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Forord

Dette er en bog om Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vor
dingborg og O m egn og noget om Vordingborg by’s nyere hi
storie.
Den udgives i anledning af vort ærværdige selskabs 200-års j ubilæum, som et bidrag til skildringen af Vordingborg by og
om egn.
Selskabets direktion h ar i anledning af 200-års dagen ønsket
at udgive denne bog, og vi takker hr. Anders H enriksen, Næs
tved, for det store arbejde han velvilligt har udført ved udgi
velsen af denne.
Vordingborg Skydeselskab 1788 d er var selskabets oprindeli
ge navn, har gennem de forløbne 200 år været m ed til at knytte
byen og om egnens beboere sam m en u n d e r selskabets valg
sprog »at borgerlig sam dræ gtighed er selskabets øjemed«.
Med udgivelsen af bogen, vil je g benytte lejligheden til at u d 
trykke en varm følt tak, til alle d er gennem årene aktivt har
støttet vort ærværdige selskab, Vordingborg by, godset Rosenfeldt, Vordingborg G arnison, sam t den nuvæ rende direktion
og em bedsm æ nd for et stort og uegennyttigt arbejde i det for
løbne år. Tak til tidligere direktionsm edlem m er som år efter
år h ar været m edvirkende til at selskabet er så aktivt i dag, lige
ledes til de skydebrødre der altid aktivt deltager i skydninger
ne.
Vi er glade og taknem m elige for de skydebrødre og firm aer
m.fl. der, som bidragydere har gjort d et økonom isk m uligt at
udgive denne bog.
Trods sin høje alder lever og trives vort ærværdige selskab i
bedste velgående, både hvad angår kvalitet og kvantitet. En af
grundene hertil er, at skydebrødrene overholder den disci
plin, der er en nødvendighed på skydedagene, og at de m øder
op gang efter gang.
P.d.v.
Ernst Lawes,
form and.
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Forord

Det er en stor glæde for m ig at ønske Fugleskydningsselskabet
for Vordingborg og O m egn tillykke m ed 200-års jubilæ et.
»Det borgerlige skydeselskab i Vordingborg«, som det hed ved
oprettelsen i 1788, har gennem hele forløbet i de 200 år p å
kaldt sig opm æ rksom hed. Alene bragene fra de gam le forla
dere, h ar m edvirket til at kalde befolkningen frem.
Im ponerende nok' skydes d er stadig m ed disse ældgam le ge
værer. Skydningen er foregået forskellige steder gennem åre
ne og skydedagen h ar også vekslet. Et par gange er skydedagen således blevet æ ndret af hensyn til græssende køer i skydeom rådet.
Da selskabet er o p rettet i året for Stavnsbåndets ophævelse vil
det kom m e til at indgå i festlighederne om kring dette.
O m end der h ar væ ret pauser i skydningerne, h ar skydeselska
bet hele tiden været der i de 200 år. G ennem alle tider har sky
deselskabet ligeledes haft et tæ t forhold til den til enhver tid
væ rende garnisonschef, politim ester, postm ester, byfoged,
den nyere tids borgm ester, håndvæ rksudøvere og andre e r
h v e rv ja , i æ ldre tid er endog en degn nævnt.
At lederne af de forskellige uddannelsessteder h ar været im 
pliceret, frem går også af de gam le skrifter. Tilbage i tiden kun
ne i øvrigt postm ester og byfoged godt være sam m e person.
Mit ønske ved ju b ilæ e t er, at der fortsat sluttes op om det gam 
le skydeselskab, Vordingborgs ældste, selskabelige forening,
således at skuddene stadig m å lyde på den store dag.
Jørn Nielsen,
borgm ester.
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Forord

Det initiativ, der er taget m ed henblik på at udgive dette fest
skrift, m å i høj grad påskønnes. Der foreligger ikke m eget hi
storisk m ateriale om Vordingborg og Om egn. Dette erkendte
garnisonen selv, da den ija n u a r 1988 ville udgive et festskrift i
anledning af V ordingborg Garnisons 75 års jubilæ um . Vi har
alle behov for at kende vore rø d d er og for et historisk tilbage
blik.
Fugleskydning, som enhver anden form for skydning, h ar for
svarets bevågenhed, idet skydefærdighed altid har været en af
de grundpiller, hvorpå landets forsvar har bygget. Fugleskyd
ningens historie går m eget langt tilbage - i m iddelalderen
kendt som papegøjeskydning - og fugleskydningsselskaberne
h ar altid forstået at samle folk til såvel udøvelse af den ædle
sport som til festlige sam m enkom ster.
Ikke m indst håndteringen af de gam le bøsser, geværer og rif
ler samt opladningen af egne p atro n er er et fascinerende skue
på skydedagene.
Jeg h ar m ed stor fornøjelse som ny tiltrådt garnisonskom m an
d ant deltaget i sidste års skydning og prøvet en af de gamle
perkussionsstangrifler. Man kan jo kun være im poneret af, at
det stadig kan lade sig gøre at skyde m ed dem. Som soldat fin
der je g det m eget spæ ndende, at se skydebrødrene skyde m ed
det gam le m ilitæ rgevæ r R em ington m odel 1867, d er var i den
danske hæ r helt op til 1. verdenskrig.
Jeg vil håbe, at traditionerne også i frem tiden kan holdes i
hævd o g je g ønsker Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vor
dingborg og O m egn hjertelig tillykke m ed 200-års dagen.
J. Miinsberg,
oberst,
G arnisonskom m andant
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Rosenfeldt som nabo
Skønt beskeden af størrelse har V ordingborg fra m eget gam 
mel tid bu d t sine borgere rige m uligheder i tilværelsen: Fro
digt opland, havn og naturskønhed. Glansen fra Valdem arernes h o f blegnede vel efterhånden; m en den kongelige bevå
genhed bestod langt op i tiden takket være vildtbanen og se
nere ryttergodset om kring V ordingborg slot. Vi m å antage, at
de raske rytterofficerer h ar bidraget sam m en m ed garvede
skibskaptajner og færgefolk til at sætte liv og initiativ i borger
skabet.
Så solgte Kongen alt ryttergodset i 1774, og byen så sig pludse
lig omgivet til alle sider af private godser. G odsfunktionæ rer
ne indtog vel nogle af de pladser, som rytterofficererne forlod.
I d et m indste er initiativet i behold. Fugleskydningsselskab og
sejlklub kom m er tidligt til, og godserne er med.
Vi m øder Rosenfeldts navn allerede i 1797 i Næstved, da gods
inspektør Schütz bliver fuglekonge. Flere kom m er til op gen
nem årene. Et skjold m ed forvalter Skaanings navn (Knudsskovgaard) hang til det sidste i Kirkeskovspavillonen.
1 1844 købte ingeniørofficeren Oscar O ’Neill O xholm Rosen
feldt. Selv havde han vist for travlt m ed sin overvældende p e r
sonlige indsats for godsets tilrettelæggelse; m en sønnen Carl,
som voksede op på stedet, blev et prom inent m edlem af sel
skabet og fuglekonge 1888. E ndnu m ere p rom inent blev dog
hans hustru, den dansk-am erikansk fødte Sofie M argrethe f.
Beck, kam m erherreinden, der var forud for sin tid i kvinde
sagen, og som andetsteds om tales for sin bemærkelsesværdige
indsats for Fugleskydningsselskabet.
Som enke 1914-35 drev den barnløse kam m erherreinde gav
m ildheden ud over, hvad godset kunne bære. Nevøen Oscar
O ’Neill O xholm arvede en tom godskasse og m åtte afdrage a r
veafgiften over 10 år, m ens han fortsatte sin karriere i diplo
m atiet, en årræ kke som gesandt i Kina, sidst som am bassadør i
Norge før og efter krigen. Skønt m edlem af Fugleskydnings
selskabet (figurerer som ju ra stu d e ren d e på et billede fra skyd
ningen 1910), tillod hans poster i ud lan d et ham ikke m egen
aktiv deltagelse. Ved am bassadørens død 1949 arvede hans da
19-årige d atter Elsa O xholm . Som hendes æ gtem and fikjeg få
år senere den glæde at indtræ de i selskabet og således rep ræ 
sentere ejerfam ilien på Rosenfeldt som tredie generation.
Også slægten Tillisch h ar en tradition, idet m in farfaders bro 
der, kam m erherre George Tillisch blev m edlem u n d e r sin em 
bedsperiode som am tm and i Præstø amt, der jo om fattede
Vordingborg. H an holdt tale i 1888 ved selskabets 100 års ju b i
læum.
En by i vækst og forståelige sikkerhedskrav drev skydningerne
stedse længere b ort fra Kirkeskoven ud over bygrænsen, der
stort set falder sam m en m ed tre godsgrænser. Det faldt i Ro-
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senfeldts lod at byde skydebrodrene velkommen. Siden 1922
h ar de årlige skydninger fundet sted herude; og m an tør håbe,
at vi m ed den sidste udflytning h ar fået et sådant forspring for
byudviklingen, at der bliver ro om spørgsm ålet m ange år frem
i tiden.
Det vil i d et hele taget være glædeligt, hvis Fugleskydningssel
skabet bliver ført videre m ed livskraft og i en stil, som er dette
bem ærkelsesværdige stykke egnshistorie værdig. M eget gerne
ser vi også R osenfeldt fortsæ tte i en position, der tillader god
set at bidrage dertil.
Rosenfeldt i maj 1988.
Erik Tillisch.

Den samlede direktion. Stående fra venstre ses entreprenør ChristianJørgensen, næstfor
manden, direktør Tom Vest Hansen og gårdejerJens Boye Andersen. Siddendefra venstre
kassereren, politiassistent H.C. Rasmussen ogformanden, kasememester Ernst Lawes.
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D irektionen vil gerne rette en tak til følgende bidragydere
A utoforhandler, H enning Christensen,
Vordingborg.
I.V.P. Karosseri, Stensved.
Jaco Sko, Vordingborg.
Nissens Auto, Stensved.
Tøm rerm ester Jo h n Ibby, Vordingborg.
V ordingborg VVS, Ndr. Vindinge.
VVS Firm a Søren Rasmussen,
Vordingborg.
Vordingborg Gulvbelægning,
A ndelsbanken, Vordingborg.
De Danske Skytte-, Gymnastik- og
Idræ tsforeninger.
Flyvevåbnets Soldaterforening,
Vordingborg.
H andelsbanken, Vordingborg.
Lions Club, Vordingborg.
Privatbanken, Vordingborg.
Sparekassen SDS, Vordingborg.
Vordingborg Bank.
G årdejer Jens Boye A ndersen,
Vestenbæk.
Tøm rer Ole G otfredsen, Vordingborg.
M aterielforvalter K.E. H udlebusch,
Lundby.
P roprietæ r O. Hoy, M asnedø.
Tøm rer K nud K åber Hansen,
Vordingborg.
Frisør Jørgen Jensen, Vordingborg.
Sm ed Finn H. Larsen, Bogø.
O verbetjent PH . Larsen, Vestenbæk.
Skorstensfejer Aage Nielsen,
Vordingborg.
Postbud Svend Erik Nielsen,
Vordingborg.
K ontorchef Chr. Ovesen Nygaard,
Nyråd.
G årdejer Ejler Pedersen, Ndr. Vindinge.
M askinarbejder H ans H enrik Pedersen,
Ndr. Vindinge.
Fysioterapeut E. Rolschau, Næstved.
R enseriarbejder K nud Rasmussen,
Ørslev.
Specialarbejder Palle Suensen
Vægter Torben Sørensen, Vordingborg.
K am m erherre Erik Tillisch, Rosenfeldt,
Vordingborg.
V ordingborg K om m une.
Vordingborg Dagblad.
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Forord.

H ar m an beskrevet én fugleskydning, så h ar m an beskrevet
dem alle. Det burde være tilfældet hos et så traditionsrigt sel
skab som Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og O m 
egn, d er stadig skyder m ed forladerstangrifler til en fugl, der
ikke h ar æ ndret sig m eget i selskabets lange historie. Princip
p ern e om kring selve skydningen ligner de oprindelige, m en
forandringer h ar der været. Ganske vist er de forandringer,
d er er sket i selskabets 200 år, for en stor dels vedkom m ende
kom m et udefra, ligesom lysten til at holde liv i selskabet har
væ ret svingende g ru n d et landets økonom iske forhold. Også
krigsmæssige forhold h ar naturligvis haft indflydelse på sel
skabets aktiviteter. Således afholdtes d er ikke fugleskydning i
årene fra 1810 til 1819. Efter en god og stabil periode fra 1819
til 1839 m åtte m an på gru n d af for ringe tilslutning stoppe i en
længere årrække. Det var vel næ rm est skytteforeningsbevæ
gelsen, der i 1860 fik en gru p p e af borgere til at genoplive sel
skabet. Siden h ar man, kun afbrudt af krigen i 1864 og 2. ver
denskrig og i perio d er m ed nogen anstrengelse, afholdt fugle
skydning hvert år. O m stående jubilæ um sskrift er skrevet på
baggrund af de arkivalier, d er er angivet u n d e r kildeangivel
ser, m en det skal ikke være nogen hem m elighed, at de skiften
de sekretæ rer ikke kan beskyldes for at overdrive p ap irfo rb ru 
get i forhandlingsprotokollerne. Ofte er det endog m eget
sparsom m e oplysninger, d er er at hente herfra.
Jeg h ar fundet det væsentligt også at beskrive stangriflerne og
de m ænd, d er h a r frem stillet disse m eget specielle skydevå
ben. Ligeledes er d er lagt vægt på, at de eksisterende kendte
fuglekongeskiver og andre effekter, der h ar tilknytning til sel
skabets historie, er m edtaget. Der vil være skydebrødre, der
h ar gjort en indsats for selskabet, hvis navne ikke frem træ der
m ed særlig vægt, og dette er naturligvis en fej 1, m en skulle alle
nævnes på rette tid og sted, ville d er være tale om et flerebindsværk, som selskabets økonom i ikke ville kunne bære.
Det er mig m agtpåliggende at rette en venlig tak til Sydsjæl
lands M useum, Bygningsregistranten, Byarkivet ved overbib
liotekar Carsten Koch, tidligere m useum sinspektør lektor F.
Michelsen, kam m erherre E. Tillisch, Rosenfeldt og Tøjhus
m useet for velvilje og im ødekom m enhed i forbindelse m ed
udgivelsen af dette arbejde. Ligeledes vil je g gerne takke di
rektionen og de ældre skydebrødre, der har stillet deres viden
til m in rådighed. En særlig tak til direktionens næ stform and
Tom Vest H ansen for d et store arbejde, han h ar påtaget sig
m ed fotografering af selskabets skiver og andre effekter.
Sluttelig vil je g håbe, at jubilæ um sskriftet vil blive m odtaget
af selskabets m edlem m er og Vordingborgs borgere i den ånd,
det er skrevet, som et bidrag til Vordingborg købstads historie,
og det vil glæde mig, hvis m an vil betragte dette arbejde som
m in gave til selskabet i anledning af dets 200 års jubilæ um .
Næstved, 1988.
Anders Devantier Henriksen.

Perioden 1788-1819
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Gengivelse a f Georg Haas kobberstik
1775, der forestiller Kongefugleskyd
ningen den 5. september 1694 udenfor
Nørreport i København. Skytten er
Kong Christian den 5., der skyder til pa
pegøjen. I teltets åbning ses Dronning
Charlotte Am alie og til venstre en del
skydebrødre med deres geværer.

Fugleskydningen eller papegøjeskydningen, som det også
kaldes, er som så m eget an d et kom m et til D anm ark fra det sto
re Europa. Der er lidt uenighed om, hvorvidt m an begyndte
d enne form for våbenøvelser i m iddelalderens Frankrig eller
Tyskland. I al fald m øder vi begrebet i D anm ark, i de i 1300 tal
let oprettede gildesam fund. Disse kaldtes væ rnegilder og var
viede til en værnehelgen, som oftest sankt K nud. Våbnene,
m an benyttede, var arm brøste. Allerede så tidligt som i 1512
h ø rer vi for første gang om skydevåben, de såkaldte »hagebøs
ser«, der bliver benyttet ved en papegøjeskydning i Guds lege
mes lav i Aalborg. Dette lav, der iøvrigt stadig eksisterer, blev
o p rettet i året 1441 og overgås i alder kun af det Kongelige
Kjøbenhavnske skyde og broderselskab, der h ar præ steret det
kunststykke at føre sin historie tilbage til året 1334.
Første gang d er blev skudt til papegøjen m ed »bøsser« i dette
selskab var i året 1582, hvor selskabet iøvrigt hed Det Danske
Kom pani. Der findes et kobberstik fra dette selskab, der er d a
teret 1775 og forestiller Kongefugleskydningen den 5. sep
tem ber 1694 udenfor N ørreport i K øbenhavn. Det er Kong
C hristian den femte, der skyder til papegøjen, og m an bem æ r
ker, at kongen støtter sit gevær til en såkaldt skydestang. Det
Kongelige K jøbenhavnske skydeselskabs velgører var im id
lertid en anden konge, nem lig Frederik den fem te d er i 1751
konfirm erede selskabets vedtæ gter og herved bidrog til sel
skabets trivsel. Det var dog først m ed opførelsen og indvielsen
af dette selskabs egen bygning og skydebane ved »Stadens Ve
sterport« i 1787, at selskabet blom strede. Det gjorde vel heller
ikke interessen ringere, at Kong C hristian den syvende ved
indvielsen gav skive og gevinster. K ronprinsen, den senere
Frederik den sjette, d er jo havde overtaget styrelsen af landets
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K apitel I

Skydepladsen medfuglestangenpå »den
kongelige skydebane« i København i be
gyndelsen aj'1800-tallet. Bemærk dom
meren der sidder for at kontrollere, om
der bliver nedskudt en gevinst.

anliggender, den 14. april 1784 g ru n d et Kongens sygdom, del
tog i faderens sted ved indvielsen af de nye faciliteter, den 10.
maj 1787.
I H elsingør havde m an også haft et skydecom pani, d er i 1766
blev ophøjet til Kongelig priviligeret. D ette foregik i følge tra
ditionen u n d e r et besøg af den kun 17 årige Kong Christian
den syvende. A nledningen var, at Kongen netop i 1766 havde
overtaget tronen efter sin fader Kong Frederik den femtes
død. U nder besøget dristede skydecom paniets fuglekonge sig
til at anm ode kongen om at konfirm ere com paniets vedtæ gter
og således blive sidestillet m ed det Kongelige Kjøbenhavnske
skydeselskab. K ongen indvilligede i dette, ogskydecom paniet
kunne herefter kalde sig Helsingørs Kongelig priviligerede
skydeselskab af 1766. H erudover oprettedes d er en del b o r
gerlige fugleskydningsselskaber, således den 28. august 1787
Roskilde og om egns Fugleskydningsselskab, Køges borgerlige
og venskabelige Fugleskydningsselskab i 1794, og Det borger
lige Fugleskydningsselskab i Nestved, der blev stiftet den 17
maj 1797.

Selskabets segl. Tegnet efter laksegl fra
den oprindelige signet i 1950 a f urm a
ger Thorbjørn.

Det borgerlige forenede skydeselskab i Wordingborg.
Selskabet blev o p rettet den 8. august 1788. D ette frem går
både af den første fane, d er opbevares på Sydsjællands M u
seum, og af de undersøgelser der blev foretaget i forbindelse
m ed selskabets 100 års ju b ilæ u m i 1888. Jeg h ar i forbindelse
m ed dette arbejde ligeledes forsøgt at finde noget m ere kon
kret på selve oprettelsesdatoen, idet der ikke før 1819 findes
hverken forhandlingsprotokol, skyderegier eller vedtægter.
Der findes heller ikke noget i byens arkiver, hvilket i øvrigt
også h ar været prøvet før. En m ulighed var at gennem gå Ber-

Det borgerlige forenede skydeselskab i W ordingborg
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Selskabets første fa n e fra 1788 med
valgsproget »Borgerlig Samdrægtighed
er vores Selskabs Øiemeed«. I båndet u n 
der cirklen »Wordingborg Skyde Selskab
den 8. aug. 1788«. 1 fanen s hjørne
Christian den 7.'s navnetræk. Opbeva
res på Sydsjællands Museum. Mus. nr.
11409:10.

Fanespids med Christian den 7. s n a v 
netræk og de to originale kvaster. Fane
spidsen er a f forgyldt messing. Opbeva
respå Sydsjællands Museum. M us nr. I l
408:4.

lingske T idende eller Statstidende, hvilket je g også har gjort,
dog uden resultat. Vi m å derfor tro på, at det er rigtigt, når
m an i protokollen fra 1819 skriver, at m an har arvet fanen fra
selskabets begyndelse/11Da det borgerlige fugleskydningssel
skab i Næstved bliver startet i 1797, er der ved oprettelsen da
også Vordingborgfolk m ed. Navne som Ludvigsen, Mullertz,
Nejersen, Reitziger og Schydz. Det er da også naturligt at tro,
at m an har trukket på den erfaring og viden Vordingborgfolkene havde vedrørende afholdelse af Fugleskydninger, og n a
turligt er det også, at m an kopierer regler og vedtæ gter i hvert
fald i store træk. Disse regler var jo lavet på et praktisk g ru n d 
lag, hvor m an forsøgte at tage højde for situationer og tvivls
spørgsmål, d er kunne opstå på skydepladsen eller ved gene
ralforsam lingerne. M orsom t nok er det et Vordingborgm edlem d er bliver Næstveds første fuglekonge, nem lig godsin
spektøren på Rosenfeldt, h r Rasmus Schydz. Den ældst date
rede fuglekongeskive, d er eksisterer fra d et borgerlige forene
de skydeselskab i W ordingborg, er ligeledes fra 1797 og givet
af Rind m ed teksten »Til fuglen vi skyde og herligt os fryde naar stykke for stykke vi taer - m en falder der flere - skal je g
decidere - hvem næ rm est centrum m et var«. H erved refererer
fuglekongen til skyderegierne. Det var nem lig sådan, at fuglen
var beslået m ed 6 jern p lad er, hvor d er kunne vindes et tilsva
rende antal gevinster. Je rn p la d ern e var på indersiden forsy
n et m ed et m alet nr., f.eks.brystpladen n r 1. Skulle det ske, at
en af disse je rn p la d e r blev skudt i så små stykker, at m an ikke
kunne læse num m eret, eller at 2 je rn p la d e r faldt ned sam ti
d ig ja så fordrede reglerne, at hele selskabet skulle skyde om
disse gevinster til en skive. Dette dog først n år alle de øvrige
gevinster var nedskudt. D erfor antyder Rinds tekst, at han m å
have været dom m er og direktør i selskabet. Der er desuden
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Vordingborg Slot med Prins Jørgens
Slot som det så ud ca. 1770. Sydsjæl
lands Museum. Mus. nr. II 409:8.

bevaret skiver fra den første periode fra årene, 1802, 1803,
1804,1805 sam t 1809. D er findes desuden en gevinst fra 1803,
det å r hvor byfogedJ. H eboe blev fuglekonge. M otivet på ski
ven var fæ rgegården ved Gaabense. H eboe havde nem lig i
1799 fået forpagtningen af G aabense færge og fæ rgegård i 7 år.
Byfogeden var ligeledes i sin egenskab af byens førstem and,
fugleskydningsselskabets form and eller præces.

