
Fakta om Christian d. 5. og Parforcejagten 
Christian d. 5. var enevældig konge af Danmark. Han blev konge som kun 23-årig i 1670. Det betød, at han alene bestemte over landet 
i en tid, hvor man anså kongen og hans magt for guddommelig. Teatralsk opførsel med store parykker og stive omgangsformer var 
normen, og stærke farver var mode.

Som enevældig konge ejede Christian d. 5. stort set hele Nordsjælland - skove, land og byer. Det var hans private ejendom, såkaldt 
krongods. Når Christian d. 5. var i Nordsjælland boede han på Frederiksborg Slot. For kongen var Nordsjælland et skatkammer af 
mad og ressourcer og et sted, hvor han kunne dyrke sine interesser. Herfra hentede han træ til byggeri, fisk fra søerne til mad og 
her dyrkede han sin altoverskyggende interesse for jagt. Som konge var det kun Christian d. 5. der måtte gå på jagt i Nordsjælland. 

Parforcejagten i Danmark
Parforcejagten blev indført i Danmark af Christian den 5. i 1670. Parforcejagten stammer fra Frankrig ligesom navnet Parforce, der 
kan oversættes til med styrke.

I 1600-tallet blev parforcejagten set som den fineste af alle jagter. Både fordi byttet helst skulle være ”skovens konge” – en kronhjort 
– og fordi jagten satte store krav til heste, ryttere, udstyr og jagtområdet.

Christian d. 5. elskede at drive parforcejagt. Her ville han vise sig frem som en dygtig rytter og jæger. Ofte inviterede han fine gæster, 
f.eks. fyrster og diplomater, som han kunne imponere, med på parforcejagt. Det var en ære at blive indbudt til at følge med i Christian 
d. 5.s parforcejagt.

Parforcejagt krævedes et helt særligt jagtlandskab forsynet med lange lige veje. Jagtvejene gav kongen overblik over terrænet. Under 
jagten opholdt kongen sig med sine gæster et centralt sted i landskabet, hvor jagtvejene mødtes i en stjerne. I Store Dyrehave er et 

godt eksempel på dette Kongestjernen.

Parforcejagt er en forfølgelsesjagt med heste og hunde. Parforcejagt handler om at løbe et byt-
te – kronhjorten – træt ved konstant at forfølge det indtil det ikke kan løbe længere. Parforce-
jagten er ikke en jagt, der handler om at få mad på bordet. Derimod er parforcejagt mere en 
form for sport, som konger og fyrster dyrkede.

Navn:  Christian d. 5. (1646-1699)  Titel:  Konge af Danmark og Norge
Konge:  1670 – 1699 Hustru:  Dronning Charlotte Amalie

For yderligere information om parforcejagtlandskabet - se www.parforce.dk 

Hvis du har spørgsmål vedr. de historiske fakta, er du velkommen til at sende en mail til Jesper Munk Andersen fra  
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland på: jma@parforce.dk

En parforcejagt er ved at nå sit højdepunkt. Kronhjorten har søgt beskyttelse i åen forfulgt af hundene mens de rødklædte jægere til hest ser 
til. I kareten i baggrunden er kongen på vej. Maleri af ukendt kunstner ca. 1750, Statens Museum for Kunst


