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Konger og Nordsjælland har gennem århund-

reder været tæt forbundne. Det er tydeligt, når 

man bevæger sig rundt i landskabet, hvor 

prægtige slotte som Frederiksborg, Fredens-

borg og Kronborg vidner om en anselig kon-

gelig indflydelse. Også i de store skove er der 

spor af kongernes tilstedeværelse. Faktisk er 

sporene i skovene så tydelige, at Gribskov, 

Store Dyrehave samt Jægersborg Dyrehave 

og Hegn i 2015 blev optaget på UNESCOs li-

ste over verdenskulturarv. Det blev de, fordi 

Kong Christian 5. i slutningen af 1600-tallet 

indrettede skovene med kilometervis af veje til 

sin foretrukne jagtform: Parforcejagt. De gam-

le jagtveje er stort set intakte og gennemskæ-

rer den dag i dag skovene på kryds og tværs.

 

Landskabet fortæller dog om meget mere end 

Christian 5.s passion for jagt. Det er et symbol på 

en tid, hvor samfundet var ganske anderledes ind-

rettet end i dag. Kongerne var enevældige, ophøje-

de personer, der befandt sig på samfundets abso-

lutte top. Kun Gud stod over dem. Deres magt blev 

manifesteret gennem selviscenesættelse: Overdå-

dige ceremonier, portrætmalerier, arkitektur og jagt 

var vigtige værktøjer, når de enevældige konger 

skulle promovere sig selv. Christian 5. forstod om 

nogen at bruge disse værktøjer, og her blev Frede-

riksborg Slot samt de omkringliggende skove et af 

omdrejningspunkterne for kongens pragtudfoldel-

se. 

Christian 5. som regent og menneske
For at kunne forstå betydningen af det nordsjæl-

landske jagtlandskab, som Christian 5. skabte i slut-

ningen af 1600-tallet, skal det ses i sammenhæng 

med den rolle, han indtog, da han overtog magten 

som enevældig konge i 1670. 

Christian 5. overtog automatisk tronen, da hans 

far, den enevældige Frederik 3., drog sit sidste ån-

dedrag den 9. februar 16701. Frederik 3. havde ind-

ført enevælden i Danmark 10 år forinden og det 

betød, at Christian 5. blev konge i nyt system, der 

endnu ikke havde fundet sit fodfæste. Enevælden 

gav al magt til kongen, men Christian 5. var stadig 

dybt afhængig af undersåtternes opbakning. Der er 

ikke noget, som tyder på, at der var modstand mod 

Christian 5.s magtovertagelse, men den unge kon-

ge var fra dag ét yderst bevidst om, at han skulle 

arbejde for at stabilisere og forankre den nye styre-

form. Det gjorde han ved at skabe sikkerhed på de 

indre og ydre linjer – ikke mindst ved hjælp af en 

stor, opretstående hær – men i lige så høj grad ved 

at markedsføre sig selv som en ophøjet, rig og 

magtfuld hersker.

Derfor var Christian 5.s regeringsperiode præget 

af en voldsom iscenesættelse. Udsøgte klæder, 

kostbare smykker og portrætmalerier var alle red-

Christian 5.s nordsjællandske  
jagtlandskab
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skaber i denne promovering. Det som med nuti-

dens øjne måske kan se ud som ekstravagance var 

et vigtigt politisk instrument. Et instrument, der 

iscenesatte Christian 5. som en guddommelig per-

sona, der var højt hævet over alle andre. 

På det udenrigspolitiske område var Christian 5.s 

regeringsperiode ikke nogen udtalt succes. Krigene 

mod svenskerne i 1670’erne blev tabt, og det lyk-

kedes dermed ikke at vinde Skåne, Halland og Ble-

kinge tilbage, som Danmark et par årtier forinden 

havde måtte overlade til svenskerne. Krigene blev 

dog heller ikke set som deciderede fiaskoer. De var 

jævnbyrdige og blev kæmpet på svensk territorium, 

hvilket ikke havde været tilfældet i de foregående 

krige anført af Christian 4. og Frederik 3., hvor sven-

skerne havde vist sig stærkt overlegne2. 

Indenrigspolitisk var Christian 5.s regeringstid 

væsentlig mere succesfuld. Det skyldtes nok først 

og fremmest, at han omgav sig med dygtige rådgi-

vere. Han gennemførte flere vigtige reformer og 

indførte blandt andet Danske Lov i 1683. Han var 

tilmed en populær konge blandt folket. Godt nok 

befandt Danmark sig i en økonomisk krise efter ne-

derlagene til svenskerne i 1650’erne, så det var 

hårde tider i slutningen af 1600-tallet, men Christi-

an 5. gav befolkningen noget, som den havde tør-

stet efter igennem årtier: Stabilitet og sikkerhed. 

