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Det er tidLigere set, at bL.a. svensl<el<rigene førte tiL
gensidigt ran af vaerdier, men i dette tltfaeLde er både
ud- og hjemrejse foregået i fred og fordragel.ighed.

restaureringer", og i den anLedning var sl<iven udLånt
af den svensl<e ejer.

Tal<l<et

være en meget generØs donatlon fra Spar
Nord Fonden har det været muligt for Rosl<ilde og
Omegns FugleskydningsseLsl<ab at erhverve fugle-

Historien bag sl<ivens Lidt specie[Le sl<aebne tog sin
begyndelse årelfør Rosl<iLde og Omegns Fuglesl<ydningsseLsl<abs 75 år jubiLaeum i 1861, hvor seLsl<abet

skydningssl<iven fra 1847.

var i dyb øl<onomisl< l<rise. Stormen bLev redet al men
prisen bLev, at en deL fuglel<ongesl<iver overgil< til
privat eje. FLere er siden l<ommet tilbage tiLseLsl<abet,
nogle tiLhører i dag museer uden for Rosl<iLde, mens
andre desværre er helt forsvundet.

Denne sl<ive er oprindeLigt givet tiL selsl<abet åt t,rnmand Borch, og hvad der il<l<e mindst gør den interessant, er den l<endsgerning, at l<unstneren bag sl<iven
er professor Jacob l(ornerup.

BLandt de l<Lenodjer, der l<om
Rosl<i[de Museum havde

i 201,31201,4 en særudstil-

Ling "l(ornerups billedverden
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Rosl<iLde,

I bevægelse

rejser og

i privat eje, var tre af

famiLien Borchs sl<iver. De gil< meget naturligt i arv til
senere generationer og endte i Sverige i forbindeLse
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med et ægtesl(ab på tvaers af Landegrænserne. Det har tiL stadighed
vaeret et stort ønsl<e hos fugleskydningsselsl<abet at finde og om muligt titbagel<øbe forsvundne sl<iver. Både dem, der på reel vjs udgil< i
1.861 ogdem, der desværre bLev stjåtet fra Hote[ Prindsen i

!97o'erne.

I 1"993 lykkedes det fugteskydningsseLsl<abet i samarbejde med lokathistoril<eren Lotte Fang at forhandle sig tit hjemkøb af to af de tre
sl<iver, nemLig lacob Borchs to sl<iver fra 1794. At der var to sl<iver med
samme årstaL sl<yldes, at der dengang var to fugtesl<ydningsseLsl<aber
i byen, og l<øbmanden btev pudsigt nol< fugtel<onge begge steder det
år. Ejeren, Anne-Lisa FaLkman, viLLe dog il<l<e saetge sin mands oLdefars
sl<ive fra 1847.

futgte fugleskydningssetsl<abet op på mutighederne hos Søren
Borchs tipoldebarn, Birgitta FaLkman Lundberg, som nu havde arvet
sl<iven, men fortsat uden heLd, men ejeren tod dog forstå, at den næste
generation fandt det naturligt, om sl<iven l<om tiLbage tiL RoskiLde, så
det gav da et tiLte håb.
I 2O10

I sommeren 2016 btev der forsøgt igen, og der var gjort yderligere
forberedeLser, idet det jo stod l<Lart, at et uvurderligt museumsstyl<l<e
fra 1847 naeppe l<unne erhverves for småpenge. Spar Nord Fonden gav
heLdigvis titsagn om det nødvendige øl<onomisl<e rygstød tiI en handeL,
hvis muLigheden sl<uL[e opstå.
Henvendetsen tiL ejeren gav det opmuntrende resuLtat, at ejeren Lovede at overveje et saLg seriøst, men udbad sig betaenl<ningstid.

- meget symbolsl< på seLsl<abets 229 års stiftetsesdag
gtædetig dag, da et par teLefonsamtaLer resuLterede i
rigtig
blev en

Den 28. august

-

en mundtlig aftale.

Den 12. september satte Per Handberg og jeg fra fuglesl<ydningsselsl<abet l<urs mod Nåssjø i Sverige. Om aftenen var vi glade og il<l<e så
tidt lettede retur i Roskitde med vores vaerdifuLde Last - alt var gået
som planLagt.

Om end sl<iven traengte ti[ en l<ærtig hånd, fremstod den som en af
de smul<l<este i samLingen. Dagen efter blev sl<iven indLeveret tiL l<onservering, og ved årets torsl<egitde i starten af november btev den prae-

senteret for sl<ydebrød rene.
Ringen blev sluttet for det fornemme klenodie den r. juti i år. Efter
en stØrre ombygning var der reception i anledning af den nye hoved-

udstilling iRosl<itde Museum. Her fil< den berejste sl<ive en fornem
pLacering bLandt andre fornemme sl<iver.
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