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“EN HERREGAARDSSKYTTES 
JAGTJOURNAL” 

Skytte Jørgensen blev født i Lundum 
ved Horsens i 1858 som bondesøn. 
Allerede som 12-årig gik han på jagt 
på sin fars jord og førte sin første 
jagtjournal.

I den lange talkolonne i journa-
len er opført 13.312 stykker vildt, 
et imponerende antal selv for 
en skytte. Som et lille udpluk fra 
journalen kan nævnes 22 svaner, 
716 knortegæs, 695 gråænder, 
536 edderfugle, 88 oddere, 137 
rovfugle samt 358 sælhunde. 
Nogle af trofæerne var nok ikke 
lovlige at skyde i dag, vil jeg tro. 
Resten af jagtjournalen spænder 
over al slags vildt fra bekkasiner til 
kronvildt. Dertil kommer 43 kryb-
skytter, der som Jørgensen siger, 
ikke så lige så godt ud, som før de 
blev taget.

Gennem Baron Gyldenkrone 
til godset Urup fik han plads som 
skytteelev hos Skytte Højer på Rath-
lousdal. Her lærte han vildtpleje, og 
hvad der ellers var af færdigheder, 
som en skytte skulle kunne. Efter 2 år 
på Rathlousdal kom han til Baroniet 
Schelenborg på Nordfyn som skytte. 
Efter aftjent værnepligt blev han 
ansat som skytte på Gersdorffslund, 
som da hørte under Rathlousdal.

Skytte Jørgensen bosatte sig i 
Hou i 1884, og var derefter skytte for 
godset i 20 år. 

Efter sigende fik Hofjægermester-
inden på Rathlousdal ham afske-
diget i 1904, fordi han nægtede at 
grave haven ved Villa Holsatia.

Udpluk fra Dansk Jagttidende, 1938 
med tilføjelser af William Holstein-Rathlou

Skytte Jørgensen i baghaven til Søndergade 27, 1931
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Tiderne skiftede allerede da på 
Rathlousdal Gods, så Skytte Jør-
gensen måtte se sit gamle distrikt 
blive splittet ved bortsalg, udstyk-
ning og lignende, samt intriger 
i familien. Dog fik han, som han 
sagde, med nænsom hånd det 
meste af sit gamle distrikt under 
sin varetægt igen, ikke mindst 
og især på grund af nye ejere og 
forpagtere på af Rathlousdal og 
Gersdorffslund, samtidig med, at 
han havde et godt ry som skytte. 
Jørgensen ledede de mange 
3-dages klapjagter i godsets store 
skove. Det kunne være en hård 
tørn: Om aftenen trak skytten i 
tjeneruniformen og serverede 
specielt for herskabet.

Efter middagen blev der spil-
let op til dans, og skytten var 
en dygtig og meget benyttet 
musiker. Jørgensen spillede både 

Vinter. 3 svaner ud for Ravnskoven. Ifølge skyttens jagtjournal nedlagde han 22 stk. af disse

Ravnskoven, hvor skytten arrangerede klapjagter for Rathlousdal Gods
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for godset og til baller i Hou. Han 
mestrede flere instrumenter, og 
han komponerede en ”Guldbryl-
lups Fiskervals”, som den danske 
radiofoni afspillede.

Når skytten sejlede ud på hav-
jagt, skete det ikke i hurtiggående 
motorbåde, men i en lille sejlbåd. 
Engang på en havjagt i den åbne 
båd lå han underdrejet i 3 døgn 
ved Tunø Knob under en pludselig 
opstået storm. Han måtte ustand-
selig øse båden for vand. Stivfros-
sen og gennemblødt lagde han 
sig i bunden af båden og lod stå til. 
Hans eneste proviant var en Ceres 
Lagerøl. Endelig løjede stormen 
af, og den gæve gut satte kursen 
mod Hou, hvor en eftersøgning 
netop var sat i gang. 

Endnu i en alder af næsten 80 år 
ledede skytten med stor myndig-
hed klapjagterne i skovene om-
kring Hou, hvor han også sørgede 
for udlægning af foder til skovens 
dyr. Vildt og sælbøf stod ofte på 
menuen hos familien.

Skytten førte med sirlig skrift 
bogføringen over Rathlousdal 
Gods’ aktiviteter i Hou. Jeg har 18 
kopier af disse sider, som spæn-
der over en årrække fra 1884 til 
1899. Skytten underskriver sig J. 
P. Jørgensen, hans fulde navn var 
Jørgen Peter Jørgensen.

Ifølge folketællingen fra 1901 
boede Skytte Jens Peter Jørgen-
sen i Skolegade nr. 10. Han blev i 
1899 gift med Ane Margrethe Mik-
kelsen, som han fik 3 børn med. I 
1903 udlånte skytten kr. 3.200 til 
Mølleejer Jens Peder Pedersen, 
Halling, mod pant i ejendommen. 
I 1909 udlånte man kr. 1.800 til 
Møller Jens Peder Pedersens enke. 
I begge tilfælde med udstedelse 
af en panteobligation. 

I 1913 købte Skytte Jørgensen 
ejendommen Søndergade 27. 
Han må have været en temmelig 
holden mand, hvad udlånene og 
købet af Søndergade 27 for en sum 
af kr. 2.700 vidner om. Store beløb, 
når man tænker på, at en faglært 
fabriksarbejder i 1902 havde en 
årsløn på omkring 1.000 kr.

Rathlousdals hovedbygning, hvor der afholdtes jagtmiddag

Sejlbåd af samme type som skyttens

Huset Skolegade 10, hvor familien Jørgensen boede ifølge folketælling i 1901



4

Skytte Jørgensen døde i 1940 
og hans hustru i 1942, hvorefter 
hans søn Fisker Otto Emil Jørgen-
sen overtog huset.

Tak til Søren Jensen for per-
sonlige data omkring skyttens 
giftemål og pengeudlån.

”Mystikken omkring borgruinen 
i Vandmosen” – og en skyttes 
enegang
En håndfuld mænd sad omkring det 
runde bord på Hotel Hou i Sønder-
gade. Der blev snakket om løst og 
fast. En af mændene spurgte, om 

der var en af dem, der turde gå op 
til borgruinen i Vandmosen julenat 
kl. 12. Skytten erklærede sig parat 
til opgaven. Man væddede herefter 
en omgang øl, hvis missionen blev 
behørig udført.

Julenat begav skytten sig så af 
sted med sin hund og med bøssen 
over nakken. Lige før de nærmede 
sig borgruinen i skoven, viste der 
sig et skarpt, hvidt lys over ruinen. 
Hunden spidsede øren, stak halen 
mellem benene og for ud af skoven. 
Da skytten så det, tog han samme 
vej.

Da mændene igen samledes 
omkring det runde bord i kro-
stuen, var de nysgerrige og ville 
vide, hvordan den natlige tur var 
gået. Skytten var nu ikke meget for 
at fortælle om sin oplevelse. Om 
mændene fik deres omgang øl må 
stå hen i det uvisse, ligeledes om 
sandheden i historien.

Hotel Hou, Søndergade 19, ca. 1950

Borgruinen i Vandmosen


