
 

 

 

Forløbet konkret 
Ballerup Kommune grænser op til Hareskoven 
og gennem tiden har bønderne i området 
været tæt knyttet til skoven. Med dette forløb 
undersøger vi hvordan bønderne i 
renæssancen gik i skoven sammen med 
kongen. 
 
Vi leger at vi skal på jagt som i renæssancen: 
Kongen sidder højt til hest sammen med sit 
følge, mens bønderne skal drive vildtet til et 
sted, hvor kongen eller en af ham udpeget 
gæst kan nedlægge dyret. 
 
Udover at lege klapjagt vil vi tale om jagtens 
rolle i kongens virke, samt om skoven i 
bøndernes liv. Og ikke mindst finde forskelle i 
bønder og kongens liv. 

 

 Eleverne er fortrolige med at færdes i 
skoven som en del af deres hjemstavn. 

 Eleverne har viden om menneskets relation 
til skoven før og nu. 

 Eleverne kan sammenlige deres eget liv 
med tidligere tiders liv. 

 
 
 
 

 
Nøglebegreber 

 Lokalhistorie 

 Sammenhæng mellem by og skov 

 Renæssancen i Ballerup.  
 
Fælles Mål, som forløbet fokuserer på 

Eleverne kan inden forløbet introduceres til: 

 Renæssancen som periode, herunder 
Christian 4.’s regeringstid. 

 Skovens dyr: Hvilke dyr lever og kan jages i 
skoven? 

 Jagt før og nu. 

I kan f.eks. arbejde med 

 Iscenesættelse: Hvordan iscenesatte 
kongen sig selv gennem jagterne? Hvordan 
iscenesætter vi vores liv i dag? 

 Skoven: Hvorfor er skoven vigtig for 
mennesker? 

 Lokalhistorie: Hvordan ser jeres by ud og 
hvem har boet her før jer? 

I renæssancen havde Frederik 2. og Christian 4. en jagtgård i Ballerup.  

I Harreskoven jagede kongerne råvildt med hjælp fra de lokale bønder. Gennem jagten 

viste kongen sin styrke og magt frem overfor fornemme gæster fra ind- og udland. 

 

Tag eleverne med på en kongelig klapjagt i Harreskoven. Vi leger at vi er bønder i 

Ballerup og Måløv, der skal hjælpe kongen med at indfange vildtet. Undervejs hører vi 

om bøndernes og kongens forhold til skoven: Her var ressourcer, men også uhyggeligt 

i mørket. Og hvem måtte egentlig gå på jagt i Harreskoven? 

 

Forløbet er en del af Ballerup Børnekulturfestival. 

 

0.-2. Klasse 

Dansk og natur/teknologi (og historie). 

August-november 2019 

Harreskoven. Vi mødes ved 
parkeringspladsen, bag planteskolen på 
Skovvej. Kort følger v/ booking.  

2 timer. 
 
Book forløbet på 
www.skoletj-pederstrup.dk 
 
Pris 
Gratis for folkeskolerne i Ballerup 
Kommune. 
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