Beskrivelserne af Christian 5. giver et billede af en 

meget menneskelig konge, der udadtil havde abso-

lut, næsten guddommelig magt, men som støttede 

sig til rådgivere og embedsmænd, når han skulle sty-

re landet3. Samtidig styrkede han sin position gen-

nem en omfattende pragtudfoldelse, hvilket kom til 

at spille en central rolle i hans regeringstid fra 1670 

til 1699. De følgende afsnit vil beskrive nærmere, 

hvordan denne pragtudfoldelse kom til udtryk. 

Christian 5. og Frederiksborg Slot
Christian 5. opførte i sin regeringstid ikke store byg-

ninger og slotte. Det skyldtes nok den økonomiske 

situation i landet. En stor del af budgettet blev i 

stedet brugt på hæren og på udbygning af de dan-

ske forsvarsværker. Perioden havde derfor fokus på 

at få så meget pragt for så få penge som muligt4. 

Og her kom Frederiksborg Slot – og landskabet om-

kring – til at spille en vigtig rolle som en scene, hvor 

kongen kunne udfolde sin pragt og magt. Slotskir-

ken blev brugt under stor festivitas, da Christian 5. i 

1671 blev salvet som enevældig konge. Audienssa-

len blev i årene efter indrettet som kongens over-

dådige modtagerum. Sidst, men ikke mindst, etab-

lerede den jagtglade konge et jagtlandskab i 

verdensklasse omkring Frederiksborg Slot.

Som den første enevældige arvekonge overtog 

Christian 5., som tidligere nævnt automatisk tronen 

efter sin far, Frederik 3. Derfor var de kroninger, der 

hidtil havde fungeret som den ceremonielle over-

dragelse af magten, blevet overflødige. Christian 5. 

indførte som følge deraf et nyt ritual: Salvingen. 

Rytterstatue af Christian 

5. på Kongens Nytorv. 

Den smukke statue blev 

opført tilbage i 1688, 

som den første rytter- 

statue i København, og 

var endnu et led i 

Christian 5.s propagan-

damaskine. Den op- 

rindelige statue blev 

udskiftet på grund af 

forfald i 1946.
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Salvingen adskilte sig blandt andet ved, at kronen 

ikke længere blev placeret på kongens hoved. Den 

sag klarede Christian 5. selv. I stedet var der fokus 

på det religiøse. Christian 5. blev salvet som en kri-

sten konge, Guds udvalgte her på jord, som var 

hævet over resten af befolkningen5. De kongelige 

kroninger havde hidtil foregået i Vor Frue Kirke i Kø-

benhavn, men Christian 5. valgte at flytte sin salving 

til Frederiksborg Slotskirke. Hvorfor han netop valg-

te Frederiksborg som stedet for salvingen vides ikke 

med sikkerhed, men et bud kunne være, at han 

dermed skabte en tydelig reference tilbage til sin 

farfar, den populære Christian 4., der havde opført 

kirken i starten af 1600-tallet6. 

Højdepunktet under ceremonien var selve 

salvingen. Her rejste kongen sig fra sin tronstol, gik 

op til alteret i kirken, knælede og tog kronen af: 

”Herved ydmygede kongen sig for Gud og signale-

rede, at hans magt stammede fra den allerhøje-

ste”7. Herefter dyppede en biskop to fingre i en 

krukke med olie, som han smurte på kongen med 

tre korstegn: et for visdom på hovedet, et for vilje 

på brystet og et for styrke på det højre håndled. 

Dermed var kongen salvet. Salvingsceremonien 

blev endnu et tandhjul i Christian 5.s markedsfø-

ringsmaskine.

Salvingerne i Slotskirken var rene ceremonielle 

handlinger, men Christian 5. satte også et fysisk af-

tryk på Frederiksborg. Anledningen til det var, at 

Audienshuset brændte i 1665. Hvordan branden 

opstod, er usikkert, men den blev heldigvis slukket, 

inden den bredte sig til resten af slottet og Slotskir-

Christian den 5. salves i 

Frederiksborg Slotskirke i 

1671. Maleri af Michael 

van Haven. Kongernes 

Samling. 
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ken. Slukningen blev udført af Hillerøds indbyggere, 

der dengang agerede brandvæsen. I en sidebe-

mærkning kan det nævnes, at indbyggerne som 

belønning fik fem tønder øl til at stille tørsten med8. 