Sølvskiltet til Fuglekongebåndet med
Vordingborgs byvåben med 4 piger på
brystværnet. Endvidere »Wordingborg
Skyde Selskab den 8. august 1788« samt
selskabets valgsprog »Borgerlig Sam 
drægtighed er vort Selskabs Øiemeed.

Denførst dateredefuglekongeskive. Den
er interessant, fordi den viser selve skyd
ningen. Bemærk at man står op og sky
der. Efter genoprettelsen i 1819 foregår
skydningen siddende, akkurat som i
dag. Skiven er dateret Wordingborg 6.
j u li 1797. Opbevarespå Sydsjællands
Museum. Mus. nr. II 408:23.

Fugleskydningen under Englandskrigen 1807-14.
Selskabet stopper sine aktiviteter u n d e r Englandskrigene.
Den sidste skydning i denne om gang blev skudt i 1809.<4•>By
fogeden blev i 1808 suspenderet i forbindelse m ed englæ n
dernes besættelse af Vordingborg den 2. septem ber 1807, hvor
den H annoranske generalm ajor v. Linsingen m ed 467 m and
og 4 kanoner forfulgte den danske landevæ rns general Castenskjold til Vordingborg. G runden hertil var, at Castenskjold havde givet ham o rdre til at sørge for, at alle både i hav
nen stod til søs. H eboe havde givet denne besked videre, m en
ikke ved selvsyn kontrolleret, om ordren var udført. Der lå
derfor stadig både i havnen, og enkelte havde blot flyttet disse
lidt længere ud. Englæ nderne var naturligvis opsat på at
erobre disse skibe for at kunne forfølge Castenskjold, hvilket
dog ikke lykkedes. Man havde desuden fra engelsk side krævet
alle våben udleveret. Det lykkedes H eboe i slutningen af sep
tem ber 1807 at få de skydevåben tilbage, der ikke h enregne
des u n d er krigsarm atur. H eriblandt kunne skydeselskabets
m edlem m ers geværer vel henregnes, m en historien hverken
bekræ fter eller afviser dette. I perioden 1809 til 1815 ansattes
som byfoged en h r Jø rg en Hansen, m en selv om denne m and
kun var 26 år da han blev ansat, skulle han ikke blive gam m el i
byen. Hans em bedsførelse var u n d e r al kritik og han blev d e r
for afskediget, dog efter sin egen ansøgning. H an døde iøvrigt
allerede i 1819, 36 år gamm el. I hans sted blev d er til gengæld

Perioden 1819-39
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Farvelagt tegning a f Vordingborg Fær
gegård fo r enden a f Færgegårdsvej. I
baggrunden Valdemarståmet og kir
ken. Færgestedet var i 1700 tallet eneste
indfaldsvej sydpå, og man blev medfæl
ge sejlet herfra til Gaabense. Tegnet a f
M arie B ang i 1872. Opbevares p å Syd
sjællands Museum. Mus. nr. 11408:17.

ansat en dygtig m and som også fugleskydningsselskabet skul
le få m eget glæde af. O tto Peter Kinch var født i K øbenhavn
den 31. ja n u a r 1785 og kom til V ordingborg i 1815 fra en stil
ling som retsassessor i Aarhus.

Gevinst fra 1803, hvor Jørgen Heboe
blev fuglekonge. Heboe var byfoged i pe
rioden fra 1805 til 1809. Gevinsten be
står a f 7 theskeer opsat i sølvsukkerskål
med Holmegaard glas. På dette tids
p u n k t varHeboeforpagter a f Gaabense
Færge og Færgegård, og han lader Fær
gegården afbilde på sin skive året efter.
Se denne under fuglekongeskiveme.
Sukkerskålen ejes i d a g a f Sydsjællands
Museum. M us. nr. 11408:14.

Perioden 1819 til 1839.
Efter Englandskrigenes afslutning i 1814 og de dårlige tider
d er fulgte i kølvandet af denne krig, afgivelsen af Norge, stats
bankerotten osv, var d er vel brug for lidt opløftende selskabe
lighed i den daglige trum m erum . O m disse ting var gru n d en
skal je g lade være usagt, m en i al fald indkaldte m an til m øde
om sagen hos M adam jakobsen den 9.ju n i 1819.(5) I indkaldel
sen forlød d et »Angående det i året 1788 oprettede borgerlige
fugleskydningsselskab, m ødte undertegnede m edlem m er og
vedtoge, da selskabet i nogle år ingen fugleskydning har haft,
igen at indføre samme, at vælge 2 direktører eller dom m ere,
for selskabets love, at arrangere det fornødne«. Ved en skriftlig
afstemning, blandt de frem m ødte blev borgerkaptajn Søetoft
og oberstløjtnant Rutzon valgt til direktører, m ed stem m erne
9 henholdsvis 7. Allerede dagen efter skriver de h e rre r til by
fogeden, kancelli-sekretæ r Kinch, dels for at orientere ham
om gårdsdagens begivenhed, m en også for at opfordre ham til
at være præses eller chef for selskabet, »Da efter selskabets
love kap. parag raf 2 stedets byfoged, engang for alle antages til
chef for selskabet«. Kinch m odtager da også udnæ vnelsen
som chef for selskabet, og allerede samm e dag forfatter den
sam lede direktion en henvendelse til samtlige, d er havde væ
ret m edlem m er af det gam le selskab. »Da efter fleres ønske det
i året 1788, at vedligeholde borgerlig sam drægtighed, indbyr
des enighed og venskabelig sam m enkom st m ed folk af ulaste
lig opførsel, o prettede forenede borgerlige skydeselskab i
W ordingborg«. Det noteres endvidere, at selskabet ikke i en
del år har haft skydning, og at m an, såfrem t d er bliver tilslut-
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M aleri a f Valdemarståmet og ruinerne
en vinterdag i 1831. M an bemærker hø
erne, der drives til vanding ved voldgraven, og børnene, der kælker. M alt a f
kunstneren Tengnagel. Sydsjællands
Museum. Mus. nr. 11408:20.

ning nok, vil lave fugleskydning i m idten afjuli m åned, dog vil
d er blive indkaldt til m øde, da m an m angler at vælge kasserer
og revisorer. Der er faktisk stor tilslutning til dette initiativ,
idet 141 m edlem m er tegner sig til selskabet.

Skytteemblem. E n lille messingfugl i et
grønt bånd. E n tilsvarende har tilhørt
selskabets kasserer i slutningen a f an
den periodefra 1819 til 1839, branddi
rektør, postholder Niels Lauritz Biøm .
H an ejede Slotspladsen, deri 1834 blev
solgt a f hans enke til Vordingborg Kom
mune. Biøm , der var født i 1783, boede
til sin død i 1832 i det, der i dag er Syd
sjællands Museum, og han drev køb
mandshandelfra sinforretning på hjør
net a f Københavnsvej. Efter hans død
overtog sønnen hans forretning. Syd
sjællands Museum. Mus. nr. 11408:2.

Inventaret fra den første periode overdrages.
Det oplyses endvidere i forhandlingsprotokollen, at fuglekon
gen fra 1804 og kasserer i det gam le selskab hr. Rasmus Tan
ning h ar tilsendt selskabets nye sekretæ r hr. Black et rø d t flag.
Det oplyses endvidere at selskabets præses (chef) m odtog fa
nen, et grønt kongebånd m ed en sølvplade, en grøn silkepude
(til gevinsterne) og en m etalfugl.
Man havde bestem t sig for, at skydedagen skulle være den 19.
juli, m en da Nykøbing m arked afholdes den 20. juli, bliver det
besluttet at flytte dagen til den 12. ju li. O m gevinsterne m ed
deles det, at disse er indkøbt hos guldsm ed C hristensen i Kø
benhavn. Alle gevinsterne er Københavnsk prøvesølv, og m an
h ar virkelig købt gode ting.
Kongegevinst, et p ar sølvlysestager, pris 50 rigsdaler.
H øjre vinge, en forgyldt kalotske. pris 20 rigsdaler.
Venstre vinge, en fiskeske. pris 15 rigsdaler.
Ringen, 6 theskeer og en sukkertang, pris 13 rigsdaler.
R um pen, 1 kageske, pris 11 rigsdaler.
K ronen, 1 sukkerske, pris 9 rigsdaler.
i alt 118 rigsdaler.
O m skydepladsen oplyses det, at denne bliver på m åderne ved
W ordingborg færgegård, eller d er hvor slagteriet ligger i dag.
Pladsen blev også brugt til øvelsesplads for den eskadron af
Sjællandske L andsenerregim ent d er havde garnison i byen,
og hvor netop den ene af selskabets direktører, obersløjtnant
Rutzon var chef. Den 20.ju n i 1819 skrev direktionen til fugle
kongen fra 1809, C.W. Nohr, d er var degn i Udby kirke. »Vi an 
m oder Deres velæ rvæ rdighed om at ville opgive på hvilket

Perioden 1819-1939

Byfoged Otto Peter Kinch varf ødt i Kø
benhavn i 1785. H an kom til Vording
borg i 1815 og var således selskabets
præces eller cheffra fornyelsen i 1819,
indtil han i 1830forlod byen fo r a t til
træde en stilling i Hillerød

Fuglekongebåndet, værdighedstegnet
fo r årets fuglekonge, i grøn silke med
sølvkant. Ophængt i et spænde er en
sølvfugl. Skænket a f kammerherreinde
Oxholm, Rosenfeldt i forbindelse med
hendes udnævnelse til fuglekonge år
1900.
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sted i W ordingborg, De behageligst ønsker at blive afhentet.
Ligeledes m åtte vi behageligst bringe Deres velæ rvæ rdighed
lovenes kapitel 4, paragraf 32 i erindring, som bestem m er at
den fratræ dende fuglekonge giver til selskabet en m alet skive
m ed inskription efter eget behag og en sølvgevinst til 6 a 8
rigsdaler«. D egnen er im idlertid blevet gam m el og m eddeler
selskabet, at han ikke længere ser sig i stand til at deltage i sel
skabet, m en skiven får han da lavet og overdraget selskabet.
Adskillige skrivelser udgår i disse dage fra direktionen for at få
bragt orden i selskabet. Toldinspektør Berg og regim entschirug Heyde bliver således valgt til revisorer. Der tilgår også en
opfordring til am tm anden for Præstø amt, h r greve Danneskiold-Samsøe om denne vil overveje et m edlem sskab af sel
skabet. Greven var iøvrigt m edlem af selskabet i Næstved.
H envendelsen, d er vel afdækker flere af de fordele der d e n 
gang var og vel stadig er, viser at byfogeden bestem t havde m e
get tilovers for selskabets formål, og lyder »Større selskabelige
forbindelser n år ikke alt for m egen tid spildes derved, form e
n e rje g i flere henseender at kunne være gavnlig, først fordi de
frem m er selskabelighed, for det andet, fordi derved ikke sjæl
d en t opstår bekendtskaber, der kunne være gavnlige for beg
ge parter, og hvorved borgerne bliver m ere villige til gensidig
at være hinanden til hjælp og understøttelse, og for det tredie,
fordi sådanne forsam linger giver anledning til, at de tilstede
væ rende gensidig m eddeler hinanden deres ideer. Disse tan 
ker, sam t at d et må ansees anstæ ndigt for enhver borger at
kunne omgås m ed skydegevær, h ar bragt egnens beboere til at
forny det gam le Vordingsborgske skydeselskab, hvis forsam 
linger, form edelst krigen og dens følger har være afbrudt i 8 a
10 år«. Selskabet kunne glæde sig over at henvendelsen ikke
var forgæves, greven m eldte sig ind i selskabet, m en dog først
efter den første fugleskydning. Skønt selskabet kun har 141
m edlem m er, sælges d er 151 skydebilletter på selve skyde
pladsen. Den første skydning slutter m ed et bal i H otel Fæ rge
gården. Selv om tilslutningen var fin, m å kassereren slutte
regnskabet m ed et underskud på næ sten 80 rigsdaler/2-) Det
frem går ikke af forhandlingsprotokollen, hvem d er bliver den
første fuglekonge, m en d er findes et inventarium fra den 14.
august 1819, hvor det bem ærkes at kongebåndet opbevares
hos fuglekongen oberst v. B ruun. Det frem går af samm e in
ventarium , at selskabet ejer 7 større og m indre kanoner og 2
signetten Der findes ikke bevaret nogen skive fra 1819. Det m å
dog anses for for utænkeligt, hvis obersten ikke skulle have gi
vet skive, især n år m an tæ nker på, at direktionen lægger vægt
på dette p u n k t og kun m åneden forinden havde gjort degnen
i Udby opm æ rksom på denne forpligtigelse. I følge regnska
bet fra 1820 betaler obersten da også sin anden forpligtigelse
som fuglekonge, idet han betaler 8 rigsdaler til indkøb af »den
ringeste gevinst« en forgyldt flødeske, der har en vægt på 4 lod
sølv/3-) O bersten, hvis fulde navn var H ans Rostgaard von
B ruun havde været krigs- og landkom m isæ r i 2. Sjællandske
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Titelside på selskabets ældst bevarede
protokol. »Forhandlingsprotokol betref
fende Det Borgerlige Forenede Skyde
Selskab i Wordingborg den 9. ju n i
1819«. Opbevaresi Vordingborg Byar
kiv.

Ritmester Niels Gottfred Saurbrey var
medlem a f direktionen i 1836, hvor han
er medunderskriver på regnskabet. H an
udmærkede sig i krigen i 1848, som chef
fo r 2. eskadron a f 4. Dragonregiment,
der havde garnison i Vordingborg.

K apitel II

Landm ilicedistrikt, oberstløjtnant og generalkrigskom m især
før han den 10. ju n i 1803 blev blev udnæ vnt til oberst. Den 28.
ju n i 1809 blev han udnæ vnt til rid d er af D annebrog og gik på
pension den 1. april 1813. Det var således som pensionist, han
den 12. ju li 1819 blev fuglekonge. O bersten døde i Vording
b org den 26. ja n u a r 1823. Ved generalforsam lingen den 17.
maj 1820 sker d er en om rokering i direktionen, da apoteker
Aarsleff bliver nyvalgt og oberstlj t. R utzon overtager kasserer
posten. G eneralforsam lingen lægger desuden vægt på sm uk
ke gevinster. Det understreges, at disse skal være af »Kjøbenhavsk prøvesølv og stemplet«. For at gøre gevinsterne endnu
sm ukkere vedtager man, at en del af gevinsterne forgyldes.
Kongegevinsten bliver i 1820, 12 spiseskeer til en pris af 60
rigsdaler. I alt købes der gevinster for 137 rigsdaler og 4 skil
ling. Regnskabet sluttes den 1 oktober 1820, og kassereren må
konstatere, at m an igen i år h ar et underskud, denne gang på
56 rigsdaler 29 skilling. Man skylder desuden »Enighedsselskabet« i Vordingborg 72 rigsdaler. Efter fugleskydningen i
1821 er underskuddet 117 rigsdaler 21 skilling. Et af selskabets
m edlem m er, Isak Meyer gør i 1821 gældende, at han ønsker
udleveret 3 af selskabets kanoner, da disse er hans ejendom .
Meyer m å dog sam m en m ed direktionen begive sig-ned til
gæstgiver Caspersen på Vordingborg Færgegård, hvor sel
skabets 7 kanoner, fuglestang, telte, pæle, skydebænk og lade
bæ nk blev opbevaret og udpege hvilke kanoner det drejede
sig om. Dette h ar Meyer åb enbart kunne gøre overbevisende,
for han får dem udleveret og de bliver sam tidig strøget i inven
tarlisten. Allerede året efter h ar m an dog fået e n d n u en kanon
og h ar således nu i 1822 5 kanoner. Sam m e år flyttes fugle
skydningen til slotspladsen, og m an lader fuglestangen stå fra
år til år u n d e r opsyn af en g artner H ansen, der får ti rigsdaler
for sin ulejlighed. Man lod en b runm alet pæl fremstille, såle
des at fanen kunne m onteres i denne på skydedagene.
Selskabet havde nu en rolig periode, hvor tingene fungerede.
Det største problem var økonom ien, hvor underskuddet var
svært at kom m e af med. Det lykkedes dog efterhånden, især
fordi m an undlod at købe m usikken i København. De lokale
m usikanter u n d e rh o ld t da også udm æ rket og til u n d e r den
halve pris. I 1829 flyttes fugleskydningen fra Slotspladsen,
uvist af hvilken grund, tilbage til den gam le plads i M adsnedsund. Man er dog ikke rigtig tilfreds m ed denne plads, og
spørgsm ålet bliver drøftet på generalforsam lingen den 9 maj
1831. Konsul Staal tilbyder da selskabet en skydeplads i hans
Orneskov (en del af Oringeskoven) og der kan m an blive, hvis
m an finder behag i denne plads. Gæstgiver M iltenstein Fugle
kongen fra 1824 påtager sig at bevæ rte selskabet på skydeda
gene, til en betaling han og direktørerne kan blive enige o m /3>
Den 15.januar 1831 døde selskabets kasserer og den ene afinitiativtagerne til genoprettelsen af selskabet i 1819, oberstløjt
n an t K nud Rutzon, 70 år gammel. H an var kom m et til byen
som sekondritm ester i Sjællandske R ytterregim ent i 1790’er-

Perioden 1860-1888

Byfoged Johan Christian K all hesad
embedet som byfogedfra 1830 til 1839,
der også var året, hvor selskabet indstil
lede skydningen pågrund afmanglende
tilslutning.

Ved selskabetsfornyelse i 1860 var byfo
ged, justitsråd M orten Oxenbøll den ene
a f initiativtagerne. H an tiltrådte sit em
bede i 1843 og var både Vordingborg og
selskabet en god mand. H an forlod byen
i 1867 og døde året efter, 72 årgammel.
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ne, blev den 20. decem ber 1807 eskadronchef og 16.juni 1808
major. I 1816, den 25. ja n u a r blev han afskediget i nåde og på
grund af alder, m ed rang af oberstløjtnant. Ved selskabets ge
neralforsam ling den 26. maj 1830, havde oberstløjtnanten
den glæde, at blive udnæ vnt til selskabets første æresm edlem .
Det h edder blandt an d et i m otiveringen, at han siden selska
bets start, har beklæ dt selskabets vigtigste poster, direktør,
kasserer, dom m er i m ange år. Da han året efter dør og skal be
graves, beslutter m an, at han har gjort sig særlig fortjent til sel
skabets tak, og det overdrages til form anden for selskabet at
besørge passende æ resbevisninger ved begravelsen. I årene
der følger, begynder det at knibe m ed tilslutningen. Der er en
lidt for stor afgang af m edlem m er, og flere skal rykkes for be
talingen, så selv om m an får bugt m ed underskuddet, må m an
til sidst konstatere, at m an ikke kan blive ved. Den 18. ju n i
1839, holdes så den bedrøvelige generalforsam ling, hvor en d 
nu 10 af selskabets m edlem m er, lader sig udm elde. Kassere
ren, købm and Biørn kunne m eddele forsam lingen at han hav
de et overskud på 7 rigsdaler og 9 skilling og m an beslutter, at
han opbevarer denne kassebeholdning »indtil videre«.
Perioden 1860 til 1888.
Der skulle im idlertid gå m ere end 20 år, inden en gruppe af
borgere ved et m øde den 26.j uli 1860 forsøgte at puste liv i sel
skabet igen. På dette m øde diskuterede m an, hvor vidt d er var
den nødvendige tilslutning og u n d e r hvilken form , m an even
tuelt kunne starte. Dette m å have trukket ud, idet d er næsten
skulle gå en d n u et år, før m an endelig kan sende indbydelse
ud til generalforsam ling, den 2. ju n i 1861. Man havde dog
brugt tiden til at forhåndstegne 40 m edlem m er, og lavet u d 
kast til nye vedtægter, da m an ønskede en større geografisk
bredde, hvor også landboerne nu kunne blive m edlem . Det
var derfor også nødvendigt, at m an æ ndrede selskabets navn
fra »Det borgerlige forenede skydeselskab i W ordingborg« til
»Fugleskydningsselskabet for W ordingborg og omegn« m ed
undertitlen »oprettet i 1788 fornyet 1860«. Man vedtog disse
æ ndringer på generalforsam lingen og de nye vedtæ gter k u n 
ne afleveres til trykning i J.O. W illerups bog og papirhandel.
Initiativtagerne til fornyelsen af selskabet var fra Vordingborg
den i året 1843 udnæ vnte byfoged, justitsraad M orten O xen
bøll og købm and P. Thom sen, fra N eder Vindinge P. Pedersen
og fra Allerslev, en herre ved navn Jakobsen. Det blev iøvrigt
vedtaget, at indrykke en annonce i V ordingborg avis 3 gange,
startende den 4. ju n i. »Det fornyede Fugleskydningsselskab
for V ordingborg og om egn, holder generalforsam ling i Redleffsens Hotel, søndag den 16. denne m åneds efterm iddag kl.
16. De herrer, som m åtte ønske at blive optagne i Selskabet,
ville behage forinden, at lade sig anm elde ved et m edlem , for
at Ballation derefter kan finde sted«. H erved henvises til de
nye vedtagne vedtægters paragraf 6, der anviser optagelse af
nye m edlem m er »Hvo, som ønsker at optages som m edlem ,
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Kirketorvet med den gamle Latinskole
til venstre. Latinskolen blev revet ned i
1865. Oplyst a f Bygningsregistranten
1988.

