
 

Løbende aktiviteter: 
• Kom helt tæt på Naturstyrelsens nye skovningsmaskine 
• Tal med Haveselskabet om udfordringerne i haven 
• Se kanin-agility og klap et marsvin eller en høne hos 4H-

børn 
• Køb smukt pileflet hos Bagsværd Flettekreds 
• Sæt kulør på tøjet med plantefarvning 
• Prøv at væve på en jernaldervæv 
• Start din egen skov af eg og gran 
• Flet din egen fisk af pil 
• Smag på svenske skovgrise/vildsvin 
• Mød Vævepigerne og spin på håndten eller prøv at karte uld 
• Se udstillingen om tekstilproduktion i gamle dage 
• Tag på sporsafari og vind en præmie 
• Prøv at save med tomandssav 
• Mød Hørsholm og Omegns Biavlerforening og smag på den 

dejlige honning 
• Se ællingerne plaske i ”vandlandet” 
• Se det lille savværk skære planker op 
• Køb dejlige ting fra museumsshoppen 
• Tryk dine egne postkort med dyrespor 
• Se de gamle motorsave 
 
Næsten alle aktiviteter foregår i museumshaven bag  
Sdr. Jagtvej 2 eller på Stolbergpladsen mellem de to museer. 
 
Det lille savværk står på gårdspladsen ved Jagt- og Skov-
brugsmuseet. Tekstiludstillingen på Museum Nordsjælland  
- Hørsholm. 
 

Husk, der er gratis adgang 
 

Se mere om foredrag og aktiviteter på: 

www.museumns.dk  &  www.jagtskov.dk 

Program for 31. maj 2015: 
Kl. 10.00 Museumsdagen åbner 

Kl. 10.30 Indsamlingstur efter plantefarvningsplanter  
m. Jørgen Ribers 
Hvor: Mødested ved infotelt på Stolbergpladsen 

Kl. 11.00 Åbning af arrangementet v. Nadja Hageskov, 
formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
Hvor: Haven bag Museum Nordsjælland 

Kl. 11.15 Hvad vil du have? Bæver, bisam, odder,  
mink, ræv eller mårhund… - rundvisning på  
Jagt- og Skovbrugsmuseet v. museumsdirektør 
Jette Baagøe 
Hvor: Start ved infotelt på Stolbergpladsen 

Kl. 11.15 Flåning og forlægning af råbuk 
Hvor: Haven bag Museum Nordsjælland 

Kl. 12.00 Fra vild til tam – husdyrenes indførsel i 
Danmark – foredrag v. lektor emeritus Kim Aaris 
Sørensen, Statens Naturhistoriske Museum 
Hvor: Konfirmandstuen i præstegården 

Kl. 12.30 Indsamlingstur i skoven efter spiselige planter 
m. Jørgen Ribers 
Hvor: Mødested ved infotelt på Stolbergpladsen 

Kl. 13.00 Ulvetider – foredrag v. seniorforsker Thomas 
Secher Jensen, Naturhistorisk Museum Århus 
Hvor: Konfirmandstuen i præstegården 

Kl. 14.00 Da åen blev tæmmet – foredrag v. arkivleder 
Hans Jørgen Jensen, Museum Nordsjælland 
Hvor: Konfirmandstuen i præstegården 

Kl. 15.00 ”Hørsholm Slotshave – den tæmmede natur”  
– gåtur med Lisbet Hein 
Hvor: Mødested ved infotelt på Stolbergpladsen 

Kl. 16.00 Museumsdagen lukker for i år 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Café Sneppen rykker ud på Stolbergpladsen, tænder op i 
grillen og serverer: 
 
Helstegt porchetta med salatbuffet: Kartoffelsalat, tomat-
salat, pastasalat, grøn salat, kikærtesalat, bønnesalat,  
dertil brød og smør. 
 
Pris for voksne 85 kr., børn 65 kr. 
 
Kagebord med diverse kager, Hansen is og drikkevarer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museerne tager forbehold for ændringer. I tilfælde af 
meget dårligt vejr, kan enkelte aktiviteter blive aflyst. 

 

Dansk Jagt- og 

Skovbrugsmuseum 