I Audienshuset lå Audienssalen. Det var muligt 

for alle, høj som lav, at få foretræde for den ene-

vældige konge, og salen var det sted, hvor kongen 

modtog sine gæster på Frederiksborg Slot. Derfor 

var det også oplagt, at Audienssalen efter branden 

blev indrettet, så den passede ind i den enevældige 

konges selviscenesættelse. 

Istandsættelsen af Audienshuset var påbegyndt 

af Frederik 3., men den nåede ikke at blive fuldendt 

i hans regeringsperiode. Derfor overtog Christian 5. 

projektet i 1670. Til at lede opgaven udpegede han 

bygmesteren Lambert van Haven, der netop var 

vendt hjem efter 2 ½ års ophold i Italien, hvor han 

havde studeret hos franske og italienske billedhug-

gere og stukkatører9. Det var med inspirationen fra 

Frankrig og Italien, at van Haven gik til opgaven 

med at indrette den nye, prægtige Audienssal med 

store vinduer, masser af lys og smukke stuklofter. 

Audienssalen blev derved en fantastisk ramme 

for audienserne, men Christian 5. valgte at udsmyk-

ke rummet yderligere med en række malerier. Til at 

udføre disse ansatte han den franske kunstner Ja-

cob d’Agar, der var uddannet ved Ludvig 14.s hof. 

D’Agar blev ansat som kongelig hofmaler i 1683 og 

Audienshuset og Løn- 

gangen set fra syd, 

Frederiksborg Slot. 

Arkitekttegning af H.C. 

Andersen, ukendt årstal, 

Det Kgl. Bibliotek – Dan-

marks Kunstbibliotek. 
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udførte indtil sin død i 1715 en række malerier, 

blandt andet flere officielle portrætter af Christian 

5.10 

D’Agar var en yderst populær mand hos kongen. 

Måske fordi han mestrede kunsten at forherlige 

personer og begivenheder gennem sine malerier. 

Den franske kunstners evner kom i hvert fald i brug, 

da han til Audienssalen udførte en serie malerier af 

de Oldenborgske konger, Christian 5.s forfædre, og 

en række slag fra Skånske Krig i 1675-79. Krigen 

havde ikke givet meget udbytte, men var ”rig på 

ærefulde Sejre og tapre Bedrifter; Kongen [Christi-

an 5.] selv havde i flere Battalier vist stor personligt 

Mod”11. 

Til Audienssalen blev der selvfølgelig også udar-

bejdet et portræt af Christian 5. Maleriet blev place-

ret centralt i rummet og var dobbelt så stort som de 

øvrige portrætmalerier. Christian 5. er på maleriet 

iført en romersk klædedragt og over ham svæver 

Farme, der i den romerske mytologi er gudinde for 

berømmelse og sladder. Ved hans side står hans 

tre sønner, så kongens alfaderlige rolle understre-

ges. 

Den overdådige indretning, og maleriernes sym-

bolik, må have været bjergtagende for kongens gæ-

ster – især dem fra de lavere samfundslag. Den 

store og lyse Audienssal med marmorfliser og kon-

geportrætter har været milevidt fra de lavloftede, 

mørke huse med jordstampede gulve, hvor bøn-

derne boede. 

Christian 5.s jagtlandskab
Christian 5. opholdt sig i sin regeringstid ofte på 

Frederiksborg Slot. Fra slottet var der nem adgang 

til de store nordsjællandske skove og kongens dag-

bøger giver et indblik i, hvor jagtglad han var. I 

august 1694 har han noteret, at han i løbet af den-

ne måned deltog i ikke mindre end 14 jagter. De 

fleste af dem var succesfulde, blandt andet den 23. 

august, hvor kongen skrev, at han: ”sckød […] en 

jiort i dronningenss nerwerelse”12. Om kongen har 

været ekstra glad, fordi dronningen overværede tri-

umfen, melder dagbogen ikke yderligere om, men 

hendes tilstedeværelse er i hvert fald blevet note-

ret. 

De 14 jagter i løbet af august 1694 vidner om, at 

det var en af kongens foretrukne beskæftigelser. 

Det skal dog bemærkes, at der i de fleste af årets 

resterende måneder blev gået væsentligt mindre 

på jagt, og at kongens dagbog, for størstedelens 

vedkommende, handlede om andre mere seriøse 

anliggender. 

