi har igen i år valgt at benytte Store Dyrehave, 
da vi mener, at skoven er tilstrækkelig stor til gen-
brug. Sidste år startede vi i den nordlige ende, og 
i år bliver starten i den sydlige ende, så det bliver 
alligevel som en anden skov.

Valget af Store Dyrehave hænger også sammen med, at vi så får mulighed for at 
holde afslutning i Blovstrødhallen med stedets gode frokostbuffet. Det var i sin 
tid Henrik Wiberg, der tog initiativ til en lidt bedre forplejning ved afslutningen, 
og det er efterhånden blevet en tradition med denne frokost, når den finder sted 
i Blovstrødhallern.

Peter Sørensen har efter en pause sidste år, hvor en valgkamp krævede hans 
kræfter, igen meldt sig til en af de tunge poster, men i modsætning til de sidste 
mange gange er det denne gang som banelægger. Med Peters store erfaring er 
jeg sikker på, at I vil komme ud på nogle gode og udfordrende baner.

Jeg håber, at I får en god kappestrid med hinanden, men også tid til kammeratligt 
og hyggeligt samvær – bl.a. når vi mødes til afslutningen, hvor der er præmier 
til de dygtigste – og heldigste, da der også er lodtrækningspræmier. Da det er 

det sidste af årets tre Københavner 
Cup-løb, skal der også findes en samlet 
vinder i hver klasse.

God tur i skoven 
  

Jørn Lind, stævneleder
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Stævnecenter: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

Parkering: Ved stævnecenteret og på P-plads på Kirkeltevej, 
 3,5 km fra stævnecenteret.

Stævneplads: 350 meter fra stævnepladsen. 

Start/mål: I kort afstand fra stævnepladsen. 100 m mellem start og mål.

Første start: Kl. 10.00.

Kontrolsystem: Sport Ident.

Kort: Store Dyrehave Syd, 1:10.000, 2010, ækv. 2,5 m.

baner: Bane 1: ca. 10 km. 
 Bane 2: ca. 8 km.  
 Bane 3: ca. 6 km.  
 Bane 4: ca. 4 km.    
 Bane 5: ca. 6 km mellemsvær 
 Bane 6: ca. 5 km let.

Præmier: Efter deltagerantal. Desuden lodtrækningspræmier og   
 præmier for det samlede resultat for 1.-3. etape.

Afslutning: Ca. kl. 13.00 i stævnecenteret. Frokostbuffet til 80 kr. til dem, 
 der har bestilt ved tilmeldingen. Drikkevarer kan købes.

banelægger: Peter Sørensen.

banekontrol: Jørn Lind og Torkil Hansen.

Overdommer: Tilstedeværende medlemmer af feltsportsudvalget.

Stævneleder: Jørn Lind

Praktiske oplysninger
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Kørselsvejledning

Fra stævnecenteret drejes til højre på 
Sortemosevej. Kort efter drejes til ven-
stre ad Kongevejen.
Der fortsættes ligeud ca. 3 km til rund-
kørsel. I rundkørslen drejes til højre ad 
Kirkeltevej.

Der fortsættes 200 meter ad Kirkel-
tevej til P-plads på højre side. Der er 
ophængt postskærm

Forskningsfondens Ejen-
domsselskab A/S har siden
1987 opført, udlejet og ad-
ministreret byggeri til brug
for Aarhus Universitet. Men
vi udlejer også til private.

Finlandsgade 14 • 8200 Aarhus N • Tlf. 70 23 79 66 • www.feas.dk
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Store Dyrehave

Store Dyrehaves historie

Frederiksborg Slot og stutteridriften
Hillerød og Store Dyrehaves historie 
er uløseligt knyttet sammen. Da Fre-
derik II's dynamiske søn, Christian IV, 
i starten af 1600-tallet opførte Frede-
riksborg Slot, som vi kender det i dag, 
indvarslede det en fornyelse på den 
egn, der havde været stort set uden 
forandring siden middelalderen.

I 1628 blev der opført et jorddige om 
den firkant, som i dag udgør Store 
Dyrehave. Meningen var at holde en 
bestand af hjortevildt inde, således at 
man altid var sikret friskt kød til Frede-
riksborg Slot.

