
1878 Skytte Jørgensen 

 

Jørgen Peter Jørgensen blev født i Lundum ved Horsens i 1859. Som 19-årig 

blev han i 1878 jagtelev på Rathlousdal. Året efter kom han til baroniet 

Schelenborg på Fyn som skytte. I 1885 blev han ansat på Gersdorffslund med 

ansvar for vildtplejen og fungerede som godsforvalterens forlængede arm. Det 

forlyder, at han i 1904 blev fyret af Emil von Holstein Rathlous hustru, Sophie 

Jerichau, fordi han nægtede at grave haven ved Villa Holsatia. 

 

 



Skytte Jørgensen blev boende i Hou, og i nogle år derefter levede han af at 

arrangere jagter både til lands og til vands. Sidenhen blev Skytte Jørgensen 

ansat som skytte af et konsortium, der havde lejet jagten på Rathlousdal og 

Gersdorffslund, en stilling han bestred i en årrække. Selv på sine gamle dage 

kunne han ikke slippe jagten, men stod i spidsen for klapperkæden støttet til 

sin stok. 

Allerede som 12-årig begyndte Skytte Jørgensen at føre jagtjournal, og 

gennem livet noterede han i alt ca. 14.000 stk. nedlagt vildt.  

Når Jørgensen ikke havde geværet i hånden, greb han sin violin, og han 

spillede ofte til fester rundt om på egnen. Han nød at være i festligt lag blandt 

andre mennesker. Men undertiden trak han sig tilbage fra menneskene og slog 

sig ned i skoven eller ude på revet, hvor han en tid levede som eneboer i pagt 

med naturen. Hjemme ventede hans hengivne kone, Margrethe, der passede 

børn og hus og hjem. 

På sine gamle dage delte han sin pension op i små bunker på kommoden, en 

bunke til hver dag, til at dække de daglige fornødenheder. Han døde i 1940, 81 

år gammel. 
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