Det vil være en fejl at afskrive jagten som ren 

fritidsfornøjelse. Som tidligere beskrevet var Christi-

an 5. særdeles bevidst om behovet for at demon-

strere sin magt. Den jagtglade konge kombinerede 

sin passion for jagt og behovet for at vise sin magt 

til at skabe et jagtlandskab i de nordsjællandske 

skove, nær Frederiksborg Slot, der kom til at funge-

re som en prægtig scene for kongens foretrukne 

jagtform: Parforcejagten. 

Jagt som et magtsymbol
Før Christian 5. blev konge var han på dannelsesrej-

se. Turen gik rundt i Europa, hvor han besøgte lige-

sindede: kongelige, fyrster og andre fra samfundets 

absolutte elite. Under denne dannelsesrejse be-

søgte han den franske kong Ludvig 14. – også 

kendt som Solkongen. Ludvig 14. var Frankrigs ene-

vældige konge og mestrede om nogen selviscene-

sættelsens kunst. Det franske hof var et forbillede i 

hele Europa, og man var – også i Danmark – inspi-

reret af franskmændene13. 

Det var under sit besøg hos Ludvig 14., at den 
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unge kronprins Christian den 18. februar 1663 op-

levede sin første parforcejagt i Saint-German-en-

Laye nær Paris. Kronprins Christian gjorde det efter 

sigende så godt, at Solkongen ligefrem opfordrede 

ham til at oprette sin egen jagt i Danmark14. Det 

franske hof og Ludvig 14. var et forbillede for både 

Frederik 3. og Christian 5. Det er derfor heller ikke 

bemærkelsesværdigt, at Christian 5. fulgte Solkon-

gens råd og indførte parforcejagten i Danmark som 

noget af det første, da han overtog tronen i 1670. 

Ordet parforce stammer fra fransk og kan over-

sættes til med magt. Navnet giver et meget godt 

billede af essensen af jagten. Den handlede først 

og fremmest for jagtens leder om at vise styrke. 

Parforcejagten var en populær jagtform blandt fyr-

ster og konger overalt i barokkens Europa. Især de 

enevældige herskere kunne bruge jagten til at de-

monstrere deres magt. Magt over mennesker, dyr 

og natur. Og det giver ekstra god mening, at Christi-

an 5. indførte jagten i Danmark, hvis man ser den 

som et magtsymbol og ikke blot som sport eller 

fornøjelse. Dermed blev parforcejagt endnu en 

streng at spille på i Christian 5.s magtspil.

Parforcejagten
Den fransk inspirerede parforcejagt var et nøje til-

Scene fra en parforce-

jagt. Hjorten er i vandet 

og hundene nærmer sig. 

Gouache af J.J Bruun. 

Anders Søby.
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rettelagt spil, der foregik i flere faser, hvor kongen 

havde hovedrollen som leder, strateg og kriger. 

I første fase eftersøgte en jagtbetjent, kaldet en 

besuchknecht, sammen med en sporhund skoven 

efter det vildt, der skulle fungere som dagens ud-

valgte bytte. I Danmark var byttet ofte en kronhjort. 

Det sted, hvor hjorten befandt sig i skoven, blev 

markeret, og besuchknechten rapporterede tilbage 

kongen. 

Herefter fandt morgenmødet sted. Det kan 

bedst sammenlignes med en rådslagning inden et 

stort slag, hvor kongen konfererede med sine jagt-

betjente omkring dagens jagt. Ryttere og hunde 

blev placeret strategisk i skoven, så der var friske 

kræfter, der kunne overtage, når næste fase – for-

følgelsen – gik i gang. 

Under forfølgelsen blev dagens bytte, kronhjor-

ten, jagtet af jægere til hest med hundekobler. 

Jægerne kommunikerede med hinanden via horn-

signaler og råb. Det var ikke ualmindeligt, at der 

deltog op mod 50-60 hunde i løbet af en jagt. Sel-

ve forfølgelsen tog som regel 2-3 timer. Når hjorten 

var løbet træt, bed hundene sig fast i dens hals, 

mule og ben. Dermed var dyret stillet. Et særligt 

hornsignal, kaldet halali, blev blæst, og kongen, der 

for det meste ikke deltog aktivt i forfølgelsen, blev 

tilkaldt. 

