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AKTUELT  •  Jagtridning med hunde

Af Ole esk ling  •  fOtO: thOmA s ix – w w w.fOtO-ix.de

Dette er historien om, hvordan engelske foxhounds, 
tyske huntsmen og jagtfalke endte til andagt i en 

kirke sammen med en flok danske jagtryttere. Det 
hele foregik ved Møns Klint en weekend i februar, hvor 

ryttere, hunde og falke mødtes over to dage

H e s t e  o g  H u n d e 

på sporet

Uden indsatsen fra Hamburger 
Schleppjagd-Verein ville jagten 

ikke have været mulig. Her 
ankommer Master of Hounds Jens 

Möllering, Huntsman Heiko Leidner 
med Meutepiköre Katharina-Luise 
Steinkraus, Annalen Kahnenbley, 

Stefan Rabeler, Dr. Gerhard 
Bosselmann og Schleppenlegerin 

Cathrin Voigtländer – med 31 
foxhounds – traditionen tro som 

de sidste til åbningsparaden. 

På Møns Klint Resorts webside 
www.moensklintresort.dk kan 
du finde flere film og facts om at 
have hest med til Møns Klint.

Man føler sig 
nærmest lykkelig 
til hest
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 At ride med foxhounds er en historisk jagtform, 
som er fyldt af stærke traditioner og kulturisce-
nesættelse. Det har igennem årene fået en lille 
flok danske jagtryttere til at drage til Tyskland for 
at ride sammen med vores tyske venner i Ham-

burger Schleppjagd-Verein, som i øvrigt er Tysklands ældste 
Schleppjagd-Verein, stiftet i 1866. Det var også her – under 
en fantastisk hundeslæbejagt i december sidste år – at kimen 
blev sået til et Meute Meet på Møns Klint. Ryttere og hunde 
fra Schleppjagd-Verein ville gæste Danmark og stå i spidsen 
for endnu en jagt.

Intenst nærvær med hundene
Et ”Meute Meet” er hundearbejde, hvor der ikke springes, men 
der rides efter spor, som hundene finder. Tætheden og nærvæ-
ret med hundene bliver derfor meget intenst. Men traditioner 
bliver holdt i hævd, og som hovedpersonerne i en scene fra 
Dyrenes Karneval entrerer flokken af foxhounds altid som de 

AKTUELT  •  Jagtridning med hunde

sidste ind på paradepladsen. Det er her, vi finder den dybere 
mening og sammenhængen for al jagtridning. Som rytter på 
hest er følelsen helt unik, og gåsehuden blander sig med som-
merfugle om dagens kommende udfordringer… Man føler sig 
nærmest lykkelig til hest.

Weekenden den 21.-22. februar blev hurtigt fundet, med 
indkvartering på Møns Klint Resorts fine feriehuse til både 
heste, hunde og ryttere. Tilladelser blev hentet i hus til at 
ride med The Foxhounds på både Naturstyrelsens og private 
lodsejeres jorder. Arrangementet blev udsolgt på under 10 
minutter på Sportsrideklubbens jagtafdelings generalforsam-
ling i januar, så der var stor interesse til vores idé om at lære 
at ride med hunde.

Der skulle rides lørdag med start fra Klintholm Gods og 
om søndagen fra Liselund Gods. Vi var i alt 40 ryttere fra 
henholdsvis Danmark og Tyskland. Der blev redet tre slæb 
om lørdagen og tre slæb om søndagen, hvor to var korte på 
grund af det meget kuperede terræn og de mange højdemeter.

At ride med vores foxhounds 
i sådan et landskab med 
store åbne overdrev ved 
møns klint er weltklasse
– Master of Hounds Jens Möllering

At riDe et slæb
Når der rides et slæb, rider to ryttere i forvejen 
og udlægger selve sporet (komave-essens), 
dryppende fra en dunk påhæftet sadlen. Master of 
Hounds og hans Huntsmen holder hundene i en 
cirkel, hvor de helt af sig selv hidser hinanden op. 
På en kommando fra master (lydsignal fra horn) 
åbnes cirklen op, og hundene, der allerede nu 
har færten af sporet, løber afsted i fuld fart med 
alle rytterne efter sig. Hvert slæb er sædvanligvis 
imellem to og fem km. Hundene får vand efter hvert 
slæb (linje) og der skridtes herefter til næste linje.

