
Vild og Tam - Museumsdag 31. maj 2015, Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm 

Foredrag, vandretur og rundvisning 
 

Hvad vil du have? Bæver, bisam, odder, 

mink, ræv eller mårhund … 
Rundvisning ved museumsdirektør Jette Baagøe, Dansk Jagt- og 

Skovbrugsmuseum 

Nogle dyr er vilde, nogle tamme, men hvad med dem vi mennesker har 

indført? Og hvad hvis vi ikke gjorde det med vilje? Hvorfor vil vi hellere 

have oddere end mink, bævere end bisamrotter og ræve end 

mårhunde? På en tur gennem Jagt- og Skovbrugsmuseets udstilling 

indbyder Jette Baagøe til en diskussion om, hvilke dyr vi vil skal i Danmark og hvorfor. 

Hvor og hvornår: Mødested ved infotelt kl. 11.15 

Varighed: ca. 45 min. 

 

Fra Vild til Tam 

Foredrag ved lektor emeritus, Statens Naturhistoriske Museum Kim 

Aaris-Sørensen 

Kom og hør om de vilde stamformer til vore mest almindelige husdyr – 

og om de biologiske processer, der forvandlede dem til pålidelige 

leverandører af føde, råstoffer, trækkraft, transport m.m. Hør også om 

hvor og hvornår denne forvandling skete, og hvornår de første husdyr dukkede op i Danmark? 

Hvor og hvornår: Konfirmandstuen kl. 12.00 

Varighed: ca. 30 min. 

 

Ulvetider 

Foredrag ved seniorforsker Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk 

Museum Århus 

I december 2012 blev det bevist, at en ulv var set og fundet død i Thy. 

Siden er der indløbet meldinger om observationer af ulve, dræbte 

hjortedyr, ekskrementer og spor i sne og jord. 

Foto: Bo Skaarup, Skandinavisk Dyrepark 
  

 

DNA-analyser fra ulvespyt på nedlagt vildt og husdyr og fra ulveekskrementer, samt fotografier fra 

vildtkameraer og mobilkameraer har påvist, at mindst 19 ulve – alle hanner - og sandsynligvis flere - har 

færdedes i mange dele af Jylland. 

 



Seniorforsker Thomas Secher Jensen fra Naturhistorisk Museum, Aarhus har fulgt udviklingen nøje og 

deltaget i mediestormen, ulvens tilbagekomst har medført, og som nu har varet i over to år.  

Med udgangspunkt i museets samlinger af skind, udstopninger, kranier og sporaftryk, og illustreret med 

fotos fra ulvens kendte opholdssteder fortælles om ulvens genkomst i Danmark. 

Hvor og hvornår: Konfirmandstuen kl. 13.00 

Varighed: ca. 45 min. 

 

Da åen blev tæmmet 

Foredrag ved museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen, 

Museum Nordsjælland 

En stor moderne gravemaskine blev i år 2000 og 2002 sat ind mod 

Usserød Å i såvel Karlebo som Hørsholm Kommune. Åen skulle have et 

nyt, mere slynget forløb. Vandløbet skulle indsnævres og vanddybden 

mindskes. Samtidig skulle der udlægges gydegrus til ørreder. Truede dyre- og plantearter skulle have en 

hjælpende hånd. De var nemlig truet af befolkningstilvæksten, by- og erhvervsudviklingen og udbygningen af 

infrastrukturen i Frederiksborg Amt. 

Gravemaskinen rejste mange spørgsmål: Hvor gammelt var det vandløb egentlig? Hvornår havde det fået den 

form, som det havde før gravemaskinen? Hvordan og hvorfor havde man tidligere ændret det? Hvem havde 

gjort det og i hvis interesse? Hvordan var i det hele taget de hydrologiske forhold i området tidligere? Hvad var 

forskellen mellem situationen omkring år 2000 og situationen, da vandløbene fik det forløb, den dybde og den 

bredde, de havde indtil da?   

Og sidst men ikke mindst: Hvordan har forholdet mellem samfund og ”natur” udviklet sig gennem tiden? 

Hvor og hvornår: Konfirmandstuen kl. 14.00 

Varighed: ca. 30. min. 

 

Hørsholm Slotshave  

– den tæmmede natur 
Vandretur ved tidligere museumsinspektør Lisbet Hein, Museum 

Nordsjælland 

I 1740’erne udkom værket ”Den danske Vitruvius”, hvor landets bedste 

bygninger blev vist i billeder og omhyggeligt beskrevet i ord.  Også 

nogle af tidens fornemste haveanlæg blev beskrevet, blandt andet haven omkring Hirschholm Slot. Den 

blev især rost, fordi ”Naturen har gjort det mindste og kunsten det meste”. Det afspejler tidens syn på 

naturen: Man brød sig ikke om det vilde eller oprindelige – idealet var, at mennesket havde tæmmet 

naturen. 

Hirschholm Slot er for længst borte, men der er stadig bevaret spor af haveanlægget, som det var i 1700-

tallet. Lisbet Hein er guide på en tur rundt i Slotshaven og vil undervejs fortælle om Hirschholm Slot og 

slotshave. 

Hvor og hvornår: Mødested ved infotelt kl. 15.00 

Varighed: ca. 50 minutter 


