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Heste og ryttere indtager museer til 

hubertusjagt 
 

Det bliver en historisk dag på Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum den 7. september, hvor museerne i samarbejde med Jysk 

Jagtrideklub og Løvenholm Fonden inviterer til hubertusjagt. 

 

Står du klar på gårdspladsen den 7. september kl. 10.30 kvitterer museerne med et fantastisk 

syn: Over 20 smukke heste og deres rødjakkede ryttere starter nemlig deres jagtridning med at 

ride ud gennem Gammel Estrups borgport og over broen i flotteste formation. Ekvipagerne 

’liner’ op foran publikum, og herfra begynder dagens ridetur i terrænet omkring museerne og i 

Løvenholmskoven. 

 

De to forreste ryttere – som bærer rævehaler – leder feltet. Som publikum bliver man også ledt, 

men af vores museumsformidler, der tager alle med ud til rutens bedste pladser, hvor man 

kommer tættest på springene. Alt sammen mens man bliver introduceret til jagtridning og dets 

historie, som har sit udspring i parforcejagten. 



    
 

Udspring fra verdensarv 

I Danmark kender de fleste nok hubertusjagten fra Dyrehaven ved København. Sankt Hubertus 

er jægernes helgen, der hyldes ved årets afsluttende jagt. 

 

Ridningen stammer fra parforcejagten. I store dele af Nordsjælland skabte Christian d. 5. i 

1670’erne og 1680’erne et parforcejagtlandskab, inspireret af sin tid i Paris i 1660’erne. I dag 

er Parforcejagtlandskaber i Nordsjælland på UNESCO’s verdensarvsliste. Men faktisk har der 

været dyrket parforcejagt flere steder i landet, og den endegyldigt sidste jagt blev redet på 

Frijsenborg ved Hammel i 1884.  

 

Kort efter genopstod ’jagten’ som en terrænridning, som den man kan opleve og blive meget 

klogere på den 7. september på Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum ved Auning.  

 

Det hele foregår i terrænet omkring museerne – så hav praktisk tøj og fodtøj på alt efter vejret.  

 

Undervejs holder hestene en pause nær museerne, og ’jagten’ er helt færdig omkring kl 13 – 

13.30, hvor dagen slutter med en fælles parade på gårdspladsen igen. 

 

Billedtekst 

Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, inviterer publikum til 

en historisk og fascinerende dag med hubertusjagt. 

 

Hvor 

Det Grønne Museum og Gammel Estrup 

Randersvej 2-4, 8963 Auning 

www.detgrønnemuseum.dk 

www.gammelestrup.dk  

 

Billetter: 100 kroner for voksne. Børn u. 18 år gratis. Billetten er normal entre og giver naturligvis 

adgang til også at opleve begge museerne. Billetterne købes på dagen i museernes billetsalg. 

 

For yderligere information 

Museumsformidler, Det Grønne Museum, Rasmus Amtkjær, T.: +45 87 95 15 37 / M.: ra@dgmuseum.dk 

 

Museumsinspektør, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Marie Kirstine Elkjær 

T.: +45 87 95 07 03/ M.: me@gammelestrup.dk  

http://www.detgrønnemuseum.dk/
http://www.gammelestrup.dk/
mailto:me@gammelestrup.dk


    
 

Kommunikationsmedarbejder, Det Grønne Museum, Kenneth Sletten Christensen 

T.: +45 20 41 22 25 / M.: ksc@dgmuseum.dk  

 

 

Fakta om Det Grønne Museum 

 

• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet 

er et statsmuseum under Kulturministeriet.  

• Vores gennemsnitlige besøgstal er knap 100.000 gæster om året – cirka 5.000 er fra udlandet. 

• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og 

Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er 

beliggende ved Auning på Djursland. 

• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande inden for vores fire emneområder. 

• Vi har en indendørs udstilling på ca. 5500 kvm., og rundt om museet har vi 75 hektar med bl.a. 

vores historiske køkkenhave, økologiske landbrug og husdyr af gamle danske racer. 

 

Fakta om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

• 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. 

mailto:ksc@dgmuseum.dk