Forsiden tilselskabets Love a f 1860. Lo
vene er de ældst kendte.

h ar at henvende sig til et af selskabets faste m edlem m er, der
afgiver en skriftlig begæ ring til D irektionen, som ved første
påfølgende G eneralforsam ling foranstalter votering på den
indm eldte, der, for at opnå valg m å have m indst 2 /3 af stem 
m erne. P roponenten kan også votere. De faste m edlem m er er
for et tidsrum af 5 år pligtige at betale et årligt indskud til sel
skabet af 1 rigsdaler, dog kun forsåvidt de forbliver boende
h er i byen eller om egnen. For denne forpligtigelse kan ingen
ved udm eldelse frigøre sig«. D er m ødte 18 nye m edlem m er op
på generalforsam lingen, hvoraf de 17 blev optaget. O m den
ene borger d er søgte optagelse, m en ikke blev optaget, hed d er
det i protokollen. »Af ovenstående m edlem m er blev indm eld
te alle, undtagen n r 12, som fik 9 sorte m od 10 hvide kugler og
blev således ei optaget«. D enne besynderlige optagelse m ed
sorte og hvide kugler indføres som en slags hem m elig afstem 
ning. Man havde indkøbt en »æske Baluteerkugler«. I æsken
var d er tre rum , et stort rum hvor alle kuglerne kunne ligge og
to lige store rum m ed låg hvori der var et hul d er passede til
kuglen. Man kunne så vælge hvilket rum og hvilken farve
kugle m an ønskede og på denne m åde, afgive sin stemme.
Med henvisning til paragraf 6, hvor det anføres at m indst 2 /3
af de frem m ødte m edlem m er, skal godtage ansøgeren, blev
ansøger nr. 12, i øvrigt et højt skattet m edlem af borgerskabet,
ikke antaget som værdig skydebroder. Det bemærkes, m ed en
vis stolthed af kassereren, at selskabet nu h ar 110 m edlem m er
og »22 dansende m edlem m er« fordelt på 19 m æ nd og 3 d a
mer. Disse er såkaldte løse m edlem m er, d er blot h ar deltaget i
ballet efter fugleskydningen. I de tidlige år indkøbtes gevin
sterne i K øbenhavn, m en m an beslutter at beholde handelen i
byen og lader guldsm ed Moe levere sølvet »alt af Kjøbenhavnsk prøvesølv, undtagen sukkerskålen og saltkarrene, da
disse ei godt lader sig stemple«. Det var noget nyt, at en del af
gevinsterne var af glas og for at kom pensere for dette, blev dis-
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Love
for Fugleskydningsselskabet for
Vordingborg og omegn.
Oprettet 1788 fornyet 1860.
§1Som fast m edlem kan ingen blive optaget
uden ved notering på generalforsam ling.
§2.
Bestyrelsen består af 3 d irektører eller
dom m ere, der vælges ved en generalfor
samling. De tvende skal være bosiddende i
Vordingborg; m en den tredie vælges
iblandt landboerne. Den ene af de indenbyes direktører skal tillige vælges som kas
serer. D irektørerne vælger indbyrdes en
form and.
§3.
Af direktørerne, d er skulle forblive i funk
tion i 3 år, afgår de ældste hvert år. D irek
tionen h ar at våge over at lovene overhol
des, og at påkende de spørgsm ål og tvistig
heder, som ved fugleskydningen m åtte
opstå, m ed hvilken afgørelse samtlige p å
gæ ldende skal finde sig tilfredse uden n o 
gen påanke. D irektionen sørger for a n 
skaffelsen af fuglen og gevinsterne, sam t
foranstalter alt hvad d er fordres til fugle
skydningen, så at der ved denne kan h e r
ske den tilbørlige orden.
§4.
Enhver, på hvem valget til direktør er fal
det, er pligtig at m odtage posten eller at
erlægge en erkendelse af 5 rdl.
§5.
Den direktør, som tillige er kasserer, be
sørger selskabets korrespondance, fører
protokollen ved m øderne og aflægger å r
ligt regnskab inden udgangen af novem 
ber m åned hvert år. Efter at regnskabet er
revideret og udsæ ttelserne af direktionen
er reviderede, indføres det i protokollen.
Ingen udgift kan passere uden at være an 
vist af to' direktører. Den direktør, som fo
restår kassererforretningen, erh o ld er en
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passende godtgørelse for skrivem ateria
ler. H an er berettiget til at antage en m and
til opråb og afskrivning ved skydningen.
§6.
Den, som ønsker at optages som fast m ed 
lem i selskabet, h ar at henvende sig til et af
selskabets faste m edlem m er, der afgiver
en skriftlig begæ ring herom til direktio
nen, som ved første påfølgende general
forsam ling foranstalter notering på den
indm eldte, der, for at opnå valg, må have
m indst 2 /3 af stem m erne. P roponenten
kan også votere. De faste m edlem m er er
for et tidsrum af 5 år pligtig at betale et år
ligt indskud til selskabet af 1 rdl. Dog kun
for såvidt de forbliver boende h er i byen
eller om egnen. For denne forpligtigelse
kan ingen ved udm eldelse frigøre sig.
§7.
Foruden selskabets m edlem m er kan også
andre gives adgang til enkelte års fugle
skydning og det derm ed forb u n d n e bal,
u n d er navn af adm itterede m edlem m er.
D irektionen kan optage sådanne m ed 
lem mer, n år de anbefales af tre a f selska
bets faste m edlem m er. Ingen i Vording
borg bosiddende m and kan optages som
adm itteret m edlem .
§8.
I hvert års maj m åned bliver en general
forsam ling holdt efter forudgået indby
delse i »Vordingborg Avis«. Ved denne
sam ling forelæ gger direktionen en over
sigt over selskabets tilstand i det hele, nye
m edlem m er optages, selskabets em bedsm æ nd vælges og bestem m elser tages efter
forhandling m ed selskabet angående
kontingent, skydningsdagen, gevinster og
andet vedkom m ende selskabets tarv. I
ugen næ rm est før den årlige fugleskyd
ning holdes tillige en generalforsam ling,
hvor nye m edlem m er kan optages.
§9.
Ved enhver gennem avisen bekendtgjort
generalforsam ling er alle indenbyes m ed
lem m er pligtige til enten at m øde person
ligt eller skriftligt at m elde forhindring. I
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m angel d e ra f erlægges en kendelse af 2
rdl., som indkasseres tillige m ed kontin
gentet. M ed hensyn til denne bestem m el
se vil enhver generalforsam ling begynde
m ed opråb a f selskabets m edlem m er.
§10.
A nm eldelse om udtræ delse af selskabet
indleveres inden udgangen af decem ber
til direktionen. Senere udm eldelse anta
ges ikke, så at den pågæ ldende endnu for
d et påfølgende år vil betragtes som m ed
lem og h ar at erlægge kontingent. U dm el
delse indgives in dubio hvoraf det ene eks
em plar tilbageleveres m ed påtegnet tilstå
else; d et an d et vedlægges regnskabet.
§n. .
Den årlige fugleskydning skal holdes i
ju n i eller ju li m åned og den skal endes på
en dag. Sam me dags aften holdes bal en 
ten i skoven eller i hotellet, efter direktio
nens bestem m else. I ballet kan m ed direk
tionens samtykke også andre end selska
bets m edlem m er deltage im od for ad
gangskort at erlægge: en h erre 1 rdl., en
dam e 4 mk. og et barn 2 mk.
Selskabets m edlem m er kan ikke m edtage
sønner over 18 år til ballet, m edm indre
disse erlæ gger betaling som »dansende
m edlem m er«; selskabets faste m edlem 
m er er berettigede til m od en særskilt be
taling, at m edtage dam er, som enten hører
til deres hus eller som er i besøg hos dem.
§ 12.
Så snart kontingentet af generalforsam 
lingen er blevet fastsat betales d et til kas
sereren eller til selskabets bud. Det
egentlige fugleskydningskontingent skal
være erlagt inden d er skydes; betalingen
udredes enten af den pågæ ldende selv el
ler af den som gør hans skud.
§ 13.
N um m ertræ kningen til skydningen fore
tages af de indenbyes m edlem m er i ugen
før skydningsdagen. De udenbyes og ad
m itterede m edlem m er kan trække n u m 
m er sam m e dag u m iddelbart før skydnin
gen.

§ 14.
Fuglen forfærdiges i skikkelse af en p ap e
gøje og i øvrigt således som direktionen
finder det at være i overensstem m else
m ed selskabets ønske. Jernet, hvorm ed
den beslås skal m ærkes m ed 6 gevinst
num re, nemlig: kronen nr. 1, ringen i næbb et nr. 2, halspladen nr. 3, halen nr. 4, ven
stre vinge nr. 5 og højre vinge nr. 6. Det
stykke je rn , som sidst nedskydes, skal gæl
de for brystpladen. G evinsterne skal bestå
a f sølv, helst Københavns Prøve, dog kan
også andre passende genstande anvendes.
G eneralforsam lingen bestem m er vær
dien og beskaffenheden af gevinsterne.
§15.
Ved fugleskydningen kan anvendes rifler
eller glatte bøsser, m en afstand og m ål bør
være d et samme.
Ingen bøsse må føre større kugle end til 10
på et pund; dog undtages herfra 3 rifler,
som i en lang årrække h ar været benyttede
i selskabet, tilhørende m aler Tissot, kon
ditor K nudsen og købm and Schrøder, så
længe disse bøsser forbliver i de næ vnte
m edlem m ers eje; m en så snart de går over
til at blive andres, m å de ej m ere benyttes
ved selskabets skydninger.
Skulle ovenstående betingelse tilsidesæt
tes eller d er m åtte findes andre m angler i
henseende til geværernes styrke, låsenes
indfatning i skæftet eller deslige, kan di
rektionen forbyde brugen af sligt gevær.
N år sådant forbud overtrædes, vil den p å
gæ ldende for hver gang være ifalden en
m ulkt af 5 rdl. Ingen m å skyde m ed m ere
end een kugle ad gangen, ej heller m ed så
kaldte propper. Den som gør sig skyldig
heri, forbydes al videre skydning, og kan ej
erholde nogen gevinst, selv om den m åtte
være nedskudt forinden, ligesom han ej
heller får sit indskud tilbagebetalt.
§ 16.
G evæ rerne skal om gås m ed d en yderste
forsigtighed og stedse bæres m ed piben
vendt opad. Den som bæ rer et ladt gevær
på anden måde, bøder for hver gang 3 mk.
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For denne m ulkt fritages ingen enten han
er m edlem , lader eller opvarter, da i al fald
m edlem m et er pligtig at betale for sin la
ders eller opvarters uforsigtighed. Ved la
d ebordet må ingen tobaksrygning finde
sted u n d e r m ulkt af 1 rdl., hvorm ed også
forholdes som foranført; lige m ulkt er den
skytte ifalden, som sæ tter knaldhæ tten på,
førend han har gjort anlæ g ved skydepæ
len.
Til forebyggelse af ulykker skal det være
pligt for samtlige m edlem m er at føre til
syn m ed slige overtræ delser og m ed bø
dernes indfordring.
§n.
Et m edlem må kun gøre 6 skud for andre i
hver om gang; m en hvis et tilstrækkeligt
antal skytter ikke er tilstede, kan efter di
rektørernes bestem melse, de ikke u d tru k 
ne num re fordeles m ellem de tilstedevæ
rende skytter. Et hvert m edlem kan erhol
de to ekstranum re im od en betaling af 1
rdl. for hvert.
§18.
For at forebygge forsinkelser, bliver, n år
en skytte træ der til skud, de 3 næst påføl
gende num re opråbt, som da straks skal
være tilstede m ed deres ladte geværer, og
så snart een h ar skudt, skal hans efter
m and i num m er træ de til skydepælen, alt
u n d e r m ulkt af 16 shilling i forsøm m elses
tilfælde for hver gang. Skulle nogen efter
at være o p råb t 3 gange, ikke indfinde sig,
når hans tu r til at skyde er forhånden, da
m ister han sit skud i den om gang. En hver,
som træ der til anlæ gspæ len for at skyde,
skal ringe tydeligt m ed den ophæ ngte
klokke, eller i forsøm m elsestilfælde bøde
8 shilling for hver gang.
§ 19.
Den skydende, hvis geværer enten klikker
eller bræ nder for, skal første gang bøde 4
shilling, anden gang 8 shilling, m en den
tredie gang m ister han sit skud i samm e
om gang.
§20.
Den som selv eller ved en anden nedsky

d er en af de i § 14 anm eldte j ernplader, til
falder den m ed dette nu m m er forbundne
gevinst. Skulle ved et skud nedfalde flere
gevinster, beholder den som skød, den
bedste, og samtlige m edlem m er skyder se
nere til skiven om den anden eller de an 
dre gevinster. Det er en selvfølge at den
som skyder et gevinstnum m er løs fra fug
len, om end den bliver hæ ngende på stan
gen eller tovene, erh o ld er den derfor be
stem te gevinst. Dersom det stykke a f je r 
net, på hvilket num m eret er slået, falder
ned i to stykker, tilfalder gevinsten den,
som nedskød den største del af tallet; m en
er stykkerne i så henseende lige store, da
skyder de to m edlem m er til skive om ge
vinsten. H æ nder d et sig, at n um m eret fal
der ned i så m ange små stykker, at det bli
ver uvist, hvem d er nedskød det, og hvem
gevinsten bør tilfalde, da skydes til skiven
af hele selskabet om samm e gevinst.
§21.
Den som skyder før end sin form and, bø
der 24 shilling; falder ved sådant et skud
en gevinst, skal den tilhøre form anden,
hvem det tilkom at skyde, og falder der fle
re end en gevinst, da den bedste.
§ 22.
Ligesom det er direktionen pligt at påse
god orden, såvel ved skydningen som også
når selskabet ellers er samlet, således skal
den også være bem yndiget til for en eller
anden u orden at opkræve m ulkt fra 1 til 5
rdl., hvilken m ulkt straks betales til kasse
reren; m en skulle m od forventning noget
m edlem enten m ed ord eller gerning for
næ rm e deltagerne i selskabet eller m od
sætte sig at betale den ikendte m ulkt, skal
direktionen have ret til at fordre, at han
straks forlader forsam lingen. Sagen bliver
siden at andrage for og afgøre af general
forsam lingen.
§23.
Idet selskabet ankom m er til fuglestangen
saluteres m ed 9 kanonskud. Skydningen
tager d erpå straks sin begyndelse. Første
skud gøres af det foregående års fuglekon-
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ge, derefter direktionen og siden skydes
efter num m er. N år en gevinst falder gives
3 kanonskud, m en ved bedste gevinst 9
skud. N år en om gang er forbi gives signal
skud.
§24.
Den, som ved eget eller ved en andens
skud e rh o ld er bedste gevinst, bliver fugle
konge. Gevinsten overleveres ham af by
fogeden som selskabets chef, d er også be
klæ der ham m ed kongebåndet, hvorefter
selskabet m ed m usik ledsager ham til
hans bolig. Bliver et udenbyes m edlem
fuglekonge, sker ledsagelsen til hotellet.
Ved det påfølgende års fugleskydning bæ
rer fuglekongen båndet indtil kongege
vinsten er nedskudt.
§25.
Ingen u d en et fast m edlem kan blive fug
lekonge. Som følge h e ra f vil et adm itteret
m edlem , som nedskyder første gevinst,
kun erholde gevinst nr. 6, hvorim od det fa
ste m edlem , hvem denne gevinst ellers
skulle tilfalde, bliver fuglekonge og får
første gevinst. Dersom tilfældet m åtte
være at nr. 6 også er tilfaldet et adm itteret
m edlem , går m an tilbage til det faste m ed
lem, som h ar fået gevinst, h e ra f følger at
flere adm itterede m edlem m er kan kom 
m e til at om bytte gevinster.
26.
For så vidt skiveskydning bliver at foretage
i forbindelse m ed eller i anledning af fug
leskydningen, træffer direktionen de i så
henseende fornødne foranstaltninger.
§27.
Det sam m e er tilfældet, om et tilstrække
ligt antal af selskabets m edlem m er skulle
attrå andre skiveskydningsøvelser og vil
afholde de derm ed fo rbundne udgifter.
§28.
Ved fugleskydningen er alle selskabets
m edlem m er pligtige at bæ re g rønt bånd
tilsyne på venstre side af brystet.
§29.
Kun selskabets m edlem m er tilstedes ad 
gang til selskabets telt.

§30.
Alle om kostninger som er fo rbundne m ed
fuglens anskaffelse og anbringelse, fugle
stangen, gevinsternes indkøb, musik, arbejdspenge m.v. udredes af selskabets kas
se. Hvad spise- og drikkevarer, som nydes
u n d er skydningen, angår, betales særskilt.
D irektionen har blot at træffe foranstalt
ninger til at passende bevæ rtning fore
findes i hovedteltet.
§31.
Med hensyn til skovballer, som direktio
nen m åtte finde sig foranlediget til at af
holde, er m edlem m erne underkastede de
næ rm ere bestem melser, som direktionen
fastsætter.
§32.
Alle ved disse love foreskrevne kendelser
og m ulkter tilfalder selskabets kasse.
§33.
Den af direktørerne, som tillige er kasse
rer, drager om sorg for opbevaring af sel
skabets inventar, over hvilket en forteg
nelse vedlægges regnskabet.
§34.
For at disse love kan kom m e til alm indelig
kundskab, er et hvert m edlem pligtig til at
anskaffe sig et eksem plar, som betales til
kassereren m ed 1 mk. D esuden bliver ved
skydningen opslået et trykt extract, inde
holdende bestem m elserne angående den
orden og de forsigtighedsregler, som skal
iagttages.
§ 35. "
F orandringer i disse love kan selvfølgelig
kun foretages af en generalforsam ling.
Således vedtaget i generalforsam lingen cl.
2.ju n i 1861. "

Perioden 1860-1888
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Hotel Valdemar som det så u dfør 1898,
hvor det blev revet ned. E t hotel med
samme na vn blev dog igen bygget på
grunden. På dette hotel holdt Selskabet
mange a f sine skydeballer, og ligeledes
var fuglekongeskiveme i en årrække
anbragt her, indtil de, måske fordi hotel
let skulle rives ned, blev flyttet til sel
skabets eget lokale i Kirkeskovspavillo
nen. Billedet udlånt a f Bygningsregi
stranten.

Byfoged Rasmus Severin Friderichsen
afløste Oxenbøll i embedet i 186 7.1hans
embedsperiode holdtes selskabets 100
års jubilæ um i 1888, hvor han i sin
egenskab a f selskabets præces og æres
medlem holdt festtalen og afslørede den
ny fane. Friderichsen tog sin afsked i
1894 og døde året efter den 13. april.

se gevinster sat på et sølvfad. Man havde dog før benyttet ge
vinster der var lavet af en kom bination af sølv og glas, f. eks. ge
vinsten fra 1803. De genstande, m an havde arvet fra den tidli
gere periode, var udover fanen, kongebåndet og signetterne
ubrugelige. Der var derfor nok at tage fat på, fuglestang, lade
bænk, skydebænk, telte, pæle til indhegning af skydepladsen,
m andskab til kanonerne, en m and til at bære gevinsterne, en
listefører osv, osv. En lige så vigtig del var serveringen u n d e r
skydningen og så naturligvis det afsluttende bal efter skydnin
gen. Alt blev dog klaret og m an havde endda kræ fter tilovers
til at planlægge en skiveskydning på engen langs m ed skoven,
blot m anglede m an at aftale dette sidste m ed forpagter Egede.
Den ene af de nyvalgte direktører, købm and Schrøder havde
påtaget sig, at aftale m usik m ed m usikdirektør H offm ann,
ordne alt til m iddagen og ballet, så alt kunne være klar til den
første fugleskydning, d er var planlagt til at vare i to dage, nem 
lig den 18. og 19. ju li 1861. Men ak, d et eneste direktionen ikke
kunne planlægge var vejret. Man afm archerede fra slotsplad
sen, i rim eligt godt vejr, m en inden m an nåede Kirkeskoven,
hvortil fugleskydningen var lagt, var det begyndt at sm åregne.
Da skydningen skulle starte var d et helt galt. Nu h ar en »smu
le« regn aldrig kunnet ødelægge en fugleskydning, hverken
dengang eller nu, m en regnen fortsatte u fo rtrø d en t hele d a
gen, og da m an nåede til gevinst nr. 5, højre vinge, blev denne
skudt i så små stykker, at det var um uligt for dom m erne at
stadfæste vinderen. Det blev derfor besluttet, at der skulle sky
des skiveskydning om denne gevinst, dog først dagen efter kl.
10, da m an så håbede at regnen havde fortrukket sig. Alle skyd ebrødrene skulle så starte m ed denne skydning inden m an
fortsatte m ed den ordinæ re skydning, fugleskydningen, hvor
m an m anglede at nedskyde brystpladen, der jo udløser fugle
kongegevinst og titel. Dagen efter, den 19.ju li var vejrguderne
m ed skydebrødrene og skiveskydningen blev vundet af sned-
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Foto tagetfra Gåsetårnet ned over torvet
og Algade, ca. är 1874. M an bemærker,
at ejendommen, hvor Påfuglen n u er be
liggende, ikke er opført, og at byen i det
hele taget ikke syner særlig stor, hvad
den da på denne tid heller ikke var. B il
ledet udlånt a f Bygningsregistranten.

ker M øller ved skud af gårdejer P. Pedersen. Man kunne nu
fortsæ tte selve fugleskydningen og kam pen om brystpladen.
D enne faldt ved et skud af slagter Caspersen, der skød for sin
kollega slagter Ø rstrøm og denne blev således fuglekonge for
året 1861.

/nglrftotøfog.
giiglfflDt)ninfl?ffIfTabet fer ©Ptbiugborg og
Omegn a lb o lte t btR a a r lif te 5?»iftlcf¥t)b:
n i l l ß ben lf t c
b. 21. »aa trellem arren.

& tre ftio n e it.

Annonce i Vordingborg A vis fra 1869,
hvor fugleskydningen afholdes på Trellemarken ved Færgegårdsvej.

