
De gamle platter fortæller – 60. 

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. 

 

Skoven har lukket sig over den gamle pavillon 

Sygeplejerskerne var utilbørligt hengivende til pavillonens forlystelser 

I 1900 måtte Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab som omtalt i sidste artikel flytte til 

Boserup Strand, fordi Københavns Magistrat havde forbudt videre skydning ved Boserup 

Pavillonen, hvor man ellers havde holdt til siden 1862. 

Denne uges fugleskydningsplatte har netop denne pavillon som motiv. Platten er fra 1878 og er 

skænket af dette års fuglekonge, farver H.G.W. Hammer, der havde farveri på hjørnet af 

Ringstedgade og Skomagergade. Han skænkede i øvrigt i 1882 fugleskydningsselskabet et sølv-

drikkebæger, som kun fuglekongen måtte drikke af. Det er stadig i selskabets besiddelse. 

Farver Hans Gunner Weggersbo Hammer døde nytårsdag 1893 i en alder af 56 år, og i hans 

nekrolog hedder det blandt andet: ”Den Afdøde var en velseet og agtet Mand heri Byen, en Mand 

der satte sin Ære i at være Haandværker. Han har i en Aarrække været et virksomt Medlem af 

Ligningskommissionen og af Borger- og Haandværkerforeningen. I disse stillinger vandt han sig 

mange Venner”. 

Denne artikel skal imidlertid nærmest vies den gamle Boserup pavillon, som mange endnu husker. I 

sommeren 1847 vedtog Københavns Borgerrepræsentation at opføre et traktørsted i Boserup Skov. 

Den blev imidlertid ikke i starten den succes, man havde regnet med, og tilmed fandt ledelsen af 

Sct. Hans Hospital, at den virkede uheldig på disciplinen blandt opsynspersonalet. Navnlig skulle 

gangkonerne, den tids sygeplejersker, være ”utilbørligt hengivende til de Forlystelser, Pavillonen 

tilbyder”. 

Pavillonen blev dog stående, og det var roskildenserne glade for. Gang på gang kan man i ældre 

breve støde på minder om sommer- og vinterture til pavillonen. Denne interesse fra Roskildes side 

blev baggrunden for en ny fase i pavillonens tilværelse. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Det skete, da den i 1862 blev overtaget af fugleskydningsselskabet. Dets første vært var restauratør 

Riis. 

Fra 1865 nævnes restauratør Christensen, der samtidig drev hotel Prindsen som forpagter for 

kaptajn Sveistrup, og fra 1870 restauratør R. Hansen. Den sidste vært var Svend Lippert, der senere 

i mange år drev Lipperts hotel i Taastrup, som nu er overdraget sønnen, Bent Lippert. 

Efterhånden var tiden løbet fra den gamle pavillon, blandt andet, fordi udflugterne var flyttet fra 

skoven til vandet, og det hele var ved at forfalde. Svend Lippert var enig med Københavns 

Magistrat i, at en gennemgribende modernisering ikke kunne betale sig. I foråret 1941 blev 

pavillonen så nedrevet, og over dens tidligere grund har skoven nu for længst lukket sig. 

Boserup pavillon var ramme om mange meget store festligheder og mindre selskabelighed. 

Foreninger fra egnen og byen havde den som mål for udflugter, og gennem mange år var i mange 

hjem en tur til Boserup et fast led i sommerens familieliv. Før bilernes tid kunne man jo spadsere, 

cykle eller sejle derud, men var man mere mageligt anlagt, var det let at leje en kapervogn i 

Roskilde. 

Særlig i denne uges artikel er der grund til at mindes pinsemorgenerne ved Boseruppavillonen. Der 

kom mange mennesker for at se solen danse. Det er for resten en skik, der er fulgt op i restaurant 

Skovly. 

Pinsemorgen ved pavillonen tømtes den medbragte madkurv i de små lysthuse, der lå om plænen 

med den høje flagstang, hvis flag kunne ses langt borte fra. Fra den ikke meget stilrene, men 

praktiske veranda foran pavillonen var der udsigt ind til Roskilde over en rydning, der af den grund 

var hugget gennem skovbevoksningen. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

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

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. H.G.W. Hammers skive indgår i museets 

særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

* 

Ifølge fugleskydningsselskabets fortegnelser hed fuglekongen fra 1878 Hans Gunner Weggerslev 

Hammer. 

* 

Sølv-drikkebægeret, som farver Hammer skænkede til fugleskydningsselskabet, er ikke længere i 

selskabets besiddelse. Bægeret og tre andre sølv-drikkebægere, der var skænket til selskabet, blev 

den 10. februar 1977 skænket til Roskilde Museum, hvor de i dag er udstillet. 

* 



Lipperts hotel i Taastrup eksisterer ikke mere. I dag fungerer bygningen som medborgerhus. Svend 

Lippert blev fuglekonge i 1941. Vi vender tilbage til ham i en senere artikel. 

* 

Ak nej, restaurant Skovly er desværre også kun en saga blot. Restauranten lukkede i midten af 

1980´erne. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 9. juni 1973 og den 5. november 2011 