Dyrehaven fik dog også en anden be-
tydning, idet kongen indførte en speciel 
form for stutteridrift. I Store Dyrehave 
gik hestene frit rundt i såkaldte "vilde 
stod". Et stod bestod af en hingst med 
en snes hopper. Man mente, at man fik 
en særlig hårdfør hesterace, hvis he-
stene var vant til at klare sig selv. Men 
kulde, sult og sygdom gjorde i perio-
der et voldsomt indhug i besætningen. 
Op igennem 1800-tallet blev stutteriet 
gradvist reduceret for endelig at blive 
nedlagt i 1871. En del af hestene blev 
flyttet til det nærliggende Hillerøds-
holm, og af dem opstod den smukke 
røde Frederiksborgrace.
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I den nordlige del af Store Dyrehave 
kan man se en fangfold, som dengang 
blev brugt til indfangning af hestene. 
Desuden vidner stednavne som Hor-
sebohus og Hingsterhus om skovens 
fortid som stutteri.

PArFOrCejAgTen
"Stjernen" og de karakteristiske lange, 
lige veje i Store Dyrehave blev i 1670-
80 anlagt af Christian V udelukkende 
med ét formål: Kongens parforcejagt. 
Jagten koncentreredes om én hjort, 
som var udvalgt inden jagtens begyn-
delse. På strategiske steder i skoven 
placeredes jægere til hest med hunde. 
Ved Stjernen befandt kongen og hans 
gæster sig. Herfra kunne de overskue 
en stor del af dyrehaven og dermed 
følge jagten. Når den udvalgte hjort 
var lokaliseret, blev der blæst til start 
på et jagthorn.

Jægere med hunde jagede hjorten over 
stok og sten, indtil den segnede af ud-
mattelse eller var "stillet", som det hed i 
datidens sprog. Hundene var dresseret 
til at bide sig fast i hjortens ører, ben 
og hals og dermed fastholde den. Når 
hjorten var fastholdt, blev der blæst 
signal til kongen og hans følge, som til 
hest og i kareter hastede til stedet. Kon-
gen eller en af ham udpeget æresgæst 
"forendte" eller dræbte hjorten med et 
kort sværd, en såkaldt hirschfænger, 
som han stak i dyrets hjerte.

Denne jagtform ophørte i 1777, men 
vejsystemet er fuldstændig intakt. Fra 
Stjernen stråler de otte veje kun navn-
givet ved et nummer, f.eks. Etvej. De 
gamle nummersten fungerer stadig 
som vejvisere. Nummerstenene findes 
ved Stjernen, samt ved de kors, som 

binder kvadratet sammen. Kun stenen 
ved syvkorset mangler.
 
PræSTeVAng
Præstevangen er nævnt første gang 
i 1573, hvor Frederik II gav sin slots- 
og sognepræst gården Fjelkinstrup til 
tjenestebolig. Gården lå på Præsteslet-
ten, lidt syd for hvor benzintanken på 
Københavnsvej ligger i dag. Herefter 
blev skoven kaldt Store Præstevang.

Søerne i og omkring Præstevang er alle 
opdæmmede, kunstige søer. I 1572 
begyndte man at forbinde søerne med 
kanaler. Dette arbejde blev udført for at 
sikre vandforsyningen til slotssøen ved 
Frederiksborg Slot. Vandet løber den 
dag i dag ned i Teglgårdssøen nord for 
skoven og videre under Hillerøds gader 
til Slotssøen.

breDeDAm Og FAnTASIenS ø
Ved den største af søerne i Præstevan-
gen, Brededam, byggede Frederik VII i 
1859 et lille lystpalæ med tilhørende 
køkkenanneks. Palæet blev opført 
på Fantasiens Ø, som egentlig var en 
halvø. For at sikre fred og ro grave-
de man en kanal, og derved blev øen 
skabt. Her kom kongen og grevinde 
Danner for at slappe af og fiske. Palæet 
var en stor hal, indvendigt beklædt med 
flaskeskår og østersskaller fra festerne 
på slottet. Stedet var også ramme om 
fint besøg, f.eks. findes beretning om, 
at den svenske kong Carl XV var invite-
ret på fisketur den 18. juli 1862. Trods 
ihærdighed fra såvel de kongelige som 
de ledsagende hoffolk blev fangsten 
denne dag kun én lille aborre.

Annekshuset blev revet ned i 1905, og 
palæet blev fjernet i 1960'erne af sik
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kerhedsmæssige årsager. Man lod dog 
en gavl stå til minde om den folkekære 
konges private lystfiskerparadis.  