Indførelse af skiveskydning.
Efter denne den første skydning, fik m an blod på tanden, og
det var ikke læ ngere nok at afholde en årlig skydning. Direk
tionen indbød allerede til skydning igen den 12. septem ber.
D enne gang var det im idlertid ikke til fugleskydning, m en til
en regulæ r skiveskydning om point, hvor m an skulle skyde
om fem præ m ier til en værdi af 80 rigsdaler. Man bevarede
dog d et gamle system, hvor m an godt kunne deltage, blot m an
havde en anden til at skyde for s i g D e n 9. februar 1862 k u n 
ne kasserer P. T hom sen aflægge regnskabet d er udviste en
»underbalance« på 5 rigsdaler og 2 skilling. Dette m å dog be
tragtes som et godt regnskab, når m an tæ nker på alle de etab
leringsudgifter d er havde været. På generalforsam lingen den
11. maj 1862 foreslog selskabets præses j ustitsraad Oxenbøll,
at m an opførte en pavillion i Kirkeskoven. Det skulle financeres ved, at hvert m edlem betalte 3 rigsdaler i 10 år, og ved at e t
hvert nyt m edlem skulle indgå på sam m e forpligtigelse. For
slaget blev begejstret m odtaget af forsam lingen, m en det blev
besluttet g ru n d et det ringe frem m øde, at u n d errette alle ikke
m ødte m edlem m er og så siden tage spørgsm ålet op igen. Der
udsendtes en liste, hvor de skydebrødre d er ikke havde delta
get i generalforsam lingen havde m ulighed for at tiltræ de eller
afstå fra forslaget. Alle syntes det var en god ide, derfor er det
lidt besynderligt, at der ikke sker m ere i sagen, især n år det ty
deligt frem går af forhandlingsprotokollen, at selskabet er
inde i en overordentlig aktiv periode m ed stor m edlem stil
gang. Der bruges således også en del kræ fter på, at få egen
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Rådhuset, der blev bygget i 1845, en
sommerdag i 1 9 3 0 ’erne. Billedet ven
ligst udlånt a f Elsebeth Ibby.
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jo rd , ikke i Kirkeskoven m en på engen ved Kirkeskoven. Sagen
slutter dog m ed et tilbud fra bystyret om, at m an er velkom 
m en til at leje et stykke jo rd til afholdelse af skiveskydning.
Dette er selskabet im idlertid ikke interesseret i og sagen falder
herved.
Selskabet havde helt fra starten i 1788 haft et såkaldt »Mulkt«
system. Dette var indført for at fastholde skydebrodrene på
selskabets love og regler og m ed dette system kunne m an så
udstede bø d er til evt. lovovertrædere. Ved fornyelsen af sel
skabet havde m an udvidet dette system til, også at gælde for
ikke at m øde op på generalforsam lingen uden lovligt forfald.
A rbejdet m ed at opkræve denne m ulkt for udeblivelse fra ge
neralforsam lingen var dog så om fattende, besværligt og m e
get lidt populæ rt, at m an i 1863 m åtte indse, at dette var for
m eget. Det blev derfor besluttet »ikke m ere at opkræve d enne
mulkt«.
Krigsåret 1864.
1 1864 afholdt m an ikke generalforsam ling i maj m åned, selv
om lovene foreskrev det. D er blev heller ikke taget initiativ til
nogen fugleskydning. På et direktionsm øde hos kassereren P.
Thom sen, den 5. septem ber besluttede man, ikke at afholde
nogen fugleskydning. »At skønt d er ifølge lovene skal afholdes
fugleskydning i ju n i eller ju li m aaned og den tillige på grund
af om stæ ndighederne er udsat og da høsten en d n u langtfra er
tilendebragt, altså intet at foretage, såm eget m ere som en del
af selskabets m edlem m er ikke vare stem te for en fugleskyd
ning i år«. Man indrykker derpå en annonce i Vordingborg
avis, for at u n d e rre tte m edlem m erne om denne beslutning,
der dog nok ikke kom m er som nogen overraskelse for dem.
Perioden frem til selskabets 100 års jubilæum i 1888.
Å ret efter, d en 28. maj 1865 optog selskabet igen sine aktivite
ter, ved at afholde den ordinæ re generalforsam ling. Selska-
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Denne smukke jernbanebro blev opført
som led i udvidelsen a f jernbanen syd
på. Jernbanen blev ført til M asnedsund
i 1870 og udvidelsen over Masnedø
med bygning a f broen skete i 1882-83.
Broen var 380fo d lang og havde to sejlåbningerpå hver 60 fod. Billedet ven
ligst udlånt a f Elsebeth Ibby.

Tegning mod jernbanebroen med M as
nedsund set fra Færgegården og med
sejlskibene liggende i den gamle havn.
Sydsjællands Museum. Mus. nr. II
409:9.

bets form and, købm and Schrøder var på valg, og han blev
genvalgt m ed »Lange klapsalver«. Gæstgiver M uusfeldt bliver
optaget som m edlem og dette får betydning, da m an flytter sin
selskabelighed ind hos ham. På skydedagen, den 20.ju li byder
han da også på en »lille« en, inden selskabet afm archerer til
fugleskydningen i Kirkeskoven. M edlem stallet varierer lidt
om kring de 110, m en der er en god stabil udvikling i disse år,
bortset fra at m an i 1867 m å tage afsked m ed selskabets p ræ 
ses, byfoged M. Oxenbøll d er på grund af alder ønskede at
tage sin afsked 71 år gamm el. I hans sted udnæ vntes en anden
frem træ dende m and, nem lig Rasmus Severin Friderichsen,
d er skulle styre byen fra 1867 til 1894, og således føre selskabet
over sit 100 års jubilæ um . K øbm and P. Thom sen, d er har haft
posten som direktør og kasserer og tillige bar det største arbej
de i forbindelse m ed fornyelsen af selskabet i 1860, m eddelte
inden generalforsam lingen i 1870, at han ikke ønskede gen
valg. Det lykkedes dog ikke at få ham erstattet på en general
forsamling. D er skulle ikke m indre end tre generalforsam lin
ger til, før m an endelig fik valgt en direktør, der var villig til at
påtage sig de to poster. På den første generalforsam ling valg
tes købm and Ladhoff, dog uden at være tilstede. H an m eddel
te direktionen, at han ikke m ente at have tid og at han iøvrigt
var indstillet på at betale den foreskrevne m ulkt på 5 rigsdaler.
Man indkaldte derfor e n d n u en generalforsam ling, m en til
den m ødte der ikke tilstrækkelig m ange m edlem m er til, at
m an var beslutningsdygtig. Så m åtte m an på den igen og d e n 
ne gang lykkedes det at vælge den m anglende direktør og kas
serer, h r købm and N.F. Arboe. Forhandlingsprotokollen fra
1871 til 1926 er uvist af hvilke årsager bortkom m et. Der findes
dog fragm enter af aktiviteten i disse år, blandt an d et lidt regn
skab i en pakke C 1861 til 1881 og en pakke D 1920 til 1930, alt i
byarkivet. Det h ar derfor væ ret nødvendigt for mig, at gen
nem gå de to aviser V ordingborg avis og Vordingborg Dagblad
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Færgegårdsvej, som den så u d omkring
år 1900. M a n fornemmer, hvor hurtigt
man er uden fo r bygrænsen og i landlige
omgivelse^'. Ved hjørnet a f ejendommen
til højreses i øvrigt en a f byens offentlige
vandpum per a f træ. Til venstre Sprøjte
huset, hvor Borgervæbningen havde sit
brandslukningsmateriel. Sprøjtehuset
har desværre lidt den triste skæbne n u at
være byens »lille hus«.

for den relevante periode. Disse aviser opbevares ligeledes på
Vordingborg byarkiv. H er frem går det, at m an valgte ny for
m and i 1885. Valget faldt på skom ager eller læ derhandler
Therkildsen, d er havde været m edlem siden fornyelsen i 1860.
Faderen snedkerm ester R. T herkildsen havde været m edlem
af skydeselskabet i perioden 1819-1839, hvor han havde stået
for ladeteltet, så interessen for fugleskydning havde den nye
form and ikke fra frem m ede. Therkildsen, altså skom agerm e
steren var selskabets form and til sin død i 1903, hvor han efter
fulgtes på denne post af sin søn vildthandler Therkildsen.
Denne var så igen form and helt frem til 1928, hvor inspektør
Stage overtog posten som selskabets form and.
Således var det i den m idterste Therkildsens »regeringstid« at
selskabet, trods stille perio d er i store dele af århundredet,
kunne fejre sit 100 års ju b ilæ u m i 1888.

Justitsråd, byfoged Morten Oxenbøll
havde tidligere foreslået fugleskyd
ningsselskabets medlemmer, at man op
førte en pavillon i Kirkeskoven. Dette
blev dog ikke til noget, uvist a f hvilken
grund. Der blev dog i 1870 a f Vording
borg Kommune taget initiativ til opfø
relsen a f en sådan pavillon, og denne
stod klar til indvielse den 20. april
1872. Fuglekongen i 1873, murerme
ster P. Sørensen, lod pavillonen afmale
på åretsfuglekongeskive tillige med sel
skabets fugleskydning. Skiven er des
værre bortkommet, men den fandtes, da
m an i 1972 holdt 100 årsjubilæ um fo r
pavillonen, idet den dengang blev af
bildet i Vordingborg Dagblad.

Selskabets 100 års jubilæumsfest.
Som tidligere om talt, m angler selskabets forhandlingsproto
kol fra 1871 til 1926. D erfor må vi ty til den davæ rende dags
presse, for at danne os et indtryk af jubilæ et. Det er nu heller
ikke så dårligt, idet et sådant arrangem ent interesserede hele
Vordingborg og den ganske om egn. Vordingborg avis m edde
ler således den 4. august 1888, at »Fugleskydningsselskabet
kan som før m eddelt, holde 100 års ju b ilæ u m onsdagen den 8.
august, og i den anledning vil der blive fejret en stor fugle
skydningsfest onsdag og torsdag. Der er i år betydelig flere
præ m ier end sædvanlig og de to første gevinster skal nedsky
des på fri hånd. Selskabets tæller for tiden 130 m edlem m er,
m en d er indm eldes stadig nye, som optages på festdagen. Der
musiceres, skydes, holdes frokost og danses begge dage, m en
om onsdagen er det i d et hele m ere festligt end om torsdagen.
Stiftam tm and Tillisch er in d b u d t og h ar givet løfte om at kom 
me, borgm esteren holder festtalen, faneindvielsen finder sted
kl. 11. Den ny fane er en særdeles smuk, grøn silkefane m ed et
lille D annebrogsflag i øverste højre hjørne. Fanedugen er om 
givet af silkefryndser og fra den forgyldte krone hæ nger et par
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Fugleskydningsselskabets fa n e fra
1888. Fanedugen fornyet i 1975, men i
samme udførelse og samme udstyr som
fa n en fra selskabets 100 årsjubilæum.

fer Iloriiinjboro tg Øotrgn
affjolber fin aarlige ftuß(e>
itybtttttß C ti db aß en
ben 8 b e S tu ß u f t
Nærmere efter program ,
fom bliocr tilfenbt Ticb(cni>
nierne.

Xireftionen.

Annonce den 24. j u li 1888 i Vording
borg Avis. Indkaldelsen gælder fu g le
skydningen ved selskabets 100 årsju b i
læum.

Fanespyd til selskabets fa n e fra 1888
med tilhørende kvaster. Spydet er med
Christian den 9. s navnetræk over øm
med udbredte vinger.

forgyldte kvaster. I m idten af fanen er på gråt silke m alet en
fugl, om givet af forskellige gyldne prydelser m ed følgende in
skription i guld V ordingborg Skydeselskab 1788-1888. B or
gerlig Sam dræ gtighed er vores Selskabs Øjem ed, (ligesom d er
stod på den gam le fane«. Det blev m eget festligt. G åsetårnet
var prydet m ed guirlander og dannebrogsflag, ligesom der
ned gennem gaden var pyntet m ed flag. Allerede fra kl. 6 om
m orgenen spillede m usikken nedenfor på plæ nen ved Gåse
tårnet, hvorefter m usikken sam m en m ed den gam le lOOårige
fane m archerede til hotel Valdemar, hvorfra m an m ed to
hvidklæ dte piger d er b ar gevinsterne i spidsen afgik i proces
sion til Kirkeskovs pavillonen, hvor m an blev m odtaget m ed
kanonskud. Klokken 11 bød selskabets form and skom ager
T herkildsen velkom m en inden han overlod o rdet til borg
m ester Friderichsen der som lovet skulle holde festtalen og
indvi den ny fane.
»Man har vist m ig den ære at anm ode mig om m ed nogle ord
at m inde om dagens betydning for vort selskab og da tillige
at overlevere til frem tidig brug for selskabet den nye fane,
som er anskaffet til afløsning for den m angeårige fane. B ort
set fra, at je g form elt - som stedets byfoged i følge selska
bets love er dets c h e f- h ar en forpligtigelse i så henseende, har
je g såm eget vigtigere fulgt opfordringen, fordi je g i så m ange
år m ed stor tilfredshed har været knyttet til selskabet, som jeg
skylder taknem m elighed, da det i sin tid har valgt mig til æres
m edlem . Vor årlige fugleskydning er denne gang forlagt fra
den sædvanlige tid i ju li m åned til i dag, fordi den 8. august
1888 har sin særlige betydning for selskabet som dets lOOårige
stiftelsesdag. Vort lille selskab tør derfor i al beskedenhed også
notere en m ærke- og m indedag blandt de m ange for vort fæd
reland så såre betydningsfulde i indevæ rende år, og det synes
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Algade omkring dr 1900 med Rytterstalden, siden Vordingborg Trælast
handel, til venstre.

Kammerherre, stiftamtmand Georg Fre
derik Tillich, der ved 100 års jubilæet i
1888 talte fo r Kongen, indmeldtes i sel
skabet i 1887. H an var præstesøn og
fø d t i Borup Præstegård den 3. maj
1835. Dafaderen senereflyttede til Her
lufsholm Kostskole fo r at tiltræde præ
steembedet der, blev sønnen naturligt
nok elev på skolen. 1 1854 startede Tillichpå Universitetet i København, hvor
han i 1866 tog juridisk embedseks
amen. Efter en kort ansættelse i R in g 
sted, blev han ansat i Indenrigsministe
riet, hvor han avancerede til kontorchef.
1 1879 blev Tillich stiftamtmand i Vi
borg, og den 1. ja n u a r 1886 blev han
forflyttet som A m tm and over Præstø
Amt. Am tm anden deltog gerne i de akti
viteter og initiativer, der blev foretaget i
hans amt, og således var han ved A m ts
udstillingen i Vordingborg den 12. til
den 23. ju li 1901, udstillingens præsi
dent. Tillich modtog flere hædersbevis
ninger, og var således også dekoreret
med Kommandørkorset.

næsten som om den store frigørende sam fundsreform i 1788,
som virkede så velsignelsesrigt for fæ drelandet, h ar afsat et lil
le skud i vort selskab til frem m e af borgerlig forening og god
forståelse m ellem købstad og landboer«.
Efter denne indledning fortsatte borgm esteren m ed en histo
risk gennem gang af de første år af selskabets aktiviteter, m ed
henvisning til fuglekongeskiver, fuglekonger, osv. H erefter
indledte borgm esteren afsløringen af den nye fane, m ed o rd e
ne »Men nu, da m angeårigt brug og tidens tand h ar gravet så
stæ rkt på vor fane, kan den jo fortjene at blive hensat og o p b e
varet som et historisk m ærke, og det er naturligt, at vi have ø n 
sket at knytte anskaffelsen af en ny fane til denne m indedag.
Jeg beder Dem, m ine herrer, at afdække den nye fane. De vil se,
at denne i det væsentligste er i overensstem m else m ed den
gamle: det sam m e m otto, stiftelsesdag og fuglen i det m idter
ste felt, - h er rigtignok kun en papegøje. Foruden Christian
den 7nes navnetræ k findes selvfølgelig vor nuvæ rende konge,
Christian den 9nes, og fornyelsesåret 1888, m en så er der e n d 
videre føjet til i det ene hjørne, et lille dannebrogsflag, som
symbol på vor fædrelandskæ rlighed, vort patriotiske formål.
Når vi da tager den ny fane i frem tidigt brug, ville vi håbe, at
det indskrevne valgsprog ikke forgæves skal lyde for os og
vore efterkom m ere, m en at m an i vort selskab altid vil være
rede til at virke for og i sam drægtighed, og i forvisning om, at
enighed gør stærk, og at det bedste og tjenligste mål nås ad
den lige vej gennem fordragelighed.Ja, gid dette ske. I forvent
ning herom ville vi istemme: et leve for vort gam le selskab!«
U nder frokosten, d er bestod af skinke, kylling, lam m esteg og
kage, talte stiftam tm and Tillich for kongen, C hristian den 9.
En del af skydebrødrene talte herefter, blandt an d et et m ed
lem ved navn Gres. H an talte for og fik de tilstedevæ rende
m edlem m er til at love, at den der fik kongegevinsten, skulle
optage den gode gamle skik m ed at skænke selskabet en skive.
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Ved salget a f Vordingborg Rytterdistrikt
i 1774 købte baron Iselin Vordingborg
Slot, Vordingborg Slots Ladegård,
Aunø, Snertinge med mere. Vording
borg Slots Ladegård f ik da navnet Rosenfeldt efter den nye ejers våben, el
skjold med 3 roser i et grønt felt. lårene
1776-77 opførte baron Iselin gården
Rosenfeldt, hvor landsbyen Steensbjerg
tidligere lå. Der blev plantet en lang allé
ud til Næstvedlandevejenfra den bak
kekam, hvor gården blev bygget a f
blandt andet sten fra Vordingborg Slots
ruin. Iselin døde i 1781, hvorefter hans
enke 2 dr senere giftede sig med general
Classen. Rosenfeldt overgik da til Iselins datter, der giftede sig med kammer
herre de la Calmette til Marienborg og
Liselund. 1 1803 solgtes Rosenfeldt til
en handelsmand ved navn Jens Lind,
der dog straks afhændede godset til kam 
merherre Hoppe. Denne solgte allerede i
1805 godset videre til forpagter H a 
strup, ogførst i 1844 købtes Rosenfeldt
a f en Oxholm. Det var den daværende
kaptajn i Livgarden, senere general
major og kammerherre Oskar O'Neill
Oxholm. Godset omfattede da Oregård,
Knudskovgård, 55 bøndergårde og 107
huse. Det var Oskar O'Neill Oxholm,
der i årene 1868-69 opførte den nuvæ 
rende hovedbygning i renaissancestil.
Da kammerherren døde i 1871, overtog
Carl O'Neill Oxholm godset.

Kammerherre Carl A rthur George
O N eill Oxholm til Rosenfeldt og Aunø,
blev født den 16. september 1843. H an
overtog Rosenfeldt efter sin fader Oskar
O'Neill Oxholm, der døde den 15. okto
ber 1871 på Rosenfeldt. Efter overtagel
sen giftede han sig den 9. september
1872 med Sophie Margrethe Bech. I
1878 blev han udnæ vnt til hofjæger
mester, og denne titel havde han, da han
på vildthandler T. Therkildsens skud
blev fuglekonge ved selskabets 100 års
jubilæ um i 1888.
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Efter frokosten fortsatte fugleskydningen naturligvis og der
blev på denne første festdag sluttet m ed skydebal til m idnat.
Næste m orgen førtes den nye fane i procession gennem byen,
og denne dag koncentrerede m an sig i det store hele om selve
skydningen, naturligvis afbrudt af frokosten, d er var koldt
bord. Inden dagens skydning var overstået, var det lykkedes
skytterne at nedskyde samtlige gevinster, undtagen brystpla
den der blev »gemt« til den sidste dag. O m aftenen, på 2dagen
var d er fest igen, og da denne først var planlagt til at slutte
klokken 2, og da der jo kun m anglede brystpladen, blev det
besluttet, at m an m ødtes efter frokost kl. 1 på skydepladsen.
Brystpladen var im idlertid ikke sådan at kom m e til livs. Først
klokken 15.30, lykkedes det vildthandler T. Therkildsen, at
nedskyde brystpladen, på H oQ ægerm ester Carl O ’Neill
O xholm s num m er, og denne blev således selskabets fuglekon
ge i jubilæ um såret. Da fuglekongen ikke var tilstede, blev d er
sendt bud til Rosenfeldt, og det blev m eddelt hofjæ germ este
ren, at han var ju st blevet fuglekonge, og at skydebrødrene
forventede at få lov at hilse på ham . Dette ønske efterkom
O xholm naturligvis, og d er var stor glæde blandt skytterne og
h u rra råb ved hans ankom st til skydepladsen. Der blev skålet
og ønsket tillykke, hvorefter H ofjæ germ esteren blev fulgt ud
af Kirkeskoven, m ed fanen foran vognen og brødrenes farvel
ved et Leve. Således sluttede selskabets lOOårs jubilæ um sfug
leskydning, en fest der vel nok må siges at være selskabet værdig.
Perioden 1888 til 1910.
Efter denne store begivenhed, som selskabet havde form ået at
gøre sit 100 års ju b ilæ u m til, var der nogle stille år, hvor sel
skabets dels sundede sig økonom isk, dels kunne m an leve læ n
ge m ed m indet om de store dage fra jubilæ et. Fugleskydnin
gerne gennem førtes år efter år, og interessen var god, og m ed-
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Tilbygningen til Kirkeskovspavillonen
fra 1901. Foruden at selskabet har haft
sit eget lokale i Pavillonen, har medlem
merne herspist utallige frokoster og ar
rangeret lige så mange fugleskydnings
baller. Billedet erfra ca. 1910 og udlånt
a f Elsebeth Ibby.

