
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Rådhuset                                                                                                                       Roskilde d. 11. September 2014 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

Att. : Borgmester Joy Mogensen 

 

Vedr. : Fremtidig udstilling af Fugleskydningsskiver 

 

Kære Joy Mogensen 

 

D. 25. April 2014 afholdt Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab en reception på Roskilde Museum for skive-

sponsorer. Du var så venlig at deltage i receptionen og ved den lejlighed  dristede undertegnede sig til at forespørge dig 

om du kunne se en mulighed for udstilling af et antal fugleskydningsskiver på Rådhuset. Umiddelbart var dit svar at det 

lød interessant og at vi var velkomne til at vende tilbage med en forespørgsmål. 

 

Baggrunden for ønsket om udstilling af et antal fugleskydningsskiver på Rådhuset er, at ikke alle skiver deponeret hos 

Roskilde Museum er udstillet pga. pladsmangel i udstillingsområdet. Museets fremtidsplaner for skiverne i forbindelse 

med de omfattende  ombygninger, der p.t. pågår, er ikke fastlagt. Formentlig tidligst i 2016 kan der ske ændringer. 

 

Projekt konservering af skiver forløber særdeles tilfredsstillende. Således er alle udstillede skiver konserveret minus 18 

stk. som konserveres primo 2015. 

 

I skrivende stund opbevares 61 af skiverne i Museets magasin og det synes vi er trist. Også fordi vi nu har påbegyndt 

konservering af disse. 

 

Vi har ordret konservering af 19 stk. skiver fra magasinet. De 10 stk. er færdige og de resterende 9 stk. forventes 

konserveret november-december 2014. Herudover har vi 4 afdøde fuglekongers skiver ophængt  på Restaurant 

Håndværkeren. Disse 4 skiver kan også indgå i en ophængning på Rådhuset. 

 

Totalt er der således tale om op til 65 skiver, som kan indgå i en ophængning på Rådhuset. Af disse er de 35 endnu ikke 

konserveret, men vi har lige modtaget tilsagn om en donation på kr. 50.000. Dette beløb medfører konservering 

yderligere 5-6 skiver. 

 

Vi håber meget på at du fortsat er interesseret i dette projekt og foreslår et møde herom. Du er jo er formand for 

Roskilde Museums bestyrelse og vi kan oplyse at Frank Birkebæk og Mette Høj er posetive over for ide´en og 

indforstået med denne henvendelse. De har givet tilsagn om at deltage i et møde. Det er Museet, der har 

dispositionsretten over skiverne og dermed også ansvaret for sikring mod tyveri og klimaet i udstillingsområdet. 

Udover undertegnede vil formentlig vor formand Ebbe Overgård og formand for skiveudvalget Henrik Enig deltage i et 

møde. 

Vi ser frem til at høre fra dig ! 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Handberg 

Dunhammervej 16, 4000 Roskilde 

Mobil 52750510 – E-mail : handberg@flexmail.dk 

mailto:handberg@flexmail.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådhuset                                                                                                                           Roskilde d. 16. September 2014 

Rådhusbuen 1 

4000 Roskilde 

Att. : Borgmester Joy Mogensen 

 

Vedr. : Fugleskydningsskiver 

 

Kære Joy Mogensen 

 

I fortsættelse af vor mail af 11. September 2014 fremsendes vedlagte kompendium, der beskriver skiverne opbevaret i 

Roskilde Museum´s magasin. Beskrivelserne omfatter fotoes af skiverne, tilstandsrapport og restaureringsanbefaling. 

 

Følgende 25 skiver vil ultimo 2014 være restaureret eller har ikke behov for restaurering : 

1798a, 1822, 1850, 1869, 1884, 1887, 1900, 1901, 1913, 1921, 1923, 1924, 1931, 1935, 1945, 1953, 1956, 1957, 1962, 

1966, 1968, 1979, 1981, 1982 og 1984. 

 

Hertil kommer 4 afdøde fuglekongers skiver fra ”Håndværkeren” : 1980 (Glarmester Johannes Dahl), 1983 (Købmand 

Verner Vedel), 1993 (Pastor Viggo Kanding) og 2004(Bankfuldmægtig Erik Bager). 

 

I nær fremtid (primo 2015) forventes yderligere følgende skiver at blive restaureret : 1791, 1894, 1898, 1881, 1947, 

1976 og 1885. 

 

De resterende 28 skiver, der endnu ikke er skaffet økonomiske midler til at restaurere, er ikke i en stand som 

diskvalificerer dem til at blive udstillet. Men vi regner med at skaffe midler til at få dem restaureret inden for de 

kommende 2-3 år og man kan så diskutere om de skal udstilles inden de er restaureret ! På Roskilde Museum har vi 

løbende restaureret de udstillede skiver med 5 stk. ad gangen og det har ikke givet problemer. Det kan være et 

diskussionspunkt ved et forhåbentlig kommende møde ! 

 

Ovennævnte for at give dig/jer et overblik til vurdering af projektet. Til vurdering af pladsbehov kan oplyses at de runde 

skiver har en ca. diameter på 50 cm. 

 

Yderligere beskrivelse af skiverne kan ses på vor hjemmeside www.roskildefugleskydning.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Per Handberg 

 

 

Bilag: Kompendium for skiver opbevaret på Roskilde Museums magasin 

 

http://www.roskildefugleskydning.dk/