Naturen i Store Dyrehave

FrA DyrehAVe TIl 
mODerne SKOVbrug
Indtil midten af 1700-tallet bar skovene 
i Nordsjælland præg af jagt. Udover 
jagt blev Store Dyrehave kun udnyttet 
til græsning og til hugst af småtræer 
til brænde og risgærder. Skovbilledet 
lignede det, vi i dag kender fra Jæ-
gersborg Dyrehave. Man værnede om 
enkelttræer pga. deres olden, som var 
føde for vildtet. Skoven var endvidere 
præget af græssletter med spredte 
trægrupper. l 1760'erne indførtes det 
såkaldte "ordnede skovbrug", hvor sko-
ven i højere grad blev betragtet som en 
produktionskov. I den sammenhæng 
blev nåletræerne introduceret. En an-
den konsekvens var, at skoven blev op-

målt og inddelt i driftsenheder, således 
at skoven efterhånden kom til at frem-
stå som en mosaik af bevoksninger.

Store Dyrehave bærer i dag mere præg 
af skovfolkenes virke, end den afspejler 
fortidens driftsformer. Store Dyrehave 
er desuden mærket af de store storm-
fald, der har været gennem tiderne. I 
de gamle bøgebevoksninger ses f.eks. 
stadig lysninger, der skyldes efterårs-
stormen i 1967. De mange unge gran-
bevoksninger bl.a. omkring Stjernen 
er plantet efter det store stormfald af 
graner i 1981.

l dag satser man i stigende grad på 
løvtræ, især bøg og eg, der er naturligt 
hjemmehørende træarter. De er derfor 
bedre tilpasset danske levevilkår end 
nåletræer, som er indførte arter.
 
mAlTemOSen
Maltemosen i Store Dyrehave er et 
såkaldt fattigkær. Denne naturtype er 
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meget sjælden pga. flere århundreders 
tørvegravning. Den var oprindelig en sø, 
dannet under sidste istid. I løbet af de 
sidste 13.000 år er den blevet dækket 
af sphagnummos, der som en stor 
badesvamp "hænger" frit i vandover-
fladen og danner grobund for mange 
spændende planter, bl.a. kæruld og 
soldug. Tidligere tiders tørvegravning 
var afhængig af dræning. Det medførte 
bl.a., at moserne sprang i skov. Også 
Maltemosen var for få år siden træbe-
vokset, men en omfattende pleje har 
genskabt den oprindelige natur.

Et andet værdifuldt naturareal i denne 
del af skoven er Malte Enghave, der 
ligesom andre ”enghaver" førhen om 
sommeren blev anvendt til høslet af 
vinterfoder, hvorefter dyrene blev sat 
på græs.
Som et kuriosum kan nævnes, at det 
første juletræ på Københavns Råd-
husplads kom fra Maltemosen i 1914.

SOrTeDAm
Sortedam er menneskeskabt. Da 
tørvegravningen ophørte omkring 2. 
Verdenskrig, blev tørvegravene hur-
tigt vandfyldte. Vandet i de fleste af 
skovens søer er særdeles rent, fordi 
det som regel kommer fra kildevæld hø-
jere oppe i skoven. Vandet i kildevæld 
stammer fra grundvandet og er derfor 
fattigt på næringsstoffer i modsætning 
til drænvand fra marker. Et bevis på det 
rene vand er planten blærerod, hvis 
duskede gule blomster kan ses ude på 
Sortedam om sommeren.

rågårDSmOSe
Rågårdsmose er en gammel tørvegrav, 
hvor gravningen ophørte omkring 1. 
Verdenskrig. Den adskiller sig fra det 
meste af den øvrige skov, fordi den er 
fuldstændig overladt til sig selv og har 
urskovspræg. Det giver en naturrigdom, 
man ikke finder ret mange andre steder 
i skoven. De døde træer giver plads til
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hulrugende fugle, som ikke skal be-
væge sig langt efter føde. Under barken 
på mange af træerne er der nemlig et 
sandt insektmylder, et perfekt spise-
kammer for fuglene. De rådnende træer 
giver ligeledes svampe og mosser gode 
livsbetingelser.

Navnet Rågårdsmose betyder Rakker-
mosen, som var det sted, hvor rakkeren 
- bødlens medhjælper - skilte sig af 
med de henrettedes kroppe. Om man 
kan finde spor heraf vides ikke, men 
mosen kan nok give fantasien noget at 
lege med i skumringstimen.

KArenS bøg
Karens bøg er en gruppe af krogede, 
gamle, såkaldte vrange bøgetræer. 
Det er samme art som de almindelige 

bøgetræer, men vrange bøge har en 
genetisk defekt, som giver det spe-
cielle udseende. Navnet Karens bøg 
menes at stamme fra en skovløberkone 
i Rågårdshus, som skulle have haft en 
finger med i plantningen.

Kilde: Naturstyrelsens folder om Store 
Dyrehave.
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Postbeskrivelse
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