Ved kongelig resolution a f 11. februar
1884 og patent a f samme år optages ge
neralløjtnant Peter Oxholms børn i
adelsstanden. Våbenskjoldet er blåt og
forsynet med en sm al guldrand, deri på
grøn jord et sølvtåm med to skydehuller
og et sølv kors på midten. For indgangen
er en halvt nedtrukket gitterport. På den
kronede hjælm opspringer en halv rød
okse. Besiddelserne er Tårnholm, Rosenfeldt, Storgården, M arienborg og
Aunø. Kilde Danmarks Adelsårbog
1887.

lem m erne m ødte trofast op, indtil d er ved fugleskydningen
ved århundredeskiftet, skulle ske noget der fik stor betydning
for selskabets historie, helt op til i dag. Torsdag den 12. ju li år
1900, m ødtes skytter og ikke skydende m edlem m er som sæd
vanligt kl. 8 på hotel Valdemar. H erfra m archerede m an m ed
sidste års fuglekonge, gårdejer R. Rasmussen, fane og m usik
direktør Olsens orkester i spidsen til skydepladsen i Kirkesko
ven. Aviserne m eddeler os, at det var et præ gtigt som m ervejr
og form anden, skom agerm ester T herkildsen kunne ved 9 ti
den åbne fugleskydningen efter at have udtalt ønsket om en
god og fornøjelig dag. Da klokken næ rm ede sig 18, faldt så en 
delig brystpladen ved et sm ukt skud af form andens søn. Fug
lekongen blev, for første gang i selskabets 112årige historie en
kvinde. Dette var jo højst usædvanligt, og det var nu heller
ikke nogen helt alm indelig dam e. Det drejede sig nem lig om
kam m erherreinde Sophie M argrethe Oxholm , Rosenfeldt.
K am m erherreinden vandt foruden sin kongeværdighed 12
spiseskeer i etui og naturligvis i tre tårn e t Københavnsk prøve
sølv. Til skyttekongen, eller kronprinsen som det også blev be
nævnt, var gevinsten fastsat til 2 kom potskeer i sam m e kvali
tet. Ved m iddagen om aftenen, udbragte form anden en skål
for herskabet på Rosenfeldt, kam m erherre og k am m erherre
inde O xholm . K ilderne fortæ ller desværre ikke noget om,
hvorvidt m odtagerne af skålen var tilstede eller ej. Til gen
gæld giver dagspressen os en anden vigtig inform ation, idet
det oplyses, at selskabet efter frokosten blev fotograferet af fo
tograf S. W ahl-Hansen. Vigtig fordi billedet ren t faktisk eksi
sterer, og fordi de fleste af personerne er navn og stillingsgivet.
Det skulle få overordentlig stor betydning, at k am m erherrein
den var blevet »fugledronning«. Fugleskydningsselskabet og
ikke m indst V ordingborg blev i de kom m ende m ange år og vel
helt op til i dag kendt, ialfald indenfor skytteforeningskredse,
ikke kun i D anm ark, m en i hele N orden. Når m an i dag skal
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Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn.
Stiftet 1788.
Billedet erfra år 1900 taget ved Pavillonen i Kirkeskoven.
1. Slagtermester Hansen, Algade 48. (nu Thorbjøms Ejendom). 2. Grd. Christen Christensen, Bakkebølle. 3. ?. 4. Grd.Jakob Nielsen,
Skaverup. 3. Grd. Rasmus P. Petersen, »Munksgård«, Nyråd. 6. Bagermester C hr. Andreasen, Algade 42. 7. Grd. H ans Stage R as
mussen, »Stensvedgård«, Stensved 8. Sagfører Grønquist, Vordingborg. 9. Grd. H ans Hansen, »Egeskovgård«, Kastrup. 10. M ejeri
ejer H.I. Hansen, Vordingborg Mejeri. 11. Grd. Rasmussen, Stensved. 12. M usiker Rasmus Christensen, Svinø. 13. Grd. Peter Chri
stensen, »Tågekcergård«, Kastrup. 14. Stenhugger H ans Rasmussen, Nyråd. 13. Købmand Grees, Algade 14.16. Skovfoged Kresten
Jensen, »Marienlyst« Skovdistrikt. 17. Vinhandler Jørgensen, Algade 38.18. Møller, Michelsen, »Nygårds« Mølle. Næstvedvej. 19.
Grd. Lorens Bagger, »Kølholm«, Bakkebølle. 20. Grd. Vilhelm Bagger, »Kølholm«, Bakkebølle. 21. 1.22. Skovrider Jakobsen, »Lekkendegården«. 23. Murermester Tarp, Kirketorvet 6. 24. Slagtermester Ole Andersen, »Poppely«, Næstvedvej. 23. 1. 26. 1. 27. Fabri
kant Halgren, Gasmålerfabrikken Stubbekøbing. 28.1.29. Konditor Knudsen, »Knudsens Konditori«, Algade 77.30. M usiker Val
demar Clausen, Svinø. 31. Politibetjent Hansen, Kirkestræde 4. (Fanebærerfra 1893-1928). 32. Smedemester Nissen, Algade 41.33.
Købmand Stie Frederik Bruun, Algade 36.34. Vildthandler T. Therkelsen, Algade 123. 33. Bagermester Sindahl, Ørslev. 36. Køb
m and Laurits Jensen, Algade 93. 37. Forvalter Fugl, »Iselingen«. 38. 1. 39. Grd. Carl Rasmussen, Kastrup. 40. Grd. H ans Hansen,
»Bragegården«, Fæby. 4L Hotelejer Carl Tange, Algade 101. 42. Redaktør RF. Andersen, »VordingborgDagblad«, Algade 40. 43.
Cigarhandler Hansen, Algade 68. 44. Købmand Carl Meisner, Algade 71. 43. M usiker Andreasen, Vordingborg. (Broder til Bagerm. Andreasen). 46. Slagtermester Bettmann, Algade 13.47. CigarfabrikantJens Peter Olsen, Klostergade 7. (Musiker). 48. M eje
ribestyrer Krogh, Nyråd. 49. 1.30. Postbud Orla Petersen, Heibergsvej 20. (Musiker). 31. Slagtermester Peter Larsen, Stuby. 32. Grd.
Iver Larsen, R ing pr. Lundby. 33. Grd. Rasmus Andersen, »Kildevang«, Omebjerg. 34. Murermester Johansen, Nyråd. 33. Skoma
ger Therkelsen, Algade 123. (Formand fra 1883-1903). 36. Grd. Rasmus Andersen, »Valdemarsgården«, Næstvedvej. 37. Grd.
Rasmus Rasmussen, »Grønhøj«, Omebjerg. (Fuglekonge 1899). 38. Boghandler Frederik Thune, Algade 83. 39. 1. 60. Grd. Hougård, Ringpr. Lundby. 61. Købmand Stecher (havdeforretning i Algade 101). 62. Bagermester Seidel (havdeforretning i Algade 78).
63. Sagfører Chr. Kjølner (Sagførerforretning i Algade 87). 64. 1.
M usikerne tilhørte »Ole Smedemes« Musikselskab i Kastrup.
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Byfoged Niels ØUgaard Kam pm ann
var byens borgmester i arene 1894 til
1904. Han var en a f initiativtagerne til
amtsudstillingen i 1901.
"
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forsøge at konkludere på alle de ting, fruen satte i gang, når
m an har gennem gået de m ange dokum enter, fundatser og ga
ver, kam m erherreinden tog initiativ til, og når m an derpå skal
se på alle de kræfter, penge og m ed hvilken ildhu, hun tog fat
på alle de opgaver, h u n frivilligt påtog sig, ja, så efterlader hun
et m eget stærkt indtryk. G ør m an sig sam tidig nogle overvejel
ser vedrørende den tid det foregik i, så bliver m an helt fo rp u 
stet. K am m erherreinde O xholm var desuden i besiddelse af
nogle personlige evner og en social baggrund, d er gjorde, at
hun blev hørt, og ikke m ange har vel heller tu rd et sige hende
imod. Selv om hun aldrig opnåede at få børn, var hendes in
teresse for opdragelsen af disse stor, og det var noget, der o p 
tog hende m eget. Især var det pigerne og deres m uligheder i
frem tiden, eller m angel på samme, der optog k am m erherre
inden. H un ønskede at gøre noget for disse frem tidens »bor
gerinder«, således at de, når de blev voksne også havde en m u
lighed for at virke uden for hjem m ets fire vægge. Opgaven
m ed at tilskynde frem tidens kvinder til en m ere udadvendt
indsats, sam m enkæ det m ed et m ere overordnet mål, hvori
hun ville inddrage hele Nordens kom m ende generationer af
kvinder, påtog hun sig i forbindelse m ed en udstilling i København j i 895. H un stillede en sum af 1000 kr. til rådighed for
.
. . .
, . .
.
.
__
..
.
°
.
..
dette arbejde og kaldte sit gavebrev »Vordingborgpræm ie til
frem m e af Nordiske kvinders studie i civillovgivning«. I gave-
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Den helt store begivenhed efter århun
dredskiftet var den store amtsudstilling
i dagenefra den 12. tilden 23.ju li 1901.
Amtsudstillingen var en meget stor
m undfuld fo r en by a f Vordingborgs
størrelse med et indbyggertal på 3645.
Udstillingen blev opført på det areal ved
Kirkeengen, hvor der nu er kirkegård.
Arkitekt på hovedbygningen var K.
Arne Petersen, der også var meddirektør
i Københavns Tivoli. Formand fo r ud
stillingen var købmand Lauritz Jensen.
H an var født i 186 7 i Ringsted og kom
til Vordingborg i 1894, hvor han over
tog Crome og Goldschmidts Fabrikker
og Horsens Tugthus Udsalg. H an var
medstifter a f ogform and fo r Borger- og
Industriforeningen, der blev stiftet i
1898. Ligeledes var han stifter a f ogform and fo r skræddermestrenes forening
også naturligvis, medlem a f fugleskyd
ningsselskabet.

Boghandler Frederik Thunes morsom
me udstillingshus fra Amtsudstillingen
i 1901. Boghandleren ses stående til
venstre i døren, og yderst tilhøjreses bog
handlerens far, boghandler Chr. M.
Thune Samsø. Bemærk uglen under
spidsen a f taget. Huset blev efter udstil
lingen købt a f købmand Bruun, A Igade
56, der anvendte det som havehus.
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Byrådssalen med Margrethegobelinen
fra 1897 bagest til venstre. Billedet fra
borgmester L o h jf Rasmussens periode i
årene 1941-1942.

Kammerherreinde Sophie Margrethe
Oxholm blev i år 1900fugleskydnings
selskabets første kvindelige fuglekonge.
H u n var fø d t på Rosenlund, sandsyn
ligvis i Connecticut, USA, den 25. de
cember 1850. Faderen, grosserer Bech,
stammede fra Valbygård ved Slagelse og
var taget til Am erikafor at gøre sin lykke
her. H an investerede sine penge ijernba
ner, og de tte skulle vise sig at være så god
en investering, at han i 1860’em e k u n 
ne sejle til D anm ark i sit eget skib. K am 
merherreinden mødtes med den unge
Oxholm, og de blev gift i København
den 9. september 1872.

brevet præ ciserer hun yderligere sine tanker. Det h ed d er
blandt andet: »thi fører udviklingen m ed sig, at kvinden ind
træ der i flere og flere livsstillinger i sam fundet, og da er det en
uretfæ rdighed im od hende, når hu n ikke allerede fra sin un g 
dom er forberedt ved passende kundskaber«. K am m erherre
inden ønsker at give dette gavebrev, den 26. ju li på »Margrethedagen«, det vil sige på den dag, da d ronning M argrethe den
første, underskrev K alm erunionen for at samle de Nordiske
lande. Dette er im idlertid også kendetegnende for de gaver
kam m erherreinden senere giver. Det kan måske synes som en
fiks ide, dette m ed M argrethedagen, eller m an kunne få den
tanke, at hun i det små forsøgte at følge sin navnesøster, d ro n 
ningen. Ja, hvad ved vi, m en d er er dog ingen tvivl om at denne
grundlæ ggende ide følger hendes videre frem færd. H un slut
ter gavebrevet til frem tidens karrierekvinder m ed at nævne
fugleskydningsselskabet og takke det for loyalitet i hendes
dronningeår og slutter: »Mit D ronningeskjold, til m inde om
årets sam arbejde, vil tillige være selskabet et m inde om forti
dens store forening, som nu genoptages af N ordens kvinder.
D enne tak er lagt til rette i den danske rim krønikes ord;
Jeg takker de ædle danske m ænd,
at de vilde m ig d et unde,
som je g havde været en m and eller svend,
som bedst regere kunne.
Givet i V ordingborg by, den 26. ju li 1901.
Sophie Margrethe von Oxholm.«
K am m erherreinden havde tidligere i 1897, 500 året for Kal
m arunionens underskrivelse, skænket Vordingborg by en
gobelin forestillende d ronning M argrethe. G obelinen blev
ophæ ngt på rådhuset i byrådssalen, m en den blev nedtaget i
forbindelse m ed byens adm inistrations flytning til det nye,
nuvæ rende rådhus.
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Fragment a f gavebrevet, sm ukt udført a f
Fru Marie Møller, Vordingborg.

Dokumentmappe i skind indeholdende
gavebrevet givet a f kammerherreinde
Sophie Margrethe Oxholm på Margrethedagen den 20. ju li 1904. Låsen på
mappen er en ø m med udslagne vinger
og med en baggrund a f cicelerede egeb la
de, og på låseblikket ser m an Vording
borgs byvåben.
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Margrethe-Kæden.
Ved frokosten i Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og
Om egn, torsdag den 7. ju li 1904, oplæste kam m erherreinde
Sophie M argrethe von O xholm , Rosenfeldt, følgende skrivel
se.
Den 26. ju n i 1901 satte jeg, som årets fugledronning, selska
bets valgsprog på prøve, »at borgerlig sam dræ gtighed var sel
skabets øjemed«, ved at give i skytternes kreds en præ m ie til
frem m e for nordiske kvinders studie af civillovgivning. Jeg be
tæ nkte mig ikke på at gøre dette, da je g i m it barndom shjem ,
de forenede Stater af Am erika, var vant til at m øde hjæ lpsom 
hed hos m ænd, og skytternes loyale og hensynsfulde holdning
overfor fugledronningen, og præ m ien var, og er, mig en b o r
gen for, at valgsproget pligttro opretholdes. Det er derfor m it
ønske, at selskabet skal m odtage et synligt bevis på m in tak og
erindring, så at vor borgerlige sam dræ gtighed kan vinde vi
dere tilslutning. N utidens borgerinder bør ikke stå tilbage for
fortidens ridderfruer, som skænkede deres riddere ærestegn
til opm untring, til kam p og idræt, og da kvindernes studie
præ m ie udstrækkes til de tre nordiske Riger, vil je g ligeledes
søge at frem m e nordisk skydefærdighed ved at skænke fugle
skydningsselskabet for Vordingborg og Om egn, en nordisk
fuglekongekæde, der ved nordiske m ænds skud kan vandre
fra selskab til selskab, og samle m æ nd og kvinder om sig i b o r
gerlig Sam dræ gtighed. Kun et navn giver genklang om n o r
disk sam drægtighed, og Vordingborg ejer m indet i sine gam le
Slotsruiners historie om den borg, hvorfra M argrethe Valdem arsdatter udsendte sine rigshandlinger, og hvor hun g ru n 
dede på at samle de nordiske folk u n d e r et.
Maa denne M argrethekæ de hjælpe til u n d er N utidens For
hold, at optage den afbrudte G erning. For at alle kan føle sig
hjem m e hos os vil je g opfordre Selskabet til at danne en n o r
disk Afdeling af Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og
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Margrethekæden er udført på hofjuvelerA. Michelsens værksted efter tegning
a f G udm und Hentze. Den er modelleret
a f billedhuggeren A.G. Henriksen, ciceleret a f Wilhelm W aldorffogmonteretaf
Carl Isbrand. Fatningerne er udført a f
William Heinert. Kæden er udført ifo r
gyldt sterlingsølv og består a f 3 lænker i
7 afdelinger med mellemled, hvor der er
3 X 3 æbleroser og 4 X 2 æbleroser i lyse
rød emalie. Bryststykket og nakkestykket
er tredelt. Brystdekorationen er de tre
nordiske konger i profil. Christian IX,
Haakon VII og Oskar II. Derpå Dron
ning Margrethe den Første. Nederst en
ø m med udslagne vinger. B ag på de
nordiske konger årstallet 1903. B agpå
Margrethe Vordingborgs byvåben, i
kanten »fugleskydningsselskabet fo r
Vordingborg og Omegn« og endelig
»Borgerlig Samdrægtighed er vort Sel
skabs Øiemeed«.

Om egn, i hvilken andre Selskaber og enkelte M edlem mer,
baade m andlige og kvindlige, indenfor de tre nordiske Rigers
Grænser, kan optages. De nødvendige Lovbestem m elser for
en saadan Afdeling bør i en næ r Tid udarbejdes, saa at Indby
delsen til den første Skydning kan udgaa til M argrethedagen
den 20. Juli 1905, og for at K æden ikke paa ubestem t Tid skal
være borte fra Vordingborg, ønsker jeg, at Skytterne hvert 15.
og 20. Aar m øder i H jem stavnen til Skydning.
Fuglekongekæ den og Bægeret til Afbenyttelse for Øjeblikkets
Fuglekonge forventes forsvarligt opbevarede og sikrede m od
Ilsvaade og Tyveri.
Forsaavidt Fugleskydningsselskabet for V ordingborg og om 
egn skulde ophøre at bestaa, da tilfalder M argrethekæ den og
Bægeret Vordingborg Byraad i Forening m ed øvede Skytter
fra By og Om egn, d er da tager Bestemmelse om deres Anven
delse ved nordiske Sam m enkom ster. Skyttepræ m ien overgaar
som Ejendom til Skytter, d er nedskyder den nordiske Fugle
kongegevinst. Em blem erne er: Egnens Kongeørn, Vording
borg Bys Vaaben og Slottets Valdemarsroser, som Kunst og
H aandvæ rk h ar sm edet om de nordiske Snore. Maa nu fra
Sted til Sted ved andre Præm iers Forarbejdning, Kunst, H isto
rie og H aandvæ rk sm ede flere M om enter om N ordens U d
vikling sam m en, og gaar Anskueliggørelsen os danske imod,
da paahviler det Skytterne at rette paa Fortiden i »Borgerlig
Sam drægtighed«.
U nderskrevet
Sophie Margrethe von Oxholm.

Selskabets form and fra 1883 til 1903,
skomagermester Therkildsen.

Den første nordiske fugleskydning.
Den 20. ju li 1904 blev altså betragtet som oprettelsesdatoen
for den Nordiske afdeling af fugleskydningsselskabet. I d e
cem ber sam m e år udsendtes der i alt 134 invitationer i D an
m ark, Norge og Sverige. De udenlandske blev udsendt gen
nem den svensk-norske gesandt. Invitationerne drejede sig
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Margrethebægeret. Bægeret består a f 8
buer, udvendig på de 3 buer er graveret
et kronet M, en øm i skjold og 3 æblero
ser i en kæde. Det vejer 650 gram og er
fremstillet i sølv og guld. Udvendig er
desuden graveret »Fugleskydningssel
skabet fo r Vordingborg og Omegn«. 1
modsatte side indvendig »Nordisk Fug
lekongebæger«. Under bunden i en
rundkreds »Margrethe Valdemarsdatter, Dronning a f Danmark, Norge og
Sverrig 1353-1412«. Endvidere er de
nordiskefuglekongers navne indgrave
ret således »O.F.N. Fugl. Vordingborg
1905, Københavns Skytteforening
1910, Fru C. Olsen Lou 1920, P:V: L in 
denborg København 1926, G. Skåning
Vordingborg 1931, Jul. Damborg M ern
1950«. Der er ikke efter 1950 tilføjetfle
refuglekonger, skønt der siden har været
afholdt 5 nordiske fugleskydninger.
Det originale Margrethebægerfindes på
Nationalmuseet og kaldes »Dronning
Margrethes Mundbæger«. Ifølge tradi
tionenskyldes dette, at dronningen hav
de 8 terner, der hver drak a f sin egen
runding i bægeret, derfor 8 rundinger.
Bægeret er udført a f Olav Moe og ciceleret a f Wilhelm Waldorff.

Fanen til den nordiske afdeling a f sel
skabet med en siddende øm, der holder
æbleroseme i de udbredte vinger. I dette
regi symbolet på de tre nordiske lande.

K apitel IV

om to ting. Først og frem m est om en eventuel indm eldelse i
den Nordiske afdeling og dernæ st om deltagelse i den første
Nordiske fugleskydning, d er var fastsat til M argrethedagen
den 20. ju li 1905. T ilbagem eldingerne blev im idlertid ikke
som m an havde håbet, idet d er i Sverige ikke fandtes fugle
skydningsselskaber overhovedet, og i Norge eksisterede der
kun to selskaber og disse skød ikke længere m ed forladerge
værer. På et m øde den 19. ja n u a r 1905, hvori kam m erherrein
den deltog, blev disse kedelige kendsgerninger diskuteret, og
m an besluttede at også fugleskydningsselskaber og enkeltper
soner fra Island, G rønland, F æ røerne og dansk Vestindien
kunne optages i den Nordiske afdeling, dog på betingelse af, at
såfrem t et m edlem fra disse besiddelser blev fuglekonge, skul
le den næste fugleskydning altid afholdes i D anm ark. D enne
tilføjelse hjalp dog ikke stort. Det lykkedes dog at få et svensk
m edlem , h r dam pskibsfører Lysander, Malmø og i sidste øje
blik også et norsk m edlem , h r konsulent W erm ervold til at
indm elde sig. Således var form ålsparagraffen bevaret intakt.
Disse to var de eneste i hele N orden, d er havde indm eldt sig
som m edlem m er. O m de deltog i fugleskydningen, er dog nok
tvivlsomt, da det ikke senere bliver berørt, hverken i fo rh an d 
lingsprotokollen eller i de lokale aviser. Den første Nordiske
fugleskydning til indvielse af M argrethekæ den blev som plan
lagt afholdt den 20. ju li 1905 i Kirkeskoven m ed deltagelse af
83 m edlem m er. Til form and for den Nordiske afdeling var
valgt gårdejer R. A ndersen, O rnebjerg, og iøvrigt var bestyrel
sen sam m ensat af T. Therkildsen, red. R.F A ndersen, stifterim
den Sophie M argrethe O xholm og desuden som afdelingens
sekretær, sagfører Strange.
Vordingborgs gader var smykket m ed flag og en del af flag
stæ ngerne var desuden smykket m ed blom ster og g rønt i top
pen. Tidligt på m orgenen m usicerede Olsens og Christoffersens orkestre på Rosenfeldt og gik herfra gennem gaden til
hotel Valdemar, hvorfra selskabet m archerede til skydeplad-
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Tre jernfugle med nedskudte gevinster
på midterskjoldet. Er fremstillet om
kring år 1900 og brugt som vcegdekoration med monterede lysestager.

