
 

 

Køb noget lækkert at spise: 

Café Sneppen rykker ud i museumshaven og serverer: 
 

Pulled pork burger med salat, havtorn dressing, agurkesalat og 

tomatchutney 65,- kr. 

 

Salat med grillet vildsvinebryst og grøntsager, fransk dressing, 

brød og smør 85,- kr. 

 

Smørebrød med fasanpaté, æblekompot og bløde løg 75,- kr. 

Grillpølser med brød 35,- kr. 

Diverse kager fra 30,- kr. 

 

Varm chokolade med flødeskum 30,- kr. 

 

   Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Museerne tager forbehold for ændringer. I tilfælde af meget 

enkelte aktiviteter blive aflyst. 

 

Der er også mulighed for at spise medbragt mad. 

  

Pulled pork burger med salat, havtorn dressing, agurkesalat og 

Salat med grillet vildsvinebryst og grøntsager, fransk dressing, 

kr. 

Skovbrugsmuseum 

Museerne tager forbehold for ændringer. I tilfælde af meget dårligt vejr, kan 



 
    Program for Museumsdagen 2016:             Løbende aktiviteter: 

 
 

 
 

Kl. 10.00 Museernes dag åbner 
 

Kl. 10.30 Åbning af    arrangementet 
Tale v. Nadja Hageskov, formand for Sport-, Fritid-  

og Kulturudvalget 

Hvor: Amfi-scenen i haven ved Jagt- og Skovbrugsmuseet 

 

Kl. 10.45 Flåning og forlægning af råbuk 
Hvor: Amfi-scenen i haven ved Jagt- og Skovbrugsmuseet 

 

Kl. 12.00 Schweisshund på arbejde, Dansk Schweisshundeforening 

 Hvor: Haven bag Museum Nordsjælland – Hørsholm 

 

Kl. 12.30 Rundvisning i særudstillingen ”Kongens Skov – Verdens  
 Arv” v. tidl. museumsdirektør Jette Baagøe 

 

Kl. 13.00 Schweisshund på arbejde, Dansk Schweisshundeforening 

 Hvor: Haven bag Museum Nordsjælland – Hørsholm 

 

Kl. 13.30 Koncert for jagthorn v. Sankt Hubertus Jagthornsblæsere 

  og Hillerød Jagthorn 

Hvor: På gårdspladsen ved Jagt- og Skovbrugsmuseet 

 

Kl. 14.00 Jagthunde på land v. De Sorte Spejdere  

 Hvor: Slotsparken 

 

Kl. 15.00 Jagthunde i vand v. De Sorte Spejdere 

 Hvor: Slotsparken 

 

Kl. 16.00 Museernes dag lukker for i år 

 

• Se hvordan man hugger flint 

 

• Mal dine egne jagtmotiver fra jægerstenalderen 

 

• Skrab hjorteskindet rent 

 

• Jagt i stenalderen – kom og se oldsagerne 

 

• Vilde smagsprøver med og uden røg 

 

• Forsøg at ramme med luftbøsse eller luftpistol 

 

• Skyd med bue og pil efter hjorten 

 

• Følg ræven rundt i Jagt- og Skovbrugsmuseet 

 

• Hop op i trillebøren og leg ringridning 

 

• Er du på sporet? 

 

• Klar, parat, parforcejagt! 

 

• Ænder og fasaner – helt tæt på! 

 

• Hvad er det for et dyr? Må det skydes? 

 

• Gør et kup – museumsbutikken holder udsalg 

 

• Bålhygge med snobrød 

 