Det var i denne fase, kaldet hjortens død, at kon-

gen trådte ind på scenen. Hans opgave var at give 

dyret nådestødet. Det gjorde han ved hjælp af et 

spyd eller et kort jagtsværd, som han stak i hjertet 

på hjorten. Dermed kunne kongen triumfere foran 

sit publikum. 

Den sidste fase var hundenes belønning. I løbet 

af jagten havde stress og mælkesyre gjort hjortens 

kød uspiseligt for mennesker. I stedet blev det 

blandet med brød og blod og serveret for jagthun-

dene. Den sporhund, der havde fundet dagens byt-

te, fik hjortens hoved at gnave i som en ekstra be-

lønning. Imens blæste jægerne særlige hornsignaler. 

Parforcejagten var i sig selv en måde for den 

enevældige konge at demonstrere sin magt på. 

Han var lederen, der organiserede ”kampen”, og 

han var krigeren, der viste sine evner med sværdet, 

når han slog dyret ihjel. Parforcejagten var et pragt-

spil, og i løbet af sin regeringstid indrettede Christi-

an 5. de nordsjællandske skove, så de fungerede 

som en scene, hvor jagten kunne udfolde sig. 

Jagtlandskaberne i de  
nordsjællandske skove
Kort efter sin magtovertagelse i 1670 flyttede Chri-

stian 5. hele det kongelige jagtvæsen til Ibstrup Slot 

og omdøbte det til Jægersborg. Nord for slottet ind-

hegnede han det område, vi i dag kender som Jæ-

gersborg Dyrehave og Hegn. Året forinden havde 

hans far, Frederik 3., foræret ham et mindre skov-

område, Boveskov, til jagt. Men parforcejagten kræ-

vede plads, endda meget plads, så Boveskov var 

ikke stor nok. Derfor udvidede han arealet og im-

porterede vildt fra blandt andet Bornholm, så der 

var grundlag for at drive den krævende parforce-

jagt. I processen nedlagde han landsbyen Stokke-

rup, der lå tæt ved det sted, hvor Eremitageslottet 

ligger i dag. I kongens jagtpark var der ikke adgang 

for den almindelige befolkning, så det gik ikke at 

have en landsby midt i det hele. 

Det var her, i den nyoprettede jagtpark Jægers-

borg Dyrehave og Hegn, at Christian 5. indførte 

parforcejagten. I de første år drev han den efter 

engelsk mønster. Den engelske parforcejagt var 

mere fri end den før nævnte franske. Til det passe-

de Dyrehaven med sit åbne landskab og let frem-

kommelige terræn godt. Her var det muligt at for-
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Kort over Gribskov og Store 

Dyrehave ca. 1685.

Kortet fungerede som en 

”masterplan”, hvorpå de 

mange parforcejagtveje er 

indtegnet. 
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følge hjorten over stok og sten uden at møde 

større forhindringer.

Jægersborg Dyrehave og Hegn blev dog kun det 

første skridt for Christian 5. I de følgende år udvik-

lede han en større plan for de nordsjællandske sko-

ve: Geel Skov, Gribskov, Store Dyrehave og altså 

Jægersborg Dyrehave og Hegn blev alle en del af 

kongens ”masterplan”, som omdannede den vilde 

natur til landskaber, der ved hjælp af et avanceret 

system af jagtveje blev en ideel arena for parforce-

jagten. 

Princippet bag systemet af jagtveje var avance-

ret, men alligevel simpelt. Veje i stjerneformationer 

kombineret med kvadrater inddelte skoven i min-

dre enheder. Dermed blev landskabet overskueligt 

og nemt at bevæge sig rundt i. Der hvor vejene 

mødtes var der naturlige ”relais”, mødesteder, un-

der jagten, der også kunne bruges som udsigts-

punkter for både jægere og tilskuere. Systemet 

med at give vejene numre i stedet for navne gjorde 

kommunikationen nemmere under jagten, og det 

geometriske princip gjorde det muligt for jægere og 

udenlandske gæster at orientere sig og finde vej i 

skoven15. 

I Store Dyrehave findes det mest gennemførte 

eksempel på det geometriske princip. Otte snorlige 

veje mødes i et centrum, Kongestjernen. Hver vej 

er nummereret ved hjælp af vejsten. De nummere-

rede vejsten har på en enkel måde gjort det muligt 

at orientere sig under jagten. I Gribskov findes ikke 

vejsten, men man har muligvis i stedet malet num-

rene på træer langs vejen, hvilket er en teknik, der 

blandt andet kendes fra Saxen. 