§

Oprettet paa Margrethedagen

q

den 20. Juli 1904

g

Forside til love fo r den nordiske afde
ling. Lovene gengivet på omstående si
der.
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sen. Vel ankom m et til Kirkeskoven udbragte form anden et
»leve« for den Nordiske fugleskydnings stifterinde, der besva
redes af kam m erherreinden m ed et »leve« for de tre Nordiske
riger. Dette var indledningen på et m eget sm ukt arrangem ent,
hvor m an sidst på efterm iddagen ved 18 tiden kunne hylde
den første nordiske fuglekonge, forvalter Frederik Fugl, Iselinge. H an havde selv klaret udnæ vnelsen ved et velanrettet
skud m ed eget gevær. M argrethekæ den blev d erp å hæ ngt om
halsen på fuglekongen af kam m erherreinden, og form anden
overrakte d et fyldte M argrethebæger, hvorefter fuglekongen
blev hyldet m ed h u rra råb og fanfare. H erefter drog m an i p ro 
cession til slotsruinerne anført af m usikkorps, faner og en
kreds af unge piger bæ rende på en blom sterbue. H erefter den
Nordiske fuglekonge og den Vordingborgske fuglekonge,
kam m erherren og kam m erherreinden, direktionen, skytter
ne sam t en stor folkem ængde. På ru in ern e blev m an m odtaget
a fe n masse indbyggere, d er var kom m et for at følge det videre
forløb. Skibene i havnen var smykket m ed flag. K am m erher
reinden havde nem lig udsat en præ m ie til de 3 skibe m ed den
smukkeste flagudsmykning. Ligeledes havde fruen form ået at
få brevdueforeningerne i Vordingborg, Næstved, Nykøbing
og Ringsted til at arrangere et større opb u d af brevduer til u d 
sendelse af den Nordiske fuglekonges første hilsen. H ilsenen
lød således: »Hilsen til hele Verdens Skandinavien fra Vor
dingborgs slotsruiner. Frederik Fugl, Nordisk fuglekonge«.
Efter denne festlige afslutning af fugleskydningen kunne m an
begive sig til hotel Valdemar, hvor festm iddagen var fastsat til
kl. 20, og hvor hotellets have var oplyst af kulørte lam per. Så
ledes forløb den første Nordiske fugleskydning, et flot og
sm ukt arrangem ent, hvor der blot m anglede det væsentligste,
nem lig de nordiske skytter. N år k am m erherreinde Sophie M.
O xholm havde sat sig et mål, gav h u n im idlertid ikke sådan op,
og det gjorde hu n bestem t heller ikke her. I sine bestræ belser
på at lave en skydning, d er skulle blive d en helt store begiven
hed, og som havde hele nordens bevågenhed, havde fruen jo
allerede investeret en hel del. H un havde også, ved indførel
sen af den Nordiske fugleskydning fået en hel del viden. H un
havde draget nogle erfaringer om skydning og hvilke typer
geværer, d er nu var konkurrencevåben, og denne viden for
stod h u n at udnytte i det videre arbejde.
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Love for den nordiske afdeling af selskabet

Den nordiske Afdeling af Fugleskydnings
selskabet for Vordingborg og O m egn er
dannet paa Foranledning af K am m erher
reinde Sophie M argrethe von Oxholm ,
Rosenfeld t, som i dette Ø jem ed h ar o p ret
tet et Gavebrev, der tilligem ed den nordi
ske Vandrekæde er overgivet Fugleskyd
ningsselskabet for Vordingborg og O m 
egn.
Efter at K am m erherreinde O xholm den
12. Juli 1900 var blevet Fugledronning,
satte h u n Selskabets Valgsprog, »at bo r
gerlig Sam dræ gtighed var Selskabets Øiemed« paa Prøve og udsatte i Skytternes
Kreds en Præm ie til Frem m e af nordiske
Kvinders Studier af Civillovgivningen
som Forberedelse til M odtagelse af bor
gerlig Valgret.
Som Tak for den loyale Maade, hvorpaa
Selskabet og Skytterne im ødekom Fugle
dronningens Ønske herved, skænkede
hun den 20. juli 1904 for at frem m e bo r
gerlig Sam dræ gtighed og nordisk Skyde
fæ rdighed Fugleskydningsselskabet en
nordisk Fuglekongekæde, og kaldte den i
M indet om det eneste Navn, d er giver
G enklang af nordisk Sam dræ gtighed for
»M argrethekæden«. I V ordingborg gamle
Slotsruin er M indet bevaret om den Borg,
hvorfra M argrethe V aldem arsdatter u d 
stedte sine Rigslove og hvor h u n g ru n d e
de paa at samle de nordiske Folk i eet, og
der dannedes derfor i V ordingborg en
særlig nordisk Afdeling af Fugleskyd
ningsselskabet, i hvilket andre Selskaber
og enkelte M edlem m er - baade m andlige
og kvindlige - kan optages.
Em blem erne er: Egnens Kongeørn, Vor
dingborg Bys Vaaben og Slottets Valdem arsroser, som Kunst og H aandvæ rk har
sm edet om de nordiske Snore.
Den første Skydning fandt sted i Vording
borg paa M argrethedagen den 20. Juli
1905.
K æden og det dertil knyttede Bæger o p 
bevares til enhver Tid af Fuglekongen, og
m indst hvert 15. eller 20. Aar skal den efter

Bestyrelsens Bestemmelse vende tilbage
til Vordingborg og den næste Skydning fo
retages der.
O venstaaende Gave, som der skydes om,
naar R epræ sentanter fra Danm ark, Sverrig og Norge er Deltagere, overgaar altid
til O pbevaring hos det Fugleskydningssel
skab, af hvilket Ø jeblikkets Fuglekonge er
Medlem.
M odtaget 20. Juli 1904 for Fugleskyd
ningsselskabet for Vordingborg og O m 
egn af D irektionen.
R. Andersen,
Form and.
ILE Andersen.
T Therkildsen.

Bestyrelsen for Fugleskydningsselskabet
for V ordingborg og O m egn er tillige Be
styrelse for den nordiske Afdeling af Sel
skabet. Bestyrelsen har at paase, at de ved
tagne Love efterleves, og paakender Tvi
stigheder m ellem M edlem m erne, Afde
lingen vedrørende, og skal enhver være
tilfreds m ed den af den hele Bestyrelse af
sagte Kendelse.
§2.
Bestyrelsen fører Regnskab over A fdelin
gens Form ue og bestyrer dens Pengesager,
ligesom den efter bedste Evne skal vaage
over, at den skænkede Fuglekongekæde
og tilhørende Bæger bevares for A fdelin
gen.
G eneralforsam ling af M edlem m erne i
den nordiske Afdeling afholdes i Vording
borg forinden hver nordisk Skydning.
§3O verensstem m ende m ed Gavebrevets
indhold kan der i d en nordiske Afdeling
optages:
a. danske, svenske og norske Fugleskyd
ningsselskaber, der have H jem sted i en
By, m indre udenbys Fugleselskaber
sam t Skytteforeninger og O rganisatio
n er indenfor disse.

Love for den nordiske afdeling af selskabet

b. M ænd og K vinder indenfor de tre n o r
diske Rigers Grænser, selv om Vedkom
m ende ikke er M edlem af noget Fugle
skydningsselskab eller Skytteforening
m.m.
Fugleskydningsselskaber, Skytteforenin
ger og enkelte M edlem m er optages ved
Indm eldelse til Bestyrelsen for den no rd i
ske Afdeling og det nedsatte Udvalg.
Ved O ptagelsen faar hvert M edlem u dle
veret et Emblem, som betales m ed 2 kr.,
sam t et Eksem plar af Lovene. E m blem et
skal bæres synligt paa Fugleskydningsda
gen. For U ndladelse h e ra f betales en
M ulkt af 1 Kr., som tilfalder Afdelingens
Kasse.
Ekstra Eksem plarer af Lovene kan faas å
25 Ø re pr. Stk.
§4.
Ved Indm eldelsen i den nordiske Afdeling
betaler Fugleskydningsselskaber og Skyt
teforeninger m.m. et Indskud a f 20 Kr. og
have frit Foreningsskud til Fuglen.
Enkelte M edlem m er ogsaa dem udenfor
Fugleskydningsselskaber og Skyttefor
eninger m.m. betaler et K ontingent af 10
Kr. i d et Aar, den nordiske Fugleskydning
afholdes.
Indm eldelse af M edlem m er sam t Ind
skuds- og K ontingentbetaling skal ske til
Bestyrelsen i V ordingborg i d et Aar, da der
afholdes Skydning forinden dennes Fore
tagelse.
Er K ontingentet ikke betalt i rette Tid, b e
tragtes vedkom m ende M edlem som u d 
m eldt af Afdelingen, og saafrem t det atte r
vil indtræ de i Afdelingen, skal d er betales
nyt Indskud.
§5.
Den nordiske Fugleskydning afholdes før
ste Gang i V ordingborg paa »M argrethedagen« den 20. ju li 1905 og derefter
m indst hvert 5. Aar dog paa eller ved
»M argrethedagen«. Det Selskab, hvoraf
Fuglekongen er Medlem, h a r R et til at af
holde Skydningen.
Fuglekongevæ rdigheden tilfalder det
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M edlem, paa hvis Nr. det sidste Stykke af
Pladen nedskydes; Kæ den overleveres
ham m ed Ret til at benytte den ved festlige
nordiske Lejligheder indenfor Fugleskyd
ningsselskaber og som R epræ sentant for
den nordiske Afdeling ved andre Lejlig
heder, dog kun n aar R epræ sentanter for
D anm ark, Norge og Sverrig er til Stede, og
ellers kun ved den nordiske Skydning om
M argre thekæ den.
K æden indvies første Gang af Giverinden,
som hæ nger den paa Fuglekongen, og
d enne faar sam tidig overrakt Bægret,
hvorefter hans Skaal udbringes.
Ved frem tidige Fugleskydninger er det
den afgaaende Fuglekonge, som i For
ening m ed Form anden overrækker Kæ
den til den ny Fuglekonge.
V andrekæ den skal dog hvert 15. eller 20.
Aar efter Bestyrelsens Bestem melse vende
tilbage til Fugleskydningsselskabet for
V ordingborg og Om egn, og Skydningen
om K æ den afholdes da i V ordingborg
u den Hensyn til, hvor den sidste Kongege
vinst er falden.
§6.
Det Selskab, i hvilket Fuglekongen h ø rer
hjem m e, skal lade den nordiske Fuglekon
gekæde og Bægret forsikre for 1000 Kr.
saavel for B randfare som for Tyveri.
K æden skal opbevares i en Bank eller Spa
rekasse, hvilket paases af Bestyrelsen af
den nordiske Afdeling.
§7.
Efter Bestyrelsens Bestem melse anvendes
de indkom ne Pengebeløb til Gevinster og
øvrige U dgifter ved den nordiske Fugle
skydning.
Det Selskab, hos hvem den nordiske Fug
leskydning afholdes, er forpligtet til i
H enhold til Fuglekonge-Gavebrevet at
lade forarbejde en Skyttepræ m ie til Kon
gegevinsten.
U dgifterne ved Præm iens Anskaffelse af
holdes af de indkom ne Pengebeløb.
G evinsterne skulde bestaa af Sølvgenstan
de.
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Den afgaaende Fuglekonge er pligtig at
skænke en m alet »Skive« til O phæ ngning i
Selskabets Lokale.
I H enhold til Gavebrevet knyttes til den
nordiske Fugleskydning andre Skydnin
ger til Frem m e af Skydefærdighed og sam
tidig afholdes Skydning om de 3 nordiske
M esterskabsvandrekæder for Riffelskyd
ning, skænket af »M argrethekædens« Gi
verinde 1910.
§8.
Ved hver Skydning bestem m er Skytteud
valget, hvilke Rifler d er skal benyttes, b ru 
gelig for baade Fugleskydningsselskaber
og Skytteforeninger.
§9.
Som Regler for selve Skydningen gælder
iøvrigt Bestem m elserne i Lovene for det
Selskab, hvor Skydningen afholdes, lige
som bem eldte Selskabs Bestyrelse er Le
der af Skydningen i den nordiske Afdeling.

Bæger med følgende inskription:
»Mindebæger om kämmet herre Hauden
Rønnekamp til Næsby holm, medstifter
a f den nordiske afdeling a f fugleskyd
ningsselskabet fo r Vordingborg og Om
egn ved indvielsen a f Margrethekæden
Margrethedagen den 20. j u li 1905«.

Program m et for den nordiske Fugleskyd
ning forelægges Bestyrelsen og G eneral
forsam lingen forud for Skydningen.
§ 10.
Bestyrelsen fører en F orhandlingsproto
kol og en Regnskabsbog.
Efter afholdt Skydning skal vedkom m en
de Fugleskydningsselskab gøre In d b eret
ning til Bestyrelsen om R esultat af Skyd
ningen, m ed Oplysning om Fuglekongens
Navn, Stilling og Bopæl.
§ 11Fuglen forfærdiges i Skikkelse af en Ørn.
§12.
Forandringer i eller Tilføjelser til disse
Love kunne kun foretages paa en G ene
ralforsam ling, efter at m indst 25 M edlem 
m er eller Bestyrelsen en M aaned forud
h ar forlangt det.

De nordiske riffelskydninger.
K am m erherreinden tog nu sagen i egen hånd, og h u n ønske
de at sam m enkæ de den Nordiske fugleskydning og de nordi
ske riffelskydninger u n d e r to forudsæ tninger eller overordne
de form ål. Den ene var naturligvis M argrethe og sam lingen af
de nordiske lande, og den anden var Vordingborg som sam 
lingssted for de nordiske skydninger m ed henvisning til slot
tet og underskrivelsen af kalm arunionen. Den 22. august 1909
blev d er på en indkaldt generalforsam ling i den Nordiske af
deling af fugleskydningsselskabet taget de første skridt til ind
førelsen af de nordiske riffelskydninger. Man havde til denne
generalforsam ling in d budt følgende: Sagfører Keller, for
m and for Præstø amts skytteforening, oberst Meyer, næ stfor
m and i de Danske Skytteforeninger, p rem ierløjtnant Saunte,
4. D ragonregim ent, Næstved, læ rer Pauelsen, form and for So-'
rø am ts Skytteforening, stud.polyt. Liebst, form and for Aka
dem isk Skytteforening og endelig Dr. Tim roth, form and for
M aribo Skytteforening. Forhandlingerne om disse skyttefore
ningers optagelse i den Nordiske afdeling af fugleskydnings
selskabet blev debatteret, og m an vedtog de nødvendige for
andringer i lovene, hvoraf de vigtigste var: »I hen h o ld til gave
brevet, knyttes til den Nordiske fugleskydning andre skydnin-
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Mindebægre i sterlingsølv. Det ældste,
indført til minde om fuglekongen ved
100 års jubilæet, hofjægermester C.
O'Neill Oxholm, er dateret den 10. au
gust 1888. Bæger nr. 2 bærer inskriptio
nen »Til minde om fugleskydningssel
skabets Ven C. Oxholm 1843-1914«.
Bæger nr. 3 er skænket a f kammerherre
inde Sophie Oxholm år 1927. A Ile bæg
re er i selskabets ejendom.

I-*
Signetter med selskabets logo samt kli
che til trykning. Fra den nordiske afde
ling a f selskabet.

ger, til frem m e af skydefærdighed« sam t »Ved hver skydning
bestem m er skydeudvalget, hvilke rifler d er skal benyttes«.
Disse forandringer var jo nødvendige for at sikre, at m an ikke
som ved den første Nordiske fugleskydning løb ind i det p ro 
blem, at m an ikke tilm eldte sig alene af den grund, at m an ikke
forstod at skyde m ed de gamle stangrifler. G runden var nu
lagt til den største og fornem ste skydning i selskabets historie,
og alt var u n d e r kam m erherreindens bevågenhed. De m ange
udvalg, der var nødvendige, blev udpeget og nedsat. Skydnin
gen blev fastsat til at vare tre dage, den 18., 19. og 20.ju li (Margrethedagen) 1910, og fik navn af »Den Nordiske fugle og ski
veskydning ved Vordingborg«. Stævnets præ sidium kom til at
bestå af: præ sident, kam m erherre C. O xholm , vicepræsident,
borgm ester Sporsen, Vordingborg og form and for arrangem entkom itteen, kam m erherreinde S.M. Oxholm . Indbydel
serne kunne nu sendes ud, og m an havde ind b u d t følgende:
Nordiske fugleskydningsselskaber, nordiske skytteforeninger
og organisationer indenfor disse, nordiske m æ nd og kvinder,
som ikke var m edlem af ovennævnte institutioner, m en som
optoges ved ballotation ifølge den Nordiske afdelings love p a
rag raf 3. Til kam m erherreindens glæde bar anstrengelserne
denne gang frugt, og i alt 250 af nordens bedste skytter m eldte
deres ankom st til den m eget krævende skydning. Til den N or
diske fugleskydning var der tilm eldt 135 skytter, og det blev i
den forbindelse besluttet, at der skulle skydes m ed Remingtongevæ rer m odel 1867. D ette naturligvis for at give de no rd i
ske skytter m ulighed for også at deltage i fugleskydningen.
Det var i øvrigt første gang, at m an i selskabet benyttede Re
m ington til en fugleskydning. Ved annoncering i den lokale
presse lykkedes det at få indkvarteret de m ange skytter. Stæv
n et var naturligvis en begivenhed, d er optog sindene i byen,
og m an kunne næsten daglig læse om forberedelserne og u d 
viklingen. Det var ovenikøbet lykkedes for stævnets præsidi-
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Kapitel IV

Efter ankomsten til Vordingborg den
19. ju li 1910 taler kronprinsen med
gamle krigsveteraner fra krigen i 1864.
A f kendte personer ses borgmester Spor
sen, byens tre politibetjente Skov, Olsen
og selskabets fanebærer, overbetjent
H.M. Hansen, desuden borgere, gym 
naster m.m.

um at få kronprisen, den senere kong Christian den X, til at
overvære en del af skydningen. Dette var jo i sig selv en begi
venhed, og det vakte stor interesse blandt byens borgere, at
Vordingborg skulle beæres m ed et kongeligt besøg. Vording
borg Dagblad kunne således m eddele: »Tirsdag den 19. ju li
klokken 11, vil kronprinsen ankom m e til V ordingborg station,
hvorfra d er bliver officiel m odtagelse. Fra kl. 1 3 /4 til 3 3 /4 af
lægger kronprinsen besøg på skydepladsen og afrejser heref
ter«. Som noget helt sensationelt kunne dagbladet ligeledes
oplyse, at der på skydepladsen ville blive opstillet en »telefon
sam talestation« således, at resultaterne af skydningerne, h u r
tigt kunne viderebringes til hele N orden.Jo, det var unægtelig
blevet m ere m oderne end i 1905, hvor m an klarede sig m ed
brevduer.

Ved indkørslen til Rosenfeldt var denne
sm ukke port lavet i gran og med de tre
nordiske flag.

Skydningen starter.
M andag den 18.ju li 1910, kunne m an så begynde skydningen,
m ed en 3 skuds serieskydning på den utroligt lange afstand af
900 meter. Skydevåbnene, d er blev benyttet, var foruden det
danske gevær m odel 1889:
1. C anadian Ross-rifle.
2. Lee-Enfield. (engelsk).
3. Svensk M auserriffel.
4. Norsk Krag-Jørgensen riffel.
5. »Herkules«. (Norsk riffel).
6. M artini M atchriffel fra Lechnier, N ürnberg.
G evæ rer nr. 1 og 2 var indkøbt af kam m erherreinden for at gi
ve selskabets m edlem m er m ulighed for at deltage. Trods den
store afstand af 900 m eter, lykkedes d et faktisk for tre skytter
at skyde m axim um point. Det noteres i protokollen, at det
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Kronprins Christians ankomst til Vor
dingborg banegård, hvor Frede Sommer
nu residerer. Fugleskydningsfanen ses
som nr. 2 fra højre. Der råbes et leve fo r
kongehuset. I kareten sidder kammer
herre Carl O ’N eill Oxholm. sammen
med kronprinsen og amtmanden.

danske gevær m odel 1889 ikke kan skyde tilstrækkeligt fint på
denne afstand, hvorim od de frem m ede geværer skyder enes
tående fint.

Kronprinsen ankommer til skydeplad
sen op igennem flagalleen i selskab med
kammerherre og kammerherreinde Ox
holm.

Kronprinsens ankomst til Vordingborg.
Stævnets helt store dag, tirsdag den 19. juli, o p ran d t ifølge
Vordingborg Dagblad m ed et præ gtigt sommervejr. »Vording
borg by var fra m orgenstunden klædt i festdragt, idet der vaje
de en talrig m æ ngde flag, såvel D annebrog som norske og
svenske flag. Ved godt syvtiden m usicerede Olsens og Christoffersens orkestre gennem byen til skydepladsen. D enne er
overordentlig præ tigt beliggende på engen ved Rosenfeldt
m ellem Kildefloden, Valdemarskoven og hestehaven. Den var
smykket m ed de tre nordiske flag og ved godsinspektør
Spangs bolig var d er oprejst æ resporte som indgang til skyde
pladsen. Med form iddagstoget, ankom kronprinsen m ed ad 
ju d a n t Glahn, sam t am tm and Vedel, Næstved til V ordingborg
station. H er blev han m odtaget af kam m erherre Oxholm ,
borgm ester Sporsen, sagfører Keller, form anden for den N or
diske afdeling gårdejer R. A ndersen, stationsforstander Dan,
postm ester H auerbach, toldforvalter K noth og på byrådets
vegne overlærer Ipsen, sagfører G rønqvist og kæ m ner Caprani. På stationspladsen var opstillet våbenbrødrene, forsvars
brødrene, Ørslev gym nastikforening i gym nastikdragter, Vor
dingborg frivillige drengeforbund og m ange andre. K ron
prinsen hilste på de frem m ødte og u n d erh o ld t sig m ed de en 
kelte grupper, inden R osenfeldts køretøjer kørte frem. K ron
prinsen, am tm anden og kam m erherre O xholm tog plads i
den forreste vogn og m an kørte derpå til Rosenfeldt, hvor fro
kosten blev indtaget på godset. Klokken 1 1/2 ankom kron-
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Kronprins Christian taler tilforsam lin
gen ved det sm ukt dekorerede hovedtelt.
Bemærk flagalleen til venstre. Efter ta
len overrækker kronprinsen fa n er til
skolerne under Rosenfeldt, skænket a f
kammerherreinde Sophie M. Oxholm.

Indgangsportalen til skydepladsen med
de tre nordiskeflag ogflagalleen, der gik
op til hovedteltet.

prinsen og herskabet til skydepladsen, m edens m usikken spil
lede K ronprins Christians honnørm arch. Sagfører Keller
holdt, i sin egenskab af form and for skydeudvalget, derpå en
velkomsttale til kronprinsen, hvori han takkede for dennes in
teresse og for ved sin nærværelse at kaste den »rette« glans
over stævnet, og sluttede sin tale m ed at udbringe et: Længe
leve D anm arks riges kronprins. Sognefoged M. Madsen, Ne
d er Vindinge, havde til lejligheden forfattet en sang, der hed,
hilsen til kronprins Christian. Da den var sunget holdt kron
prinsen følgende tale: »For de hjertelig ord, som blev h e n 
vendt til m ig og for den til mig rettede sang, bringer je g en
hjertelig tak. Det er en stor glæde for mig at kom m e til dette
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Til riffelskydningeme var der ialt 20
skiver, der var anbragt i en afstand a f
2 5 0 meter.

