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Støt kulturhistoriske skatte af stor værdi for hele Roskilde 
 

Det hele startede i 1787. Ædle mænd i Roskilde stiftede et fugleskydningsselskab med det alvorlige sigte at 

øve medlemmernes træfsikkerhed, hvis fjenden skulle komme. Skydningerne foregik ved havnen, og 

skydebrødrene holdt til på ”Lille Børs”. 

Fugleskydningsselskabet eksisterer stadig og har den 28. august 225 års jubilæum. I dag er tilholdsstedet 

Restaurant Håndværkeren. Skydebrødrene øver stadig træfsikkerheden, men reelt har selskabet i dag et socialt 

og selskabeligt formål. 

Selskabet er Roskildes ældste forening. Det har gennem alle årene holdt de gamle traditioner i hævd og er i dag 

et kulturhistorisk vartegn for byen. Ikke mindst selskabets hjemmeside på www.roskildefugleskydning.dk er en 

gave til byen og fremtidens lokalhistorikere. Her kan ikke blot læses om selskabet og fuglekongerne, men her 

vil man til enhver tid få et indblik i, hvad der skete i Roskilde på den tid, hvor årets fuglekonge regerede. 

Gennem alle årene har det været fuglekongens ædle pligt at give selskabet en malet skive. Skiverne er en 

kulturhistorisk skat for hele byen og er tilgængelige for alle. Skiverne kan være symbolske, topografiske 

eller fortælle om fuglekongens erhverv og/eller interesse. En stor del af skiverne er ophængt på Roskilde 

Museum, mens andre hænger i den store sal på Restaurant Håndværkeren. 

Selskabet står i øjeblikket over for en større restaureringsopgave af en del af skiverne. Efterfølgende er der 

behov for løbende vedligeholdelse. Til hjælp til finansiering af disse opgaver har selskabet et sponsorgalleri, 

hvor virksomheder og borgere har mulighed for at fortælle en historie. De enkelte sponsorsider, er tilknyttet 

en fuglekongeside på hjemmesiden. Den årlige pris er 500 kr. pr. sponsorside, man vælger at tegne. 

En anden mulighed er donationer, hvor alle kan indbetale beløb, store som små. På hjemmesiden takker vi 

for donationer, men det er muligt at forblive anonym. 

Med stor taknemmelighed modtager selskabet beløb til Museumskontoen. Donationer kan indbetales til 

Nordea Bank 2280-0724507182. 

Sponsorer til fuglekongesider er meget velkomne til at skrive til 

henrik@brandt-dk.com eller ringe på 40757271. Samme sted 

svares i øvrigt på spørgsmål af enhver slags om sponsorater, 

donationer og selskabet i øvrigt. 

Vi takker på forhånd på selskabets vegne. 

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab af 28. august 1787 
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