
De gamle platter fortæller – 59. 

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 glad dag i Boserup 

Fugleskydninger ved Boserup-pavillonen fra 1862 til 1900 

Fra 1862 til 1900 holdt Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab sine årlige fugleskydninger i 

Boserup skov ved den hyggelige, gamle pavillon, der blev revet ned i 1941. 

Denne uges fugleskydningsplatte er malet fra pavillonen, og man ser nedover skydepladsen. Til 

venstre står stangen, som fuglen blev sat på, og til højre ses det sted, hvorfra skydningen foregik. 

Midt i billedets baggrund skimtes domkirken, og til venstre ses en del af Sct. Hans Hospital. 

* 

Platten er fra 1873, og dette års fuglekonge var medlem af den kendte Roskildeslægt Wismann, 

nemlig snedkermester Frederik Ernst Wismann, der havde værksted i Ringstedgade 42, hvor 

købmand Valdemar Nielsen nu har BP-tanktstation. 

Frederik Wismann var født i 1829 og døde den 4. maj 1909. Wismann var – hvad en fuglekonge 

naturligvis skal være – en af byens gode borgere. Fra 1864 til 1901 var han oldermand for 

snedkerlauget og i 30 år formand for snedkernes sygekasse. I årene 1867-78 bestred han den nu 

forsvundne stilling som fattigforstander, og derefter var han i ti år medlem af 

ligningskommissionen. I 1888 kom han i byrådet, hvor han sad i seks år, og samtidig havde han en 

snedkerforretning, der var en af byens betydeligste. 

* 

Men for at vende tilbage til Boserup. På fugleskydningsselskabets generalforsamling i 1862 

vedtoges det at flytte fra Roskilde havn til Boserup, og direktionen, som bestyrelsen dengang hed, 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


fik bemyndigelse til at forhandle med Københavns Magistrat om overtagelse af pavillonen, der blev 

bygget i 1847. Forhandlingerne med borgmester Gammeltoft resulterede i en overtagelse. 

Indtil 1900 kørte skydebrødrene så gennem Roskilde i charabancer for at holde en glad dag, der 

sluttede med middag i pavillonen. Kjole og hvidt var obligatorisk. Et højdepunkt i ”Boserup-årene” 

var 100-års jubilæet i 1887. 

Med betagelse bliver det nævnt, at der under skydningen var en pause, under hvilken der blev taget 

”levende fotografier”. 

I 1900 meddelte Københavns Magistrat imidlertid gennem skovrider Anger, at der for fremtiden 

ikke måtte holdes fugle- eller skiveskydning ved pavillonen. De nødstedte fugleskydningsbrødre 

søgte at holde fugleskydning blot også dette år ved pavillonen. Men det endte med, at man måtte 

flytte ned til Boserup strand. 

En ejendommelig udløber af sagen var, at en højtstående embedsmand ved Sct. Hans Hospital fik 

annulleret en bemærkning i protokollen fra 1883 om, at han på grund af kontingentrestance var 

udslettet af selskabet. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

I dag hænger skiverne for de nulevende fuglekonger i Restaurant Håndværkeren, mens de afdøde 

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. Frederik Ernst Wismanns skive indgår i 

museets særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

* 

Den sidste fugleskydning ved stranden i Boserup var i 1909. 

* 

Der er ikke mere BP-tankstation på Ringstedvej 42. I dag ligger Duris Autocenter på stedet. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 2. juni 1973 og den 29. oktober 2011 