Skydepladsen. Til højre skydetelt til
fugleskydningen. Til venstre riffelskyd
ningen med »Telefonsamtalestationen«
til brug fo r den nordiske presse.

skyttelag. Stævpet har en anden betydning her, end hvor je g
ellers har været, idet det h ar drejet sig om kapskydning m el
lem danske skytter. I dag forenes skytter fra de tre nordiske ri
ger, lande, som igennem slægtskabets bånd er knyttet til h in 
anden, og hvis folk, skønt de taler hver sit sprog, forstår h in an 
den. Jeg syntes, d et er den smukkeste m åde at indvie dette
stævne på ved at m indes de tre konger, som repræ senterer de
tre nordiske lande. Gid de sam dræ gtighedsbånd, som i fre
dens dage herefter, m å sætte sig rod og spire sam t vokse sig
kraftig og stærk til gavn for de tre nordiske broderfolk. H eld
og lykke, følge disse tre lande og deres drot. (hurra)«.
H erefter blev d er sunget, Kong Christian, Ja, vi elsker dette

Fugleskydningen om Margrethekæden
blev holdt på stævnets anden dag den
20. ju li 1910. Der blev skudt med remingtongevcerer model 1867, i øvrigt
fo r første gang ved en fugleskydning i
selskabets historie. Dette skyldtes, at de
nordiske skytter ikke varfortrolige med
de gamle percussionsstangrifler. Det
kneb åbenbart med at nedskyde bryst
pladen med remingtonrifleme, idet der
måtte lodtrækning til. Denne blev v u n 
det a f Københavns Skytteforening, der
således hjembragte Margrethekæden til
hovedstaden.

landet, og Kong Karl. H erved var kronprinsens rolle dog ikke
overstået, idet kam m erherreinde O xholm , havde overtalt
ham til at overrække tre faner til skolerne på Næs, Knudsby og
K astrup. B ørnene fra de tre skoler var tilstede og inden over
rækkelsen fandt sted, fortalte kronprinsen b ørnene om betyd
ningen a f D annebrog, hvorpå b ø rnene u n d e r læ rer Lauritzens ledelse, udbragte et leve for kronprinsen. D erm ed var
m odtagelsen forbi. K ronprinsen gik ru n d t i forsam lingen og
hilste på forskellige, blandt andet de to fuglekonger, forvalter
Fugl og købm and Theisen, d e r var smykkede m ed bånd og
kæde. K ronprinsen o p holdt sig i 2 tim er på skydepladsen og
deltog også i skydningen, hvorefter han tog tilbage til Rosenfeldt. H jem rejsen skete kl. 5 m ed eksprestoget, d er i den a n 
ledning standsede ved V ordingborg station«. (N orm alt m åtte
m an til M asnedsund, for at kom m e m ed eksprestoget).
Skydningerne.
O m selve skydningerne forlyder d et i protokollen, at m an før
ste dag skød skydningerne, B, C, D og E d e r var en pistolskyd
ning på 50 meter. De øvrige riffelskydninger var fastsat til en
afstand på 250 meter.
B. 5 stående, 5 knæ lende og 5 liggende, blev vundet af N.
Christiansen, K øbenhavn, m ed 133 point.
C. 10 skud m ed reglem enteret dansk gevær m odel 1889, blev
vundet af H. H ansen Præstø Amts skytteforening, Vording
borg.
Selskabets form and fra 1903 til 1928,
viIdthandler Therkildsen.

D. 1 m inuts tidsskydning, blev vundet af oversergent M. J e n 
sen, K øbenhavn.
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Til venstre den første fuglekonge i 1905 i
den nordiske afdeling a f selskabet, fo r
pagter Frederik Fugl, Iselingen, med
Margrethekæden om halsen. Til højre
selskabetsfuglekonge i 1910, Fr. Bøttinger Theisen.

Til Margrethekæden hører en massiv
trekantet egetræskasse monteret som
etui, hvor margrethebægeret kan ligge i
midten. På låget en sølvplade med in
skription.

O m aftenen var d er arrangeret koncert både i Kirkeskoven og
på hotel Valdemar, hvor haverne var oplyst af kulørte lamper.
O nsdag den 20. ju li (M argrethedagen).
På M argrethedagen var fugleskydningen naturligvis lagt. Des
uden skydningen F, red u ceret international skive, 5 stående, 5
knæ lende og 5 liggende, samt m esterskabsskydningen, der
bestod af B og F plus 2 om gange som F, altså i alt 60 gæ ldende
skud på 250 meter.
Ved fugleskydningen tilfaldt fuglekongeværdigheden, Kø
benhavns Skytteforening på lodtræ kning, da det åbenbart
kneb m ed at nedskyde brystpladen m ed rem ingtongevæ rerne. Den nye fuglekonge var repræ senteret ved næ stform an
den, grosserer E. Jen sen d er således kunne iføre sig M argre
thekæ den og desuden m odtage skyttepræ m ien, 6 spiseskeer i
sølv. Foruden dette m odtog grossereren også et pragtfuldt
sølvkrus til foreningens ejendom . Skydning F, d er også havde
sin præm ie, nem lig Vordingborg bys ærespræ m ie, en sølvskål,
vandtes af J. Malle, Holsted. Til m esterskabsskydningen, d er
jo gjaldt de til denne lejlighed indstiftede 3 m esterskabsvandrekæ der, havde kam m erherreinden til denne skydning i
1910, indkøbt 3 smukke kæder. Til disse kæder, en til hvert
land, havde h u n ligeledes lavet et sæt bestem melser, vedrøren
de ejerforhold osv.
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Gruppebillede a f det danske hold i 1910
på Rosenfeldt. I midten kammerherre
inde Sophie Margrethe Oxholm, der
holder et skytteforeningsgevær i hån
den. Kammerherre Carl O'Neill Ox
holm sidder på samme række yderst til
venstre.

Bestem m elser for skydning om den danske
Mesterskabsvandrekæde
Skænket D anm arks skytter af K am m erherreinde Sophie
Oxholm , Rosenfeldt ved det Nordiske skyttestævne i
Vordingborg den 20. ju li 1910.
1.
K æ den er en vandrekæ de, der aldrig kan blive nogen enkelt
skyttes eller forenings ejendom .
Til alle konkurrencer om kæden skal enhver dansk borger,
d er er m edlem af en dansk skytteforening have adgang.
2.
O m kæden skydes der så vidt m uligt hvert år efter nedenstå
ende regler.
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Vinderen a f den danske mesterskabsvandrekæde, hr. N. Christiansen, Kø
benhavns Skytteforening. Den 20. ju li
1910. Kæden skænket a f kammerherre
inde Sophie M. Oxholm.

Vinderen a f den norske mesterskabsvandrekæde, hr. A. Helgerud, Kristia
nia. Den 20. j u li 1910. Kæden skænket
a f kammerherreinde Sophie M. Ox
holm.
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Vinderen a f den svenske mesterskabsvandrekæde, hr. Otto Christensen, Hel
singborg, den 20. j u li 1910. Kæden
skænket a f kammerherreinde Sophie M.
Oxholm.

3.
N år den forening, hvortil kædens indehaver hører, ikke ser sig
i stand til at afholde den årlige skydning, bestem m er giverinden, eller i hendes fravær dét af giverinden valgte repræ santskab, hvor og hvornår skydningen om kæ den skal foregå. Sted
og tid for skydningen, såvel som dennes resultat bekendtgøres
i de danske skytteblade. Skydnirfgen om kæ den m å aldrig fin
de sted på en høj helligdag.
4.
R epræ santskabet består for tiden af følgende m edlem m er.
Sjælland.
K am m erherreinde S. O xholm , Rosenfeldt.
Sagfører V. Keller, St. H eddinge, form and for Præstø Amts
skytteforening.
Prem ierløjtnant O. Randa-Boldt, Kjøbenhavn, Sekretær,
m edlem af bestyrelsen for K jøbenhavns skytteforening.
O verretssagfører Moltke Leth, Kjøbenhavn. M edlem af besty
relsen for Akadem isk skytteforening.
Den Norske og den Svenske kæde havde tilsvarende, foreløbi
ge regler. D er skulle senere, kom m e m ere udførlige bestem 
m elser i forbindelse m ed kam m erherreindens fondats, der
var dog lavet regler for frem tidige fællesstævner, og det hed:
»Hvert år kan d er skydes om de respektive landes kæ der i dis
ses hjem land, m en hvert 5, år skal d er skydes om dem på sam 
m e tid og sted, hvor M argrethefugleskydningen finder sted«.
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Skydningen var opdelt således at, de danske skytter skulle sky
de først om den danske kæde. D ernæst var det nordm æ ndenes
tu r til at skyde om den norske kæde. Og til sidst skød svensker
ne så om den svenske kæde. V inderne blev i øvrigt D anm ark
m ed hr. N. Christiansen, København, 471 point, nr. 2 Norge,
hr. A. H elgerud, Kristiania (Oslo) m ed 463 point, og på 3.
pladsen Sverige m ed hr. O. Christiansen, Helsingborg, m ed
454 point.
M esterskabsskytterne fik, foruden hver en pragtfuld vandrekæde, en pokal til ejendom , overrakt og skænket af kam m er
h erreinde S. O xholm .

Afslutning.
Man var nu nået til den afsluttende festmiddag, d er foregik på
hotel V aldem ar kl. 21 sam m e aften. K am m erherre O xholm
præ siderede ved bordet, sam m en m ed den nordiske fugle
konge og de 3 m esterskytter, der alle var m ødt m ed de pragt
fulde kæ der om halsen. K am m erherren talte om de nu afslut
tede dages betydning for frem m e af borgerlig sam dræ gtighed
og sluttede m ed at udbringe et leve for de tre nordiske konger.
K am m erherreinden talte om det nordiske selskab, og udbrag
te et leve for de tre m esterskytter, m ed håbet om, at de hver i sit
hjem land ville søge at frem m e forståelsen for selskabets og
skyttestævnets formål. De tre m esterskytter takkede herska
bet på R osenfeldt for de uforglem m elige dage ved skyttestæv
net. K am m erherreinden foretog herefter uddelingen af p ræ 
m ierne, næsten alle sølvpræmier, d er var givet på hendes ini
tiativ. Der var dog en præ m ie fra overstyrelsen for de danske
skytteforeninger, et gevær m odel 1889. Dette var hovedpræ 
m ien for skydning C, og det forblev m orsom t nok i Vording
borg, da det blev vundet af H. H ansen, Vordingborg. Den sid
ste af en lang række taler blev holdt kl. halv to om natten af
red. Gerlow d er udbragte et leve for herskabet på Rosenfeldt
og sam tidig m otiverede dette leve m ed at de »ved en i danske
skytters historie enestående offervillighed havde givet skyt
terne disse herlige dage«. D ette fik forsam lingen til at rejse sig
og et kraftigt og hjerteligt bifald brusede gennem salen, og
d erpå kunne festen sluttes. Gaveregnen fra kam m erherrein-.
den var dog ikke helt slut. Stævnets sekretær, sagfører Strange,
Vordingborg og stabssergent Fuglebjerg, Næstved, der havde
ledet skydningerne, m odtog efter stævnet, henholdsvis et
skrivesæt i sølv og et sølvbæger for deres »fortrinlige virksom 
hed«. Regnskabet udviste trods den store tilslutning, et vold
som t underskud på 823 k roner og 84 øre, disse penge blev
dækket ind af kam m erherreinden, skønt fruen allerede fra
starten havde givet 500 kroner.
Overbetjent H.M. Hansen, fanebærer
fo r fugleskydningsselskabet gennem 35
år fra 1893 til 1928.
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Indgangen til infanterikasemen i 1913
med vagten og administrationsbygnin
gen. Postkortfra begyndelsen a f 1920erne.

Sikringsstyrken under Den første Ver
denskrig vender hjem efter en øvelse. I
spidsen ses kaptajn Kyhl. Til højreses re
gimentsmusikken under ledelse a f
stabshomist Buch. Til hest premierløjt
nant Gandil. Idøren til rådhuset, som er
fra 1845, ses arrestforvarer Brandt.
Postkort fra 1915.

Perioden 1910 til 1950.
Efter det store stævne i 1910 fortsatte de alm indelige ordinæ re
fugleskydninger. Det kunne vel ikke undgås, at fugleskyd
ningsselskabets daglige, eller rettere årlige, virke kom til at stå
lidt i skyggen af riffelskydningerne og det røre og den vold
som m e aktivitet, kam m erherreinden havde sat i gang. Man
fortsatte dog u fo rtrø d en t m ed de årlige fugleskydninger og
de traditioner, d er var om kring disse. Man var dog løbet ind i
et alvorligt problem , da et andet fugleskydningsselskab, en
forening d er kaldte sig 100 m andsforeningen, i 1911 u n d e r en
fugleskydning i Kirkeskoven m ed salonrifler havde afgivet et
skud, der strejfede hovedet på en m and, der spadserede en tu r
i skoven. Politim esteren tu rde på baggrund af denne episode
ikke længere give tilladelse til nogen form er for skydning i
Kirkeskoven. Dette var naturligvis en alvorlig sag for selska
bet, der jo i over 50 år havde afholdt sine fugleskydninger her.
Der var dog ikke noget at stille op. V ordingborg by havde også

Algade i 1932. Til venstre Banken fo r
Vordingborg og Omegn, og til højre køb
m and Bruuns kornmagasin. Længere
nede H.P. Hansens udstilling a f auto
mobiler. Billedet er udlånt a f Bygnings
registranten.

i de m ellem liggende år udvidet sin bykerne, og d er havde også
fundet en hel del byggeri sted i M asnedsund. Man flyttede d e r
for sine fugleskydninger ud på den m ark ved Iselinge, hvor
d er senere skulle blive eksercerplads. D enne åbne m ark var
m an im idlertid ikke glad for. Muligvis har form anden T.
T herkildsen næ vnt dette forhold for kam m erherreinden i
forbindelse m ed den næste nordiske skydning, d er jo skulle
være foregået i K øbenhavns skytteforening i 1915. D ette blev
im idlertid ikke tilfældet, blandt andet på grund af 1. verdens
krig og kam m erherre Carl O.Neill O xholm s død i 1914, og den
næste nordiske fugleskydning blev først afholdt i 1920. Kam 
m erherreinden, d er var opm æ rksom på de dårlige skyde
pladsforhold, selskabet havde, tog igen sagen i egen hånd.
H u n skænkede fugleskydningsselskabet retten til at benytte et
areal ved O re fyr. D eklarationen, der er underskrevet på Rosenfeldt, den 27. feb. 1922 lyder: »Undertegnede, K am m erher
reinde S. v. O xholm m eddeler herved Fugleskydningsselska
bet for V ordingborg og Om egn, ret til u den vederlag, at bruge
det på vedlagte kort afm ærkede areal af mat.nr. 28a, V ording
borg Købstads O re, sam t u h in d re t fæ rdselsret ad den m od øst
udlagte vej, d er fører fra O re vej en til stranden. A realet ca.
5878 m 2, må delvis beplantes, m en iøvrigt m å det kun benyttes
som skydeplads for selskabets m edlem m er. B rugsretten til
kom m er selskabet, så længe dette ønsker at beholde retten.
D enne deklaration kan tinglæses som servitut på m at.nr. 28a,
Ore. R etsanm æ rkning frafaldes«.
D enne udstrakte hån d fra kam m erherreinden var naturligvis
m eget velkom men, idet selskabet m ed et sådant p ap ir i h ån 
den var sikker på altid at have et sted for afholdelse af fugle
skydningen. H istorien skulle dog vise, at m an op til flere gan
ge m åtte flytte skydeplads, m en m ere om det i et senere afsnit.
Tegning over strandgrunden, kammer
herreinde Sophie M. Oxholm skænkede
selskabet brugsretten over i 1922.

Den nordiske skydning i 1920.
I følge reglerne var det K øbenhavns skytteforening, d er skulle
afholde det næste stævne, da skytteforeningen jo var blevet
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Vordingborg Trælasthandel med de tre
vidunderlige lastbiler fra omkring
1 9 3 5 .1 1873 blev Algade brolagt og i
1952 asfalteret. Det var i denne ejen
dom, der tidligere var rytterkaseme, at
4. Dragonregiment 2. eskadron havde
garnison. Billedet udlånt a f Bygnings
registranten.

fuglekonge i 1910. Stævnet burde have været afholdt i 1915, så
dan som reglerne foreskrev, m en 1. verdenskrig og kam m er
herre C. O ’Neill O xholm s død i 1914 havde ikke gjort det m u 
ligt, at arrangere stævnet til den foreskrevne tid. Efter at kri
gen var overstået, kunne m an begynde at tænke på afholdelse
af skydningen i 1920. Det m å dog m ed, at d er i alle årene var
blevet skudt om de 3 m esterskabsvandrekæder, blot havde
m an ikke haft noget sam let stævne, hvor skydningen jo skulle
foregå »det sted hvor M argrethe fugleskydningen finder sted«.
Stævnet blev afholdt den 17. og 18. ju li, som var datoen for
M argrethedagen, 1920 m ed følgende resultat:
D anm ark. V inderL .J. Madsen, R anders 449 point.
Sverige. V inder E. Blomqvisf, Stockholm 437 point.
Norge. V inder E. Erichsen, Kristiania 383 point.
Fugleskydningen om M argrethekæ den blev vundet »hjem«
igen til Vordingborg, idet fuglekongen eller »fugledronnin
gen« blev fru C. Olsen, Lou ved skud af gem alen, gårdejer P.
Olsen, Lou. Skydningen på den lange distance på 900 m eter
m åtte opgives, da m an ikke havde en bane, d er kunne klare
denne store afstand. I stedet blev d er skudt på reduceret skive
på 600 m eters afstand. Ellers var d et næsten ligeså festligt som
i 1910 m ed flagalle m ed de nordiske flag foran Københavns
Skytteforenings pavillon på Amager. O m aftenen den sidste
dag havde m an en afsluttende fest i Nimbs lokaler, der i da
gens anledning var sm ukt dekoreret m ed de nordiske flag.
K am m erherreinde Sofie M. O xholm var ligeledes til stede og
talte for de tre nordiske riger.

Daværende kaptajn O. Randa-Boldt
med Margrethekæden ved den nordiske
skydning i København i 1920.

Medaille tilknyttet riffelskydningerne.
K am m erherreinden ville gerne give de skytter, der havde
vundet vandrekæ derne et varigt, synligt m inde, der også ved
frem tidige skydninger kunne bæres på lige fod m ed en skytte
præm ie.
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H vert års kædevinder modtager en me
dalje med årstalsspænde og bånd i sit re
spektive lands farver, og ifølge bestem
melserne skal disse medaljer overrækkes
vinderne hvert 5. år ved de nordiske
stævner i Vordingborg. E n kædevinder
kan dog kun indehave een medalje, så
hvis samme skytte sejrer flere gange i
konkurrencen om mesterskabets vandrekæder,få r han et årstalsspænde i sølv
fo r hver sejr.
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D erfor indstiftedes der til skydningen i 1920 en m edalje til så
d an t brug. M edaljen blev frem stillet hos Kgl. H of og ordensju
veler M ichelsen, København og fik følgende statutter vedhæf
tet:
1.
M edaillen er indstiftet af de nordiske m esterskabsvandrekæders giverinde, K am m erherreinde Sophie M argrethe von Oxholm , Rosenfeldt, Vordingborg, D anm ark.
M edaillen tildeles hvert års vindere af M esterskabsvandrekæd erne som ejendom for livstid. Den bæres af indehaveren i
bånd af deres lands nationale farver.
2.
M edaillen uddeles første gang, ved skydningen om den N ordi
ske M argrethe vandrekæ de for fugleskydning i K øbenhavn
17.-18. j uli 1920, hvor samtlige vindere af kæ derne siden disses
oprettelse i 1910 m odtager M edaillen
Frem tidig uddeles M edaillen ved de stævner, d er ifølge be
stem m elserne for vandrekæ derne hvert 5 år, skal afholdes i
Danm ark, og hvor der sam tidig skydes om alle kæ derne. Me
daillen overrækkes da vinderne af kæ derne for de forløbne 5
år.
3.
En skytte kan kun en gang vinde M edaillen, nem lig første
gang, han ero b rer sit lands M esterskabsvandrekæde. Sker d e t
te atter en eller flere gange, erh o ld er han et spænde, som fast
sættes på M edaillens bånd. Spæ ndet bæ rer A arstallet for ved
kom m ende skydning.
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4.
N år en indehaver af M edaillen afgår ved døden, skal hans a r
vinger indberette dødsfaldet og tillige indsende m edaillen til
repræ sentantskabet for den danske M esterskabsvandrekæde,
hvorfra de vil m odtage en kvittering. Er M edaillen bortkom 
met, bør arvingerne fremskaffe en anden, lige så god eller
godtgøre repræ sentantskabet værdien af m edaillen.
Signeret S.M. O xholm og O. Randa-Boldt.

Fuglen klar til opsætning på fuglestan
gen. Fuglen hari dag 16 skydemål, hvor
den tidligere, fek s. i 1820, kun havde 6
mål. Den vistefugl erfremstillet a f tøm
rermester Anders Hansen og beslået a f
smedemestrene Otto Andersen og A lsing
Madsen.

Planche til ophængning p å skydeplad
sen med angivelse a f skudrækkefølge
samt benævnelser på de 16 skydemål.