Foxhounds i fuld fart i jagten på det udlagte 
spor med ”The Huntsmen” lige efter.

Fortryllende oplevelser
Oplevelserne var magiske på hvert eneste slæb, og rutinen sad 
der hurtigt. Lige inden flokken af foxhounds blev sluppet løs på 
kommando fra Master of Hounds, steg spændingen hos både he-
ste og ryttere. Hundene gøede højlydt af iver – og med ét røg de 
afsted i fuld fart efter sporet, og i samme sekund satte hele flok-
ken af heste i galop. Det var en fed fornemmelse, og ordsproget 
at man har indflydelse men ikke fuld kontrol, kom til sin ret… 
Oplevelsen var særdeles intens – og samspillet mellem hunde, 
heste, ryttere og natur fortryllende. Det gik over stok og sten, 
og så pludselig var det hele forbi – vi var nået til sporets ende. 
Så var der ro på, mens hundene fik vand og vi roligt skridtede 
videre til næste slæb. Det var frihed på første klasse og jagten 
på nuet var lige der foran en… og netop jagten på nuet i sam-
spil med en hest, er jagtryttere rigtig gode til… ”helter-skelter”.

Magisk stemning med hunde i kirken
Der er en mening med alting, og derfor var programmet for 
weekenden fuld af jagtens kulturhistorie og krydret med en 
andagt med visse katolske skikke i en dansk middelalderkirke. 
Den lokale præst Martha Joensen, som er glad for hunde, bar 
et særligt herligt smil, da hundene som de sidste – som ho-
vedpersoner – marcherede op ad kirkegangen til deres pladser 
foran alteret. De to jagtfalke med deres falkonerer havde al-
lerede indtaget deres pladser på majestætisk vis ved siden af 
døbefonden og tog hundenes ankomst med ophøjet ro. Kirken 
var fuld. 40 ryttere i dagens ridetøj, lokale jægere i jagtdress 
og mange andre gæster. Stemningen i kirken under andagtens 
præludium med to jagtfalke ved døbefonden og foxhounds, 
der begyndte at hyle med på de høje toner fra orgelet, var på 
en eller anden måde magisk.

Efter andagten, og inden vi gik i præstegården til suppe og 
hot whisky, var der falkeopvisning. Næsten symbolsk fløj fal-
kene højt mod himlen over kirken og viste, at de bar jagtrid-
ningens ypperste kulturhistorie med sig i luften.

Det var nuværende formand for Dansk Falkejagt Klub René 
Rask Bruun og den tidligere formand Frank Skaarup Hansen, 
der præsenterede henholdsvis en slagfalk og en lannerfalk. 
I en pause mellem to slæb, med udsigt ud over Møns Klint 
og Østersøen, f løj René Rask Bruun med sin falk foran ryt-
terne til hest, og alle kunne fornemme historiens vingesus. I 
1700-tallet var det at jage med falke til hest en helt naturlig 
jagtform i hele Europa, men da f lere og f lere marker blev 

Til afslut-
nings paraden 

får hundene 
deres beløn-
ning ”Cureè” 

(komave).

Viste du At...
”Over stok og sten” kommer 
fra jagtridning og hedder på 

engelsk ”Helter-Skelter”, som 
også er titlen på en Beatles-

sang fra The White Album.

1. På vej til første slæb og med det flotte kig ned i Liselund Park. En af 
Nordeuropas mest intakte engelskinspirerede haveanlæg i romantisk 
stil fra 1700-tallet.

2. Parade på Liselund Gods’ fine intime gårdsplads med The 
Foxhounds ”ready for action”.

3. Hovedpersonerne ”The Foxhounds” arriverede som de sidste i 
kirken og forlader den her som de første, mens menigheden står op. 
Jack russell terrieren Hunter tilhører Huntsman Heiko Leidner og er 
altid med i byen.
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dyrket og tilplantet, blev det umuligt at drive falkejagten til 
hest på den oprindelige vis, bl.a. pga. manglende udsyn og 
risikoen for at ødelægge afgrøder.

Vi gør det igen
De fem initiativtagere fra Sportsrideklubben – Mette Kauf-
mann, Lise Marquardtsen, Jeannette Kouyoumdjian, Poul 
Klenz Larsen og Ole Eskling – udlevede en drøm denne week-
end på Møns Klint – og vi gør det igen.   h


