
De gamle platter fortæller – 19. 

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. 

 

Kollegernes førstemand 

En fugleskydningsskive fra genforeningsåret 1920 

Som den stærkt nationalt indstillede mand, isenkræmmer P. Kelp var, faldt det helt naturligt for 

ham, da han i 1920 – genforeningsåret – blev fuglekonge at lade V. Gregersen gengive et motiv fra 

Sønderjylland, nemlig da kong Christian den Tiende rider over den hidtidige grænse 10. juli 1920. 

Isenkræmmer Kelp, der døde i 1956 i en alder af 68 år, gjorde et meget stort arbejde for sin by og 

sin stand. Gennem 45 år drev han forretningen Skomagergade 17, der er overtaget af hans søn 

Torben Kelp. I årenes løb fik han overdraget en række tillidsposter. I et par perioder var han således 

medlem af Roskilde byråd, valgt af de konservative, ligesom han var medlem af 

ligningskommissionen og i en snes år formand for Roskilde Handelsstandsforening. 

Sin største offentlige indsats kom P. Kelp vel nok til at gøre inden for isenkramstanden. I to 

perioder var han formand for Centralforeningen af Danmarks Isenkræmmere samt formand for 

Provins-Isenkræmmerforeningen, af hvilken han var æresmedlem ved sin død. Desuden havde han 

været formand for de nordiske isenkræmmerforeningers permanente komite, medlem af 

provinshandelskammeret og Købestævnets repræsentantskab. 

Ved isenkræmmer Kelps begravelse fremhævede pastor, dr. Theol. Jordt Jørgensen, at han var en 

mand som mange så op til på grund af hans klare intelligens og dømmekraft, og fordi han ikke veg 

tilbage for besværligheder eller lod sig skræmme 

- aj. 

* 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Efterskrift: 

Peter Kelps skive er desværre ikke mere i fugleskydningsselskabets ejendom. I 1970´erne forsvandt 

en del skiver fra deres udstilling på hotel Prindsen, blandt disse den historiske skive fra 

genforeningsdagen. Billedet af skiven er det bedst mulige der kan vises fra de gamle fotoarkiver. 

Skiverne fra de afdøde fuglekonger er deponeret på Roskilde Museum, og en stor del af disse er 

ophængt i museets særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde 

Fugleskydningsselskab. De nulevende fuglekongers skiver er ophængt på restaurant Håndværkeren. 

* 

Heller ikke Kelps isenkræmmerforretning eksisterer i dag. Som så mange andre specialforretninger, 

har den måtte lukke på grund af tidernes udvikling. På adressen Skomagergade 17 ligger i dag H & 

M Hennes & Mauritz. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 5. august 1972 og den 22. januar 2011 


