BigGame Magazine på besøg:

Børge Hinsch Fonden.
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Børge Hinsch Fondens naturvejleder Claus Olesen,
i gang med at lave fasaner til en spejdergruppe på
besøg.

”Jeg tror Børge var en spændende mand at snakke med”…
Den tanke kan man umuligt
undgå at tænke, når man begynder at sætte sig ind i historien om legenden Børge Hinsch,
som tog sin begyndelse da han
kom til verden i 1915. I sine
unge år deltog Børge Hinsch i
Lauge Koch 2. geologiske ekspedition til det nordlige Grønland, ligesom han var meget
aktiv i modstandskampen i 2.
verdenskrig. Derefter arbejdede
han i blyminerne i Grønland
og blev siden en så succesfuld
tømremester hjemme i Danmark, at han kunne købe Niverødgård i Nivå. Efter en tid i
Nordsjælland, blev stedet solgt
og Børge Hinsch flyttede til
Bækkeskov ved Præstø i 1970,
hvor han boede frem til sin
død i 1995. Bækkeskovs store
hovedbygning, dannede rammerne om Børge Hinsch’s store
private samling af jagttrofæer
og etnografica, som han personligt nedlagde og indsamlede
på sine hundredevis af jagtrejser
rundt om i hele verden gennem
mere end 50 år. Børge Hinsch
gennemførte som 76-årig en
Ibex-jagt i Asiens høje bjerge.
Det blev hans sidste lange jagtrejse, inden han tre år senere,
afgik ved døden.
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I takt med at Børge Hinsch’s samling
voksede, begyndte tanken om at skabe et egentlig museum at tage form.
Oprindeligt var planen, eller rettere
håbet, at samlingen skulle udstilles på
Bækkeskov, men det krævede ganske
enkelt for mange penge. Derfor blev
Bækkeskov solgt efter Børge Hinsch’s
død, i øvrigt til en af Danmarks absolut største profiler inden for trofæjagten, nemlig Peter Zobel. Pengene
som salget af Bækkeskov indbragte,
gik til at oprette Børge Hinsch Fonden, og snart blev der indgået aftale
med Valdemar Slot om, at renovere
deres 800 kvadratmeter loftrum, hvor
de blotlagte tømmerkonstruktioner
fra Christian d. 4.s tid, danner den
perfekte ramme omkring samlingen
af trofæer, etnografica, kunst og ikke
mindst udstoppede fugle. Fuglesamlingen falder ofte lidt i baggrunden i
kontrast til de imponerende jagttrofæer, men ikke desto mindre må
de 248 udstoppede fugle, fordelt på
199 arter, formentlig udgøre en af
Europas største fuglesamlinger. Det
samme gælder i øvrigt samlingen af
etnografica, som virkelig rummer
mange guldkorn for kendere.
Børge Hinsch’s egen samling af
jagtrofæer var imponerende nok i sig
selv, men Fonden’s formål var ikke at
bygge et mausoleum for Borge Hinsch selv, men at formidle og videregive hans livslange passion for natur,
kultur, jagt og eventyr. Derfor kom
også andres trofæsamlinger helt eller
delvist til, ligesom en jagtprofil, hvert
år inviteres som gæsteudstiller. Det
var derfor også meget nærliggende,
at indlede et nært samarbejde med
Nordisk Safari Klub, som nu i snart
mange år, har spillet en afgørende
rolle i Børge Hinsch Fondens udvikling. I 2011 fik trofæmuseet på Valdemar Slot et løft, som med et slag,
bogstaveligt talt bragte samlingen op
i verdenseliten. Ole Augustinusen var
en af Danmarks absolut mest aktive
trofæjægere gennem årtier, og nåede
i sit alt for korte liv, mere end 100
jagtrejser, herunder 40 længere varen-
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de afrikanske safarier, hvilket gjorde,
at han havde opbygget en imponerende trofæsamling. Samlingen var
ikke bare imponerende på grund af
det høje antal, men i høj grad også på

grund af de enkelte trofæer. Blandt
andet 17 gazellearter, 18 arter af vilde
får, 8 arter af vilde geder, herunder
intet mindre end to arter af den
ekstremt eftertragtede markhor, 14

forskellige duikerarter, osv osv osv...
Da Ole Augustinus afgik ved døden i
2010, kun 66 år gammel, testamenterede han hele samlingen til Nordisk
Safari Klub, som overlod den til

Børge Hinsch Fonden, mod at denne
bekostede transport og istandsættelse
af de mange trofæer. Dermed blev
trofæsamlingen den største offentligt tilgængelige trofæsamling i hele

Europa.
Børge Hinsch Fondens formål var
ikke alene at skabe et museum for
jagt og eventyr, det var (-og er) i høj
grad også at videreformidle Børge

Ole Augustinus’ fantastiske samling af duikere.
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Hinsch’s glæde for natur og jagt.
Derfor var det også en helt naturlig
ting, at Fonden i 2006 oprettede en
naturskole, som skulle have sit virke
på og omkring Valdemar Slot, med
trofæmuseet som udgangspunkt. Her
igennem kan de unge få mulighed
for, at få et indblik i naturen, jagten,
og ikke mindst jagtens betydning og
ansvar. Her gøres det klart, at dyr må
dø, hvis man vil spise kød, og der
intet forkert er i det, blot vi gør det
med respekt for dyrene og naturen
som omgiver dem. En filosofi som
måske ikke altid efterleves omkring
det kød vi finder i supermarkedets
køledisk. Naturskolen er blevet en
succes for skoleklasser og spejdergrupper og derfor tog Fonden et
yderligere tiltag i starten af i år, hvor
naturvejleder og jæger Claus Olesen
blev fuldtidsansat til at stå for arrangementerne. De går lige fra rundvisninger i trofæmuseet, til heldags
arrangementer, hvor børn og unge får
prøvet kræfter med at klargøre fasaner, lave mad af dem over bål, skyde
med bue, lave smykker i horn, ben
og skind, og meget, meget mere. Alt
sammen for at skabe en forståelse og
glæde ved naturen i de unge poder.
Ligeledes ligger Claus også et stort
arbejde i, at undervise skolelærere
i, hvordan de vil kunne inddrage
praktisk brug af naturen i deres undervisning.
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Således lægger Børge Hinsch Fonden
et stort arbejde i, forsat at tale jagtens
sag, og ikke mindst trofæjagtens,
som beviseligt redder dyrearter for
udryddelse i kraft af de mange penge
som jagten bringer med sig til de
ofte fattige verdensdele, hvor mange
trængte vildarter findes. Samarbejdet
med Nordisk Safari Klub som til
stadighed markerer sig stærkere og
stærkere i det internationale samarbejde for vildbevarelse gennem jagt,
gør på alle måder at Fonden opfylder sin målsætning, og fremadrettet
stadig vil være et samlingspunkt for
jagtens interesser. Ikke mindst med
trofæmuseet som internationalt
samlingspunkt.

Trofæmuseet på Valdemar Slot, er i dag den
største offentligt tilgængelige trofæsamling i
Europa.

Claus i gang med at klargøre fasaner med en gruppe
børn og unge. En del af Fondens målsætning er, at lære
unge at jagt er en god og etisk metode til, at få mad på
bordet.
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