
De gamle platter fortæller – 98. 

DAGBLADETS navnkundige journalist, salige Arne Jensen, skrev i starten af 1970´erne artikelserien ”De gamle platter fortæller” 

om kongeskiverne fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det blev til i alt 75 artikler, der blev bragt i DAGBLADET i 

1972/73. Enkelte af artiklerne blev gengivet op til fugleskydningsselskabets 200 års jubilæum i 1987. 

Som en markering af fugleskydningsselskabets 225 års jubilæum, den 28. august 2012, bliver Arne Jensens artikler nu genudgivet. I 

nogle tilfælde er historien eller ny viden løbet fra artiklerne, men i respekt for Arne Jensen, bliver alle artiklerne bragt, som de i sin 

tid blev skrevet af den lune journalist. Bortset fra justeringer af diverse trykfejl, er der ikke rettet et komma i Arne Jensens artikler. 

For at artiklerne til stadighed kan have et opdateret og korrekt indhold i forhold til nutidens læsere, vil der dog i de fleste tilfælde 

være tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler. 

Skulle disse tilføjelser eller korrektioner være mangelfulde eller utilstrækkelige, vil det være meget interessant hvis DAGBLADETS 

læsere kan supplere. 

Foruden de gamle artikler, har redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt, i samarbejde med 

redaktionsleder på DAGBLADET Lars Ahn Pedersen forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler vil blive bragt i 

DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser der ligger op til jubilæumsdagen. 

Fugleskydningsselskabet officielle betegnelse for de gamle klenodier er ”skiver”, men i fortsat respekt for Arne Jensens ordvalg, vil 

vi her bibeholde den oprindelige overskrift. 

Interesserede læsere kan læse meget mere om det gamle selskab på www.roskildefugleskydning.dk. 

 

En legende i fugleskydningsselskabet 

Fuglekonge, tredobbelt kongeskytte, redningsmand, æresmedlem, mesterskytte og 

gavegiver 

Det er en gåde hvordan Arne Jensen i sin tid kunne springe Hans Winther over, da de første 75 

artikler af ”De gamle platter fortæller” blev skrevet. Jeg skal nu ikke gøre mig til dommer over en 

garvet journalists dømmekraft, men blot glæde mig over, at jeg får lejlighed til at mindes den sidste 

fuglekonge i selskabets første århundrede. 

Da garvermester Hans Winther den 8. juli 1886 blev fuglekonge, var det ham selv der skød 

brystpladen ned. Det var der nu ikke noget unaturligt i, da han allerede på det tidspunkt var dobbelt 

kongeskytte i selskabet. 

At han var en god skytte fremgår tydeligt af protokollen, der fortæller, at han ikke alene skød 

brystpladen ned, han tegnede sig også for venstre vinge og halspladen. Han var medlem af flere 

skytteforeninger og vandt præmier landet over. Blandt selskabets klenodier er to smukke æsker, der 

hver indeholder otte sølvplader, som Hans Winther har vundet under skydekonkurrencer. 

* 

I årene før 100 års jubilæet havde selskabet en del problemer med dalende medlemstal og hvor oven 

i købet tre medlemmer af bestyrelsen ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen. Noget måtte 

altså gøres og det blev besluttet ikke at vælge nogen ny bestyrelse, men at lade et udvalg på tre 

indtil videre ”administrere selskabets affærer”. J.P. Rasmussen, W.P. Jacobsen og Hans Winther 

blev valgt til dette hverv, og de viste sig at være yderst effektive. Tre uger senere indkaldte de tre 

administratorer til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse, og 

samme efterår blev der nedsat et lovudvalg, der lavede udkast til de love, som blev vedtaget i 1890. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Blandt andet takket være denne indsats blev Hans Winther i 1917 udnævnt til æresmedlem. Han 

havde da været selskabet en trofast støtte og en god skytte siden sin optagelse i 1866. Altså ikke 

mindre end 51 år. Selve æresemblemet havde han fået året før, og nu fulgte kongeværdigheden 

med, og samtidig blev det bekendtgjort, at Hans Winther havde skænket selskabet et sølvbæger. 

Omkring århundredeskiftet fik selskabet af medlemmer gaver i form af i alt fire smukke sølvbægre. 

De blev i en periode brugt ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle 

og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev 

kåret. 

I dag opbevares bægrene på Roskilde Museum, til hvem selskabets har skænket klenodierne. 

Den gamle tradition er netop blevet genoptaget i år. I anledning af fugleskydningsselskabets 225 års 

jubilæum har lokalhistorikeren Lotte Fang givet selskabet fire sølvbægre i gave. Ved 

fugleskydningen den 3. juli blev de nye sølvbægre første gang brugt, da afgående fuglekonge Ove 

Christensen, den nye fuglekonge Erik Tronborg Andersen, formand Jørgen Ypkendanz og 

kongeskytte Henrik Brandt løftede bægrene med boblende champagne. 

* 

Vi vil til sidst beskrive fuglekongens kongeskive. På baggrund af et Dannebrogsflag ses 

fuglekongen fra 1787, Peder Brønich og fuglekongen selv, med prospekter af dennes bolig i 

Bondetinget og af skydepladsen ved Børsen. 

Allernederst på denne 100 års jubilæumsskive ses to årstal 1787-1887. 

- hb. 

 Artiklen blev bragt i Dagbladet den 11. august 2012 


