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Årets buk blev kåret på Gammel Estrup
Bukkejagten gik ind ved solopgang den 16. maj, og traditionen tro
var en samling jægere senere på morgenen mødt op på
herregården Gammel Estrup til bukketræf med vildtparade. Jens
Ole Iversen fra Lemmer nedlagde ’årets buk’.
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Bukkejagten går hvert år ind 16. maj, og fra solopgang ligger jægere landet
over klar til at skyde råvildtet. På Djursland findes en række gode skove med
vildt, og ved Fløjstrup kl. 05.05 lykkedes det den lokale amatørjæger Jens
Ole Iversen at nedlægge en flot buk.
Der deltog omkring 45 jægere ved bukketræffet på Gammel Estrup,
hvor alle fremmødte kunne stemme om, hvilken jæger, der skulle have æren
af at have nedlagt ’årets buk’. Efter en præsentation af dyrene, og til tonerne
af Auning Jagtforenings blæsere, kunne vinderen kåres. Det blev Jens Ole
Iversens store buk, der vandt titlen som årets buk, ud af de seks nedlagte
bukke. Han har to gange tidligere nedlagt en buk på jagtdagen 16. maj, og i
år var den tredje gang lykkens gang, da hans buk blev stemt som den
flotteste.
• Bukkejagten går ind hvert år ved solopgang 16. maj. Bukkene må
skydes frem til 15. juli.
• Jagten foregår med riffel eller bue.
• Der er ingen officielle regler om, hvilke bukke, der må skydes, men det
er ikke velset at skyde alt for unge bukke.
For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev
Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller på T 8795 0711.
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Årets buk blev nedlagt af Jens Ole Iversen fra Lemmer. Her ses han med det flotte
dyr, der blev skudt tidlig morgen den 16. maj Fløjstrup. Foto: Gammel Estrup,
Danmarks Herregårdsmuseum
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Fakta om Gammel Estrup
• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en
selvejende institution.
• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk,
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.
• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen
Aarhus.
• Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste
for børn og unge.
• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året,
heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden.
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.
• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.
• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets
mange, årlige formidlingsaktiviteter.
• For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.
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