Nordisk stævne 1926 og 1931.
Efter stævnet kom d er igen nogle rolige år, hvor årets største
begivenhed naturligvis var fuglekongeskiftet. Ellers var de
store begivenheder de nordiske stæ vner i 1926 og 1931, der for
begge stævners vedkom m ende blev afholdt i Vordingborg.
Hvad g ru n d en var til, at d er ikke blev afholdt stævne i 1925,
m elder historien ikke noget om. I 1926 var m edlem stallet på
225, og den nordiske fugleskydning blev afholdt den 18. ju li
på M argrethedagen. Fuglekonge blev bogholder Lindenberg,
København, på skud af C hristian Wulff, Vordingborg. I forbin
delse m ed stævnet i 1926 udnæ vnte den nordiske afdeling af
fugleskydningsselskabet Deres Kongelige H øjheder prins og
prinsesse Axel af D anm ark til æ resm edlem m er. Man havde
den glæde, at de kongelige m odtog udnæ vnelsen, og de var så
ledes pro tek to rer for stævnet i 1926 og senere også ved det
næste stævne i 1931.
M esterskabsvandrekæ derne blev i 1926, vundet af:
Danm ark. P. Gerlow, Københavns skytteforening.
Sverige. Olle Erikson, Ø rebro.
Norge. R. Muslie, Oslo.
Det nordiske stævne i 1931 blev afholdt den 20. og 21. ju li på
de m ilitære skydebaner på Ore, hvor der var rejst en sm uk
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Fugleskydningsselskabets
Margrethe-Kædeskydning 1931.
I. Forreste række fra venstre: Nr. 1. ?. Nr. 2. ?. Nr. 3. ?Nr. 4. Overmatros H ans Jørgen Hansen, Masnedø. Nr. 3. Murermester Carlo
Wullf, Bakkebølle. Nr. 6. Redaktør R.F. Andersen, Vordingborg Dagblad. Nr. 7. Landsretssagfører, Teist, Algade 76, Vordingborg.
Nr. 8. AmtsforvalterBiacho Boch, Næstved. Nr. 9. Landsretssagfører WoldeLeth, København. Nr. 10. ?. Nr. 11. Oberstljt. O. RandaBoldt.Nr. 12. Kontorchef Lindeberg, København. Nr. 13. Cigarhandler C hr. Andersen, Algade 30, Vordingborg. Nr. 14. ?.Nr. 13. ?.
Nr. 16. Købmand Nielsen, Gishale. Nr. 17 Gaardejer Andersen, Ring. Lou. Nr. 18. GaardejerChr. Jensen, Klinteby, Karrebæksmin
de. Nr. 19. Kunstmaler? Mortensen, Klinteby, Karrebæksminde. N.B. Herrerne udenflip erNordmænd og svenskere. Bagerste række
fravenstre.Nr. 1. Vinhandler Steffen Hansen, Næstved. (Forhen Algade 38 Vordingborg). Nr. 2. Bromand Holger Hansen, Masnedø.
Nr. 3. Vandmester Petersen, Oringe, Vordingborg. Nr. 4. Hotelejer Kais, Algade 101, Vordingborg. Nr. 3. Gaardejer Rasmus Ander
sen, Bakkebølle, N yraad N r 6. Gaardejer Aage Hansen, Græsbjerg, Vordingborg. Nr. 7. Biografejer Orland Petersen, Marienbergvej, Vordingborg. Nr. 8. ?. Nr. 9. Ostehandler OttoJørgensen, Algade 96, Vordingborg. Nr. 10. Gaardejer Alfred Fugl, Nyraad Stens
ved. Nr. 11. Brugsuddeler Hansen, Skovhuse, Stensved Nr. 12. Skytte Christensen, Liljendal, Mern. Nr. 13. ?. Nr. 14. Gaardejer K ri
stian Petersen, Kalvehaveskoven. Nr. 13. Brugsuddeler Krochlykke, Odense. Nr. 16. Gaardejer Laurits Larsen, Gedesby.Nr. 17 ?.Nr.
18. GaardejerJakob Hougaard, Ring, Lou. Nr. 19. M øller Laurits Nielsen, Hedehusene. Nr. 20. Gaardejer Peter H em m ing Hansen,
Sallerup, Klarskov. Nr. 21. Installatør Mortensen, Næstved. Nr. 22. Lods Spenner, Masnedø. Nr. 23. ?. Nr. 24. Købmand Johansen,
Nyraad. Nr. 23. Gaardejer Henry Hansen, Skovhuse, Stensved Nr. 26. BlikkenslagermesterJohansen, N yraad Nr. 2 7 Repræsen
tant Kepp, Nykøbing F. N r 28. ?.Nr.29. ?. Nr. 30. Repræsentant Wulff, Valdemarsgade 3, Vordingborg. Nr. 31. Kap tajnL Erik Hanssinius Andersen, Vordingborg. Nr. 32. ?. Nr. 33. Brugsuddeler Ejner Petersen, Øster Egesborg, Mern. Nr. 34. ?. Nr. 33. Forpagter N y
m ann Jørgensen, Langebæksgaarden, Langebæk. Nr. 36. Thorbjørn, Algade 48, Vordingborg. Nr. 37. M askinmester Madsen, Nyraadsvej 7, Vordingborg. Nr. 38. Købmand Hjort, Algade 63, Vordingborg. Nr. 39. ForvalterJørgensen, Liljendal, Mern.
N avnene oplyst fra By arkivet.

flagalle m ed de nordiske flag. Riffelskydningen blev ledet af
oberstløjtnant O. Randa-Boldt, der styrede denne m ed sikker
hånd. Tilstede på skydepladsen var fo ruden kam m erherrein
de O xholm , am tm and Toft og generalm ajor Birke, d e r begge
deltog i fugleskydningen. På stævnets første aften havde kam 
m erh errein d en in d b u d t en række norske, svenske og danske
skytter sam t ledelsen af stæ vnet til en stilfuld m iddag på Rosenfeldt. Ved denne lejlighed blev den nu 81 årige kam m er
h erreinde hyldet for sit initiativ til disse tilbagevendende sto
re skyttebegivenheder.
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Der deltog ca. 60 skytter i fugleskydningen om M argrethekæden, og brystpladen sad så fast, at fuglekongen m åtte findes
ved lodtræ kning. Denne faldt ud til fordel for forvalter G. Skå
ning, Knudskovgård, d er således blev fuglekonge for den n o r
diske fugleskydning. Skyttepræ m ien tilfaldt ved sam m e lod
træ kning m askinm ester M adsen, Vordingborg.
M esterskabsvandrekæ derne blev i 1931 vundet af:
Danm ark. U ddeler G. Krolykke, M iddelfart.
Sverige. C and.pharm . B. R ønnm ark, Stockholm.
Norge. Inspektør S.M. Vik, Oslo.
Som afslutning på stævnet holdtes der en festm iddag i Kirke
skovspavillonen m ed deltagelse af over 100 deltagere, og der
var taler af blandt andet am tm and Toft, red. A ndersen, gene
ralm ajor Birke, overretssagfører M oltke-Leth, k am m erherre
inden og oberstløjtnant R anda-Boldt m ed flere.
Formandsskift.
Ved generalforsam lingen i fugleskydningsselskabet den 24.
maj 1928 var d er skiftedag på form andsposten. V ildthandler
T. Therkildsen, d er havde været form and siden sin fars død i
1903, ønskede ikke genvalg, muligvis af helbredsm æssige årsa
ger. N år m an tæ nker på det store arbejde T herkildsen gjorde
for selskabet i m ere end 25 år som form and for direktionen,
kan d et undre, at han ikke blev udnæ vnt til æ resm edlem , m en
dette skete ikke, uvist af hvilken grund. I hans sted valgtes in
spektør H. Stage til form and. Stage havde siddet i direktionen
i en årrække. Inspektør Stage fik dog ikke nogen lang for
m andsperiode, idet red ak tø r R.F. A ndersen allerede i 1929 p å
tog sig opgaven, og han var selskabets form and, indtil han
ganske uventet døde i ju n i 1949. Ved en ekstraordinæ r gene
ralforsam ling i Kirkeskoven den 27.ju n i 1949 valgte m an kon
ditor W ilhelm jensen til form and. H an o pnåede at blive æ res
m edlem af selskabet i 1968, året efter at han i 1967 forlod for
m andsposten.
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Kammerherreinde Sophie M. Oxholm.
Udsnit a f gruppebillede fra 1910.

Sparekassebog, Litra E nr. 17823, med
kammerherreinde Sophie Margrethe
Oxholms legat til Den Nordiske Afde
ling a f Fugleskydningsselskabet med de
dertil knyttede Mesterskabsvandrek.eeder fo r Riffelskydning. Legatet var på
20. 000 kr. og blev indsat på bogen den
16. december 1937. Til den norske og
den svenske mesterskabsvandrekæde
indstiftede kammerherreinden et legat
på 5 0 0 0 kr. til hvert land.
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Kammerherreinde Sophie Margrethe Oxholm.
K am m erherreinden døde i 1935 efter et strengt sygeleje. Af
sam m e grund blev den nordiske skydning i 1936 aflyst. Med
hendes død var et stort kapitel i selskabets historie slut, og hun
vil blive husket for den store offervillighed og de væ rdier hu n
tilførte skyttebevægelsen i hele N orden. Ingen forstod som
hun at løfte et skydestævne op på et niveau, der gjorde skyd
ningen til m eget m ere end blot det, at nogle m ennesker m ø
des og konkurrerer om at være den bedste. H un gennem førte
sine tanker om et sam let N orden ved utallige personlige øko
nom iske donationer, der vel er de færreste foru n d t at kunne
præstere. Forsøger m an i en stille tim e at regne lidt på disse
d o n a tio n e rja , så er der efter datidens forhold tale om en for
m ue.
Selv efter hendes død kom d er en voldsom økonom isk gave til
selskabet. K am m erherreinden havde naturligvis haft nogle
tanker vedrørende M argrethekæ dens og de tre nordiske vandrekæ ders fortsatte eksistens, vel vidende at h u n ikke havde
nogen økonom isk arvtager. Form anden, red. A ndersen kunne
ved generalforsam lingen den 26. maj 1936 m eddele, at kam 
m erh errein d en i sit testam ente havde tillagt den nordiske af
deling af selskabet et legat på 20.000 kroner. Der forelå ikke
næ rm ere detaljer om anvendelsen før ved næste generalfor
sam ling den 29. maj 1937.
D irektionen havde fået en henvendelse fra am tm anden ved
rø ren d e paragraf 3 og 4 i legatet, og m an havde fra direktio
nen svaret, at m an ikke havde noget im od disse paragraffer.
Det blev på generalforsam lingen besluttet, at form anden og
et af ham udpeget direktionsm edlem skulle tage sig af spørgs
m ålene angående den nordiske afdeling. Legatet blev u n d e r
skrevet den 25. septem ber 1937 og de m ange penge blev ind
sat på en konto i Sparekassen for V ordingborg og O m egn den
16. decem ber 1937.
Ved et m øde i K øbenhavn den 23. m arts 1938 m ellem m ed
lem m erne af bestyrelserne for de involverede parter, kom det
frem, at ingen af form æ ndene, redaktør A ndersen og oberst
Randa-Boldt, var blevet spurgt til råds af kam m erherreinden
angående legatets indhold. Dette var især R anda-Boldt skuf
fet over, idet han som fruens næ rm este m edarbejder i 25 år
ikke havde kendskab til fundatsen, ej heller havde haft m ulig
hed for at forhandle indholdet af denne. H an ville, hvis dette
var sket, have frarådet kam m erherreinden den efter fu n d at
sen o prettede sam m enkæ dning m ellem Den Nordiske Afde
ling af Fugleskydningsselskabet og R epræ sentantskabet for
Den Danske M esterskabsvandrekæde for Riffelskydning og i
stedet foreslået d o n ationen delt op m ellem de to institutioner
hver for sig. D esuden ville han ikke have tilrådet, at fællesstævn erne i V ordingborg blev gjort obligatoriske. R edaktør R.F.
A ndersen kunne godt følge Randa-Boldt i hans tanker, og han
kunne sam tidig oplyse, at han heller ikke var blevet spurgt i
denne sag. M ødets deltagere var im idlertid enige om, at m an
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af fånds Iflaarte flange til gatunarh og Island,
de Senders og (ßotbrs, gertug til jHestig, g-jolftcn,
^formant, gitinarjlüpi, Jauenborg og (Bldqitborg,

Gøre vitterligt:
Efter indgiven allerunderdanigst Ansøg
ning om Stadfæstelse paa den i O riginal
herved hæ ftede Fundats for K am m erher
reinde Sophie M arguerite O xholm s Legat
til Fordel for den nordiske Afdeling af
Fugleskydningsselskabet for Vordingborg
og O m egn m ed de dertil knyttede Mesterskabsvandrekæ der for Riffelskydning, b e
kræfte og stadfæste Vi herved nævnte
Fundats i alle dens O rd og Punkter.
U den Betaling. K øbenhavn, den 6.Januar
1938.
U nder Vort kongelige Segl.
Efter Kongens Befaling
Paa Indenrigsm inisterens Vegne
Stadfæstelse
paa Fundats for K am m erherreinde So
phie M arguerite O xholm s Legat til Fordel
for den nordiske Afdeling af Fugleskyd
ningsselskabet for V ordingborg og O m 
egn m ed de dertil knyttede M esterskabsvandrekæ der for Riffelskydning.

Fundats
for K am m erherreinde Sophie M arguerite
O xholm s Legat til Fordel for den nordiske
Afdeling af Fugleskydningsselskabet for
V ordingborg og O m egn m ed de dertil
knyttede M esterskabsvandrekæ der for
Riffelskydning.
U ndertegnede Eksekutores testam enti i
D ødsboet efter K am m erherreinde Sophie
M arguerite O xholm , Rosenfeldt, Forpag
ter August Bech, Vallø, og Overretssagfø
rer K nud Salicath, Vordingborg, o p retter
herved i Overensstem m else m ed Afdødes
Testam ente af 16. Juli 1914 m ed tilslutten
de senere Codiciller af 14. M arts 1922 og
24. Februar 1923 et Legat til Fordel for den
nordiske Afdeling af Fugleskydningssel
skabet for V ordingborg og O m egn og de
dertil knyttede nordiske M esterskabsvan
drekæ der for Riffelskydning og fastsætter
følgende Fundats, paa hvilken kongelig
K onfirm ation vil være at indhente.
1.
Legatets navn er KAMMERHERREINDE
SOPHIE MARGUERITE OXHOLMS
Legat til Fordel for den nordiske Afdeling
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af Fugleskydningsselskabet for Vording
borg og O m egn m ed de hertil knyttede
nordiske M esterskabsvandrekæ der for
Riffelskydning.
2.
L egatkapitalen tilvejebringes ved, at der
af Eksekutorerne til Legatet indbetales
Kr. 20.000 - Tyvetusinde K roner - uden
A fkortning af Gave- eller anden Afgift.
K apitalen vil være at anbringe som U m yn
diges og andre u n d e r offentlig Bestyrelse
eller offentligt Tilsyn staaende Midler.
Legatets Aktiver skal saa vidt m uligt n o te
res som tilhørende Legatet og vil være at
forsyne m ed Forbudspaategning af Præ 
stø Am tsraad.
Forinden nogen U dbetaling finder Sted af
Legatets Midler, vil der aarlig være at h en 
lægge 90 Kr. af Legatm idlernes Udbytte,
m ed hvilket Beløb Legatkapitalen altsaa
hvert Aar o rdinæ rt vil være at forhøje.
3.
Legatets M idler anvendes til Frem m e af
de aarlige Skydninger om de 3 nordiske
M esterskabsvandrekæder for Riffelskyd
ning, h e ru n d e r til Anskaffelse af de til dis
se K æ der knyttede M edailler og D iplo
mer, sam t til de 5 aarlige Stævner i D an
m ark, hvor der sam let skydes om næ vnte
K æ der og om den nordiske Vandrekæde
for Fugleskydning (M argrethekæden), alt
efter Bestem melse af Bestyrelsen for den
nordiske Afdeling af Fugleskydningssel
skabet for V ordingborg og Om egn.
Det er en Betingelse for Tildelingen af Le
gatet, at paagæ ldende Fugleskydningssel
skab forpligter sig til at frem m e og virke
for de nordiske M esterskabsskydninger,
samt at Form anden for den danske Mesterskabsvandrekæ des Bestyrelse erh o l
d er Sæde i Bestyrelsen for den nordiske
Afdeling af Fugleskydningsselskabet for
Vordingborg og O m egn.
4.
Legatbestyrelsen bestaar af Bestyrelsen

for den nordiske Afdeling af Fugleskyd
ningsselskabet for V ordingborg og O m 
egn og Bestyrelsen for den danske M ester
skabs vandrekæ de.
Legatkapitalen holdes særskilt afsondret
fra Fugleskydningsselskabets anden For
mue.
5.
Skulde Legatet m od Forventning blive
form indsket, vil hele R enteindtæ gten væ
re at oplægge, indtil Legatets oprindelige
Størrelse er naaet.
Forhøjelse af Legatets Værdier ved Kurs
gevinst eller lignende tilfalder Legatets
G rundkapital.
6.
N æ rvæ rende Fundats vil være at indføre i
en dertil særlig ind rettet Protokol, hvori
ogsaa Legatets aarlige Regnskab indføres
tillige m ed næ rm ere Redegørelse for Le
gatets V irksom hed og Resultater.
Skulde det i Fundatsen om m eldte Fugle
skydningsselskab ophøre at bestaa eller
ikke læ ngere opfylde B etingelserne for
Nydelsen af næ rvæ rende Legat, indtræ 
d er V ordingborg Byraad i Legatbestyrel
sen i Stedet for Bestyrelsen for den n ordi
ske Afdeling af Fugleskydningsselskabet
u n d e r Forudsæ tning af, at det i Forening
m ed Form anden for den danske Mesterskabsvandrekædes Bestyrelse paatager sig
Fugleskydningsselskabets
ovennævnte
Opgaver.
7.
Legatets Regnskabsaar er K alenderaaret.
Legatbestyrelsen affatter hvert Aars
Regnskab inden den paafølgende 15. Fe
bruar.
Regnskabet revideres af en af Præstø
A m tsraad udpeget Revisor, hvis H o n o rar
fastsættes af A m tsraadet og udredes for
lods af Legatets Indtægter.
Eventuelle M eningsuligheder imellem
Bestyrelse og Revisor afgøres a f A m tsraa
det.
8.
Alle Spørgsm aal om Fortolkning af nær-
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væ rende Fundats afgøres af Legatbesty
relsen u n d er Rekurs til A m tm anden over
Præstø Amt, og kan ikke u n d e r nogen
Form indbringes for Dom stolene.
D enne bestem m er ogsaa, hvilket beslæg
tet Formaal, Legatet vil være at tillægge,
saafrem t Forudsæ tningerne for Legatets
V irksom hed m aatte briste, hvad han ale
ne skal være kom petent til at afgøre, saa
frem t d er sker H envendelse til ham fra et

Oberstløjtnant O laf Randa-Boldt, fo r
m and fo r Københavns Skytteforening.
H an blevfødt i 1875 i Helsingør og var
søn a f toldinspektør, etatsråd A. Boldt. I
år 1900blev hanpremierløjtnant ved 1.
Regiment, senere i 1913 cheffo r 1. Batallion 2. kom pagni Den 6. ju li 1921
blev han chef fo r Arbejds- og Sundhedstropperne, ogi 1928som chef fo r 28. Batallion blev han afskediget med rang a f
oberstløjtnant a f Reserven. RandaBoldt var fra 1910 kammerherreinde
Sophie M. Oxholms nærmeste medar
bejder vedrørende de nordiske skydnin
ger og altid positiv overfor skyttebevæ
gelsen. H an deltog ved adskillige skydestævner og var primus motor i disse,
blandt andet ved stævnem e i 1920,
1926,1931 og 1950. H an varen mand,
der var stor respekt om, og han modtog
gennem sit lange liv adskillige ordener
og hædersbevisninger.
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af de 2 Led i Legatbestyrelsen om, at disse
Forudsæ tninger er bristede.
Vallø Hovedgaard,
den 24. septem ber 1937.
August Bech.
Vordingborg,
den 25. septem ber 1937.
Salicath.

m åtte bøje sig for fundatsens bestem m elser og arbejde for, at
kam m erherreindens deri udtalte vilje blev efterlevet.
Det blev desuden vedtaget at nedsæ tte et forretningsudvalg
bestående a f to m edlem m er fra hver af de to bestyrelser, h e r
iblandt altid form æ ndene for disse. Fra V ordingborg valgtes
således form anden, red ak tø r R.F. A ndersen, og direktions
m edlem m et, vinhandler Steffen H ansen, og fra R epræ sen
tantskabet form anden, oberst R anda-B oldt og overretssagfø
rer M oltke-Leth. I 1940 u d tråd te Steffen H ansen af direktio
nen, idet han flyttede til Næstved, og i hans sted valgtes lods C.
Spenner til legatbestyrelsens forretningsudvalg.
Stævnet i 1936 var ikke blevet holdt på grund af k am m erher
reindens sygdom og død. Der planlagdes derfor afviklet et
stævne i 1940, m en på et m øde den 24.ja n u a r 1940 blev det be
sluttet af udskyde stævnet »indtil videre på grund af den u d 
b ru d te krig«. I novem ber 1942 afholdt m an igen forretnings
udvalgsm øde. En af g ru n d en e hertil var, at lods C. S penner
var død, og red ak tø r A ndersen foreslog, at han blev afløst af
forpagter N ym ann Jørgensen, hvilket blev godkendt. Det sto
re spørgsm ål var naturligvis krigen og dens følger, h e ru n d e r
den m anglende afvikling af det efterhånden påtræ ngende
stævne. D er blev fra flere sider ud talt betæ nkeligheder ved, at
d er var gået så m ange år siden det sidste stævne i 1931. Man
var im idlertid enige om, at de nuvæ rende krigsforhold u d e 
lukkede m ulighederne for et sådant stævne. Men blev det
sagt: »Det b ø r afholdes, så snart forholdene efter krigens slut
ning gør det muligt«.
Skønt d er ikke var noget i vejen m ed intentionerne, skulle der
alligevel gå yderligere 5 år efter krigens afslutning i 1945, før
m an endelig i 1950 kunne afvikle Det Nordiske Stævne.
Selskabets 150 års jubilæum i 1938.
Ved selskabets 150 års jubilæ um , d er blev afholdt den 12. ju li
1938, blev kontingentet forhøjet fra 6 til 10 kr., hvorved m an
kunne købe ekstra smukke gevinster. På generalforsam lingen
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Selskabets formand, redaktør R.F. A n 
dersen, byder velkommen til selskabets
150 års jubilæumsfugleskydning på
skydepladsen på Ore strand.

Skydepladsen på Ore, hvor Storstrøms
broen skimtes i baggrunden til venstre.
Skydepladsen blev i 1922 overdraget
selskabet a f kammerherreinde S.M. Oxholm, da det var i bekneb fo r ordnede
skydeforhold. Selskabet holdt skydnin
ger på denne plads til ogmed 1965, hvor
byens vokseværk gjorde, at selskabet ved
garnisonens velvillighed flyttede til de
militære skydebaner. Foto venligst ud
lånt a f gårdejer Axel Andersen.

Fuglekongen fra 1937, gårdejer Ber
tram Nielsen, Kastrup, er ved at gøre
klar til, som skytte nr. 1, at åbne skyd
ningen. Fanebærer og listefører, løjt
nant H. Wulff, har sagt god fo r åbnin
gen.

blev det endvidere drøftet, om det ikke var på tide at få udskif
tet den gam le fane fra 1888, m en spørgsm ålet blev gru n d et
økonom i henlagt til det efterfølgende år. Selve ju b ilæ u m sd a
gen startede om m orgenen m ed en procession fra Kirkesko
ven op gennem byen og tilbage til skoven, hvorfra m an kørte
til skydepladsen på Ore. H er udbragte form anden, redaktør
A ndersen, et »leve« for selskabet, inden m an i respekt for fug
len m archerede ru n d t om denne. Frokosten blev afholdt på
selve skydepladsen, og om aftenen var d er m iddag i Kirke
skovspavillonen m ed efterfølgende bal. Fuglekonge i ju b ilæ 
um såret blev gårdejer Peter Lejre, Sortsø. M otivet på hans ski
ve blev naturligt nok Storstrøm sbroen, