
Da jeg som ganske ung malerlærling skulle nedtage alle skiverne på Hotel Prindsen og 
rense dem for tobaksrøg,  
Dengang vidste jeg godt det var fuglekongernes skiver, men ikke baggrunden, at det var 
skytterne,- der var det vigtigeste. 
Så stort tillykke med optagelsen af de nye skytte og de gamle…. Ja de kender historien om 
starten i Spanien i 1200 tallet, og om Haraldsborg hvor skydningerne startede i Roskilde og 
senere på Havnen, hvor man skød, ud over vandet. ( en af skiverne er malet fra havnen 
1780 ) 
Men husk kære ” skytter” i er byens våbenføre mænd, der skal beskytte… borgere, 
borgmester og Kongen !!!!! 
Jeg var på Dybbel Banke for en måned siden og se og høre omkring  1864 og alle de 
genvorligheder som soldaterne var igennem mod tysken, 
Og den fatale udmelding fra det Danske Ministerie om de ikke helt vidste hvad de ville. Her 
blev der ikke kaldt på skytterne fra de mange skydeforeninger, der lå i Sønderjylland og 
historien har jeg fra en flereårig deltagelse i Sønderborgs Ringridderfest. 
 
Men tilbage til Fugleskydnings selskabet i Roskilde.  For en del år siden kom der en 
anmeldelse om nogle ”Kratluskere ved Tjørnegårdsskolen” 
det viste sig imidlertid, det var skytter her fra Selskabet, der hver torsdag i måneden, 
dygtig gjorde sig i kælderen ved skydning og jeg kan kun opfordre Jer til at deltage. Det 
siges at være god træning bla. mod ”Parkinton” at kunne fokusere og beherske fingerne…… 
til en hvis grad….. 
Der står også så smukt skrevet i sangen For Skytterne : 
 
Ja, for ser du denne riffel, 
den er en Perle, som vist Du ser; 
hverken blyant eller Griffel kan beskrive, 
hvor vi har hinanden kær; 
blot jeg peger hen mod Fjenden, 
den mig kysser ømt på Kinden, 
jeg får vist, jeg skal tro, hverken Rist eller Ro, 
 førend Tysken vort Bryllup har gjort. 
 
Verden er en anden i dag, i dag går vi med skydevåbnet i bukserne ”mobilen” hvor der 
kaldes til ”krig eller forsvar”, 
Så du skal være tilkoblet ” Twitter eller Facebook” for ellers når du ikke at få ” budskabet” 
 
Derfor kan skytten godt nå Elskovstimen som der skrives….  
Men når Løven skal stå Prøven,- den sig rejser så stolt og knejser,- 
Skytter, træd an! Vi vil kæmpe alle mand,- for Konge og vort elskede land; 
Der kan være meget smukt mellem to mænd – bolt der er en kvinde imellem !! 
Med dette vil jeg slutte med et sitat der stod skrevet tidligere i Selskabet… At til 
skydningen, ville man Nok spise og drikke, 
men det skulle være med anstand…. Husk det !!!!! 
 
                                                                                                   
Frans Goldbach 2019 


