
De gamle platter fortæller – 83. 

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 oprør mod tysken – eller var det? 

Spørgsmålet er om Boserup Pavillonen faldt i protest mod besættelsesmagten, eller 

om den blot var udtjent 

Restauratør Svend Lippert blev den sidste forpagter af det hyggelige traktørsted i skoven ved 

Roskilde Fjord. 

De danske frihedskæmpere gjorde med livet som indsats modstand mod okkupationsmagten, og var 

med til at gøre en forskel med deres kamp under den tyske besættelse af Danmark under 2. 

verdenskrig. I krigens sidste dage, hvor ”Det Tredje Riges” dage så ud til at være til ende, og i 

dagene derefter, blev antallet af danske frihedskæmpere forøget betragteligt. Mange af de senere 

”frihedskæmperes” betydning var vist temmelig begrænset. Men det er jo altid rart at være med når 

”flødeskummen” skal slikkes. Disse fik efterfølgende i folkemunde betegnelsen ”De sidste dages 

hellige”. 

Denne uges skive er fra 1941, og er et vidne om det lille oprør mod den tyske besættelsesmagt, der 

var i Danmark fra 1940 til 1945. Skiven blev dog først malet i 1945 og offentliggjort efter 

befrielsen. I den forbindelse fortalte restauratør Svend Lippert, at pavillonen var fjernet fire år 

tidligere på hans foranledning, fordi tyskerne ville overtage den. Ikke et ondt ord om Svend Lippert 

i den forbindelse, for hans virke og mange tillidshverv vidner jo om, at han absolut var en 

hædersmand, men det var altså i en tid, hvor der åbenbart var et stort behov for at demonstrere det 

rette sindelag. 

På skiven kan læses: 

”Ej Tysken jeg Husly vil byde 

Derfor af Skoven jeg ønsked den ryddet”. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


 

Det er nok at stramme den heroiske indsats en anelse, for selv om det er nævnt at pavillonen skulle 

være nedbrændt, er det vist et faktum, at pavillonen blev nedrevet i 1941 fordi den var 

utidssvarende og faldefærdig. 

Svend Lippert blev den sidste restauratør i Boserup Pavillonen, der nåede at eksistere i knap 100 år. 

Det var i sommeren 1847 at Københavns Borgerrepræsentation vedtog at lade opføre et traktørsted, 

som man dengang sagde, i Boserup Skov. En af årsagerne til placeringen af traktørstedet i Boserup, 

var Roskildes betydning som endestation for landets første jernbanestrækning og som samlingssted 

for Østifternes Stænderforsamling. 

I årene 1862 til 1909 holdt Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab til i Boserup Pavillonen, på 

hvis område den årlige fugleskydning blev afviklet. Dette blev afsluttet, da Københavns magistrat 

besluttede, at der ikke mere måtte afholdes skydninger ved pavillonen i Boserup. 

Herefter holdt fugleskydningsselskabet til på Trægården på Frederiksborgvej indtil 2. verdenskrigs 

start. I seks år blev der herefter afholdt fugleskydning ved Vigen. Det var netop her Svend Lippert 

som den første blev fuglekonge i 1941. 

Svend Lippert blev født den 8. april 1896. Livet igennem arbejdede han i restaurationsbranchen. 

Foruden Boserup Pavillonen drev han i en årrække Taastrup Nykro, der senere kom til at hedde 

Lipperts Hotel. I dag fungerer huset som Taastrup Medborgerhus med mødelokaler, koncerter, 

underholdning og eget galleri. 

Svend Lippert blev optaget i fugleskydningsselskabet i 1932. I 1982 havde han således 50 års 

jubilæum og modtog en medalje af sølv og med "Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab" 

påført i håndskårede guldbogstaver. På forsiden er skrevet Svend Lipperts navn, samt datoerne 4/7 

1932 - 5/7 1982. Medaljen er lavet af guldsmed Knud Dines Hansen og er stadig blandt selskabets 

klenodier. 

Også i Tåstrup og Omegns Fugleskydningsselskab var Svend Lippert aktiv. Her bestred han 

formandsposten fra 1950 til 1954. Dette selskab har i dag en formandsskive fra dengang. Motivet er 

naturligvis Lipperts Hotel. 

Svend Lippert døde den 18. februar 1983. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 28. april 2012 


