
De gamle platter fortæller – 86. 

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. 

 

Et unikum til billede og lyd 

De tørre tal var ikke de eneste kompetencer. Der var også en udpræget kreativ side 

Når man rækker fanden en lillefinger, tager han hele hånden. Det måtte Kurt Buchtrup sande, da 

han fik røbet sine evner overfor fugleskydningsselskabets redaktør. 

Denne uges skive er skænket til Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab af fuglekongen fra 

1995, Kurt Buchtrup. Skiven er malet af Lars Rasmussen og motivet hedder "Torvedag på 

Stændertorvet 1995". En stadeplads med gang i handlen på Stændertorvet. I baggrunden en 

sommerparasol og rådhuset. 

På den måde fik fuglekongen beskrevet, hvad han ønskede; udsigten fra sit kontor - et billede af det, 

han gerne vil stå for, nemlig billedet af ærlighed og tillid til levering af kvalitet - samvær med høj 

kvalitet - og i forretningsmæssig sammenhæng til aftalt pris og tid - i privatlivet med fokus på, at 

aftaler og såvel skrevne som uskrevne moralske forpligtelser bliver overholdt. 

Fuglekongen havde i en årrække udsigt til torvepladsen fra sit kontor i bankbygningen på 

Stændertorvet, hvor han var direktør i Bikuben og BG Bank, og havde der en lang erhvervs karriere, 

der startede i 1963 med en elevplads i "Sparekassen for Roskilde By og Omegn". 

Skivens tema er tidligere blevet brugt i 1832 på Heinrich Christian Müllers skive "Torvedag på 

Raadhustorvet". Heinrich Christian Müller var i øvrigt medstifter af Roskilde Sparekasse. Det 

samme var Thomas Hagedorn Svane, fuglekongen fra 1829 og fuglekongen fra 1839, Christian 

Hansen. 

Kurt Buchtrup sluttede sin erhvervskarriere som direktør hos advokatfirmaet Forum Advokater på 

Havnevej, hvor han fungerede i tre år og stoppede i 2004. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Pensionsalderen bliver ikke nydt i gyngestolen med et slumretæppe omkring sig. 

Kurt Buchtrup er en særdeles aktiv herre. Tiden bliver flittigt brugt til badminton, gymnastik, 

vandre- og cykelture. Udlandsrejser, musik- og teateroplevelser bliver det også til, ligesom et spil 

kort og gode måltider med et glas god vin prioriteres højt. 

Frivilligt arbejde fylder også en del af Kurt Buchtrups liv. Da han samtidig har stor interesse og 

sublime evner inden for computerteknik, ikke mindst billedredigering, fotografisk arbejde og 

lydoptagelser, har fugleskydningsselskabet nydt overordentligt godt af Kurt Buchtrups alsidige 

evner. 

Da fugleskydningsselskabet i 2008 kom ind i den moderne tidsalder og fik etableret en hjemmeside, 

fik Kurt Buchtrup stukket næsen lidt frem. Haps sagde det, og hjemmesidens redaktør havde 

hvervet sig en uvurderlig væbner til billedbehandling. Snart skulle det vise sig, at Kurt Buchtrup 

også kunne redigere en film fra fugleskydningen i 2009, der kan ses på selskabets hjemmeside. 

Ikke kun det tekniske skulle det vise sig, at Kurt Buchtrup magtede i fugleskydningsselskabets 

tjeneste. Med flittigt besøg på Lokalhistorisk arkiv og brug af internettet m.v. har Kurt Buchtrup 

bidraget med mange tekster på hjemmesiden. Artikler er det også blevet til. Her kan blandt andet 

nævnes et medansvar for en artikel om den første fuglekonge, der blev bragt i ”Jul i Roskilde” 

2009. 

Selskabet og ikke mindst redaktøren for fugleskydningsselskabets hjemmeside, er meget 

taknemmelig for de store opgaver Kurt Buchtrup løste, i de to år der gik indtil væsentligt 

billedmateriale var lagt ind og det historiske indhold i al væsentlighed var færdiggjort. 

Kurt Buchtrup fylder i øvrigt netop i dag, den 19. maj, 66 år. Der kippes med flaget og ønskes 

tillykke.  

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 19. maj 2012 