Hvem der har stået for ingeniørarbejdet og ud-

Kongestjernen i Store 

Dyrehave. Her mødes 

otte snorlige, nummere-

rede veje i et centrum. I 

midten af stjernen står 

Kongestenen, der bærer 

Christian 5.s monogram.
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Det geometriske princip bag vejsystemet. Otte veje mødes i et centrum. Hver vej er nummereret (etvej, tovej, trevej osv.). Stjernevejene bindes 

sammen af veje, der danner et kvadrat. Når stjerneveje og kvadratveje mødes, kaldes det et kors. Princippet kan i teorien ekspanderes i det 

uendelige.
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viklingen af det geometriske princip vides ikke. Den 

praktiske del af arbejdet med at anlægge de mange 

kilometer af veje blev udført af et stort antal solda-

ter. I slutningen af 1600-tallet havde Danmark-Nor-

ge en stående hær på 30.000-35.000 mand, hvil-

ket svarer til en soldat for cirka hver 50. indbygger16. 

Det var nogle af disse, der blev kommanderet ud i 

de nordsjællandske skove for at anlægge Christian 

5.s jagtveje. Som førnævnt var den danske økono-

mi ikke god, så soldaternes gratis arbejdskraft har 

været en oplagt ressource at udnytte. 

Med skovle og økser kæmpede hundredvis af 

soldater sig igennem det uvejsomme terræn i sko-

vene. Vejene måtte ikke afvige fra det geometriske 

princip. De skulle skære sig som snorlige linjer gen-

nem landskabet, og selv de sværeste forhindringer 

måtte forceres: Store sten blev fjernet, dæmninger 

eller broer blev etableret over vådområder, og stejle 

bakker blev udjævnet. Kun enkelte steder, hvor for-

hindringerne var for store, blev de nødt til at afvige 

fra planen. Den vilde, ufremkommelige skov blev 

kultiveret. Vejene var dengang ikke brede grusveje, 

som de der findes i skovene i dag, men for de fle-

stes vedkommende mere simple ridestier eller blot 

spor gennem skoven, hvor træerne var hugget væk. 

Hvornår det enorme vejnet præcist stod færdig 

vides ikke, men optegnelser viser, at soldaterne ar-

bejdede i Store Dyrehave i 1687-90 og i Gribskov 

muligvis i 169017. 

Det der dengang var en kæmpe kongelig jagt-

park, skabt som en magtdemonstration af Christian 

5., er stadig et imponerende stykke ingeniørarbej-

de. Områderne fortæller os om, hvordan ideerne 

vandrede gennem barokkens Europa, og at arkitek-

tur, videnskab og jagtteknikker kulminerede i det 

nordsjællandske parforcejagtlandskab. De bedst 

bevarede dele af jagtlandskabet findes i Gribskov, 

Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn, 

der i 2015 blev optaget på UNESCOs liste over ver-

denskulturarv som Parforcejagtlandskabet i Nord-

sjælland. 

Parforcejagtlandskabet var – ligesom med salvin-

gerne og Audienssalen – en del af Christian 5.s selv-

promovering, der legitimerede ham som enevældig 

hersker i Danmark. Det fortæller os om den store 

betydning som Frederiksborg Slot, Nordsjælland og 

jagten har haft for den enevældige konge. Det politi-

ske centrum var godt nok i hovedstaden Køben-

havn, men Frederiksborg fungerede som en kataly-

sator for kongens pragtudfoldelse. Det var her, den 

betydningsfulde salvingsfest fandt sted, det var her, 

han indrettede sit imponerende propagandaværelse 

Audienssalen, og det var her i de nordsjællandske 

skove, at han skabte et unikt jagtlandskab, som var 

en magtfuld, enevældig konge værdig. 

Noter
 1. Hein 1993, s. 324.

 2. Olden-Jørgensen 2009, s. 26-27.

 3. Olden-Jørgensen 2009, s. 30.

 4. Lyngby m.fl. 2010, s. 86-87.

 5. Lyngby m.fl. 2010, s. 78.

 6. Hein 1993, s. 323-324.

 7. Lyngby m.fl. 2010, s. 129.

 8. Liisberg 1894, s. 85.

 9. Liisberg 1894, s. 90.

10. Lyngby m.fl. 2010, s. 279.

11. Liisberg 1894, s. 93.

12. Bricka 1900, s. 66.

13. Lyngby m.fl. 2010, s. 102.

14. Baagøe 2016, s. 69-71.
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16. Lyngby m.fl. 2010, s. 65.
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