
Pressemeddelelse

I anledning af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs 225 ars jubilæum.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har eksisteret siden den 28. august 1787 måske endda

længere, men dokumentationen for den 28. august 1787 har vi i form af Peder Brønniches skive, der

er dateret denne dato og forestiller en lille trivelig armor, som har skudt efter papegøjen med sin

armbrøst og ramt den i brystet. Peder Brønniche er antagelig Selskabets første fuglekonge. Skiven

kan ses på Roskilde Museum, hvor den hænger i en udstilling sammen med 81 andre af vore skiver.

Selskabet er herudover i besiddelse af 94 skiver, der opbevares andre steder. Selskabet må være

Roskildes ældste eksisterende forening.

Skiverne må betragtes som kulturhistoriske klenodier, der viser bygninger, gader eller pladser,

hvoraf nogle enten ikke eksisterer i dag eller ser helt anderledes ud. Der er motiver fra forskellige

erhverv gennem de 225 år, ligesom udviklingen i klædedragten er interessant at betragte. Der kan i
den forbindelse henvises til Selskabets hjemmeside www.roskildefugleskydning.dk, der viser alle

kendte skiver og meget, meget mere.

Selskabets bestyrelse har meget fokus på den forpligtelse, der følger af at besidde sådanne unikke

skiver. Det kan ikke undgås at tidens tand har en virkning større eller mindre på skivernes fusiske
tilstand, og bestyrelsen er i jubilæumsåret efter forud indhentet tilbud gået i gang med en

omfattende renovering af samtlige de skiver, der trænger. Renoveringen af de første 16 skiver, som

samtidig er dem, der har træng!. mest, er gennemført, og resultatet kan ses på Roskilde Museum. Der

er ingen grund til at lægge skjul på, at renoveringen er kostbar og efter de første 16 skiver, er

Selskabets egen henlæggelse til formålet brugt. Bestyrelsen arbejder derfor på at finde midler andre

steder, blandt andet ved oprettelsen af en donationskonto med w. 2280 - 0724507182 i Nordea,

Roskilde, hvor alle beløb vil blive anvendt til den igangværende renovering.

I jubilæumsåret har der været stor interesse for selskabet fra forskellig side.

Kanal Roskilde har i foråret lavet udsendelser med interview af samtlige nulevende fuglekonger og

onsdag den22. august en optagelse om 1) fugleskydningens og Roskilde Fugleskydningsselskabs

historie,2) om hvordan man bliver fuglekonge,3) om Selskabets våben gennem tideme og 4) om

udvalgte skiver. Herudover var Kanal Roskilde til stede ved årets Fugleskydning.

Roskilde Avis og Dagbladet har bragt mange artikler. Herunder har Dagbladet genudgivet afdøde

journalist Arne Jensens artikler om "De gamle platter fortæller" suppleret af redaktøren for vores

hjemmeside Henrik Brandt med 25 nye artikler om vore skiver, som det rettelig hedder. Alle

artiklerne kan læses på vores hjemmeside.

Bestyrelsen siger tak til medierne for den opbakning, sorn Selskabet har ffiet.



Flt225 års jubilæum skal naturligvis markeres og festligholdes. Som annonceret i Roskilde Avis og

Dagbladet den22. og24. august er der reception på selve jubilæumsdagen tirsdag den 28. august fra

kl. 15.00 til kl. 17.00. Receptionen afholdes på Roskilde Museum, som har stillet sig meget

imødekommende over for vores ønske om at afholde receptionen der, hvor også vores skiver er

udstillet. Ved receptionen vil vi få lejlighed til at sige tak for allerede modtagne gaver.

Tuborgfondet har skænket Selskabet to nye salonrifler med kikkertsigte, en salutkanon model

Dannebrog og en fanefod. Vores kendte lokalhistoriker Lotte Fang har skænket Selskabet fire meget

værdifulde sølvkrus med inskription og vores skydebroder Hakon Meinertz har iadet fremstille og

skænket Selskabet en helt unik gæstebog, der vil blive taget i brug på dagen.

Men alleredelørdag den25. august markerede Roskilde lokalhistoriske Arkiv jfr. særskilt

pressemeddelelse herom Selskabet jubilæum ved kl. 11.00 at åbne en udstilling i bibliotekets kælder

om Roskilde Fugleskydningsselskab. Udstillingen blev åbnet af Selskabets formand Jøtgen

Ypkendanz. Udstillingen vises frem til den 30. september 2012, og det er vores håb, at rigtig mange

vil ffi lyst til at besøge udstillingen.

Lørdagden l. september fortsætter festlighedeme med afholdelse af gallamiddag på Hotel Comwell

fra kl. 18.00 til 01.30 med deltagelse af skydebrødrene og deres damer samt indbudte gæster. Når

gæsterne går til bords, vil der blive saluteret ved affyring af Selskabets nye salutkanon. Middagen

afbrydes på et tidspunkt af et indtil da hemmeligholdt indslag. Det skal nok blive en festlig aften'

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har i dag 228 skydebrødre, og dette tal vil sikkert blive

forøget,i årene der kommer. Den der gerne vil være skydebroder, kan ikke selv melde sig ind, men

skal anbefales afen skydebroder, og der tages herefter stilling til anbefalingen afde eksisterende

skydebrødre ved to årlige ballotationer. Selskabet er i dag en selskabelig forening med forskellige

aktiviteter herunder året fugleskydning, som afholdes hvert år den første tirsdag i juli maned. Der

aftroldes desuden årligt fem skiveskydninger, ligesom skydebrødrene mødes til torskegildet og

generalforsamlingen.

Det er bestyrelsens ønske, at Selskabet fortsætter sin udvikling og følger med tiden med respekl for

de gamle traditioner samt holder sammenholdet og kammeratskabet mellem skydebrødrene i hævd.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab af 28. august 1787
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