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Årets buk blev skudt ved Vissing 

 

Bukkejagten gik ind ved solopgang den 16. maj, og traditionen tro 

var godt 100 jægere senere på morgenen mødt op på Gammel 

Estrup – Herregårdsmuset til bukketræf med vildtparade. Ole 

Sørensen fra Auning jagtforening nedlagde ’Årets buk’. 

 

Bukkejagten går hvert år ind den 16. maj, og fra solopgang ligger jægerne 

klar landet over til at skyde råvildtet. For mange er drømmen at skyde en 

stor seksender (en buk med sekstakket gevir). Og det lykkedes denne 

morgen for Ole Sørensen fra Auning jagtforening. 

 Der deltog i alt godt 100 jægere ved bukketræffet på Gammel Estrup, 

og 5 smukke bukke konkurrerede om titlen som årets buk. Efter en kort 

præsentation af dyrene og omstændighederne, de var skudt under, blev der 

afholdt afstemning blandt de fremmødte, og den suveræne vinder blev Ole 

Sørensens buk, der blev nedlagt tidlig morgen ved Vissing. Det smukke dyr 

var en såkaldt seksender med sekstakket gevir og to store flotte rosenkranse 

med en anslået alder på 5 år. 

 

 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 museumsinspektør Dorte Kook 

Lyngholm på dkl@gammelestrup.dk eller på T 8648 3001. 

 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet  
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Årets buk blev nedlagt af Ole Sørensen fra Auning jagtforening. Her ses den stolte 
vinder med det flotte dyr, der blev skudt tidlig morgen den 16. maj ved Vissing.  
Foto: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet 
 

 

Årets buk, der blev kåret på Gammel Estrup den 16. maj, var en smuk, fuldvoksen 
buk med et flot gevir med 6 ender (spidser).  
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
 
 

 
 
Kåringen af Årets buk fandt sted i strålende sol i borggården på Gammel Estrup – 
Herregårdsmuseet og blev ledsaget af festlige toner fra Auning jagthornsblæsere. 
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet  
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  Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet  

 

 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 - Herregårdsmuseet og er en 
selvejende institution.  

 

 Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel 
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og 
anvende en passende del af den til en samling, der viser 
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved 
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit 
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være 
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.  

 

 Gammel Estrup – Herregårdmuseet 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 – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og 
Arkitektskolen Aarhus. 

 

 Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned 
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og 
tjenestefolk.  

 

 Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 
5.000 fra udlandet.  

 

 Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt 
mandage i vinterperioden.  

 

 Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og 
har 80 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med 
museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

 Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på 
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for 
Herregårdsforskning.  

 

 Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige 
ledelse. 

 

 For mere information tjek www.gammelestrup.dk eller kontakt 
museet på Tel 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk. 

http://www.gammelestrup.dk/
mailto:post@gammelestrup.dk

