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Jægere inviteres til traditionsrigt bukketræf på
Gammel Estrup
Når bukkejagten går ind 16. maj, er der for 14. gang jagtdag med
vildtparade på herregården Gammel Estrup ved Auning på
Djursland.
”Vi inviterer alle jægere på morgenmad i Herregårdskøkkenet, og har man
været så heldig at få ram på en flot råbuk, så kan man tage den med og
lægge den på parade i Borggården. Her kårer vi årets buk, og jægeren,
som har skudt dyret, vinder æren og en lille ting fra Gammel Estrup”, siger
Marie Kirstine Elkjær, som er museumsinspektør ved Gammel Estrup,
Danmarks Herregårdsmuseum.
Museet har siden 2005 afholdt jagtdag med vildtparade for lokale
jægere, og der plejer at møde op mod 100 jægere op til bukketræffet, som er
en moderne videreførelse af den traditionelle herregårdsjagt.
”I dag er det jo blevet moderne at gå på jagt, men før i tiden var det
primært en fritidsinteresse, som blev udøvet i adelige kredse på de danske
herregårde. Vi ved, at der har været afholdt adskillige jagter her på
Gammel Estrup, og herregården har en samling med mere end 100
opsatser fra råvildt”, fortæller Marie Kirstine Elkjær.
• Jagtdag med vildtparade afholdes på Gammel Estrup den 16. maj.
• Der er morgenmad til jægerne fra kl 8 om morgenen.
• Kåringen af årets buk finder sted omkring kl 9 ved afstemning blandt
de deltagende jægere.
• Det er gratis for jægere at deltage. Publikum er velkommen til at
overvære kåringen. Fra kl 10 betales der entre til museet.
For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær
på me@gammelestrup.dk eller på T 8795 0703.
De bedste hilsener
Gammel Estrup
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Jagt har altid været dyrket flittigt på de danske herregårde. Her er det en flok
jægere, der er klar til at gå på jagt i 1909. Foto: Gammel Estrup, Danmarks
Herregårdsmuseum

De nedlagte bukke
ligger på parade i
Borggården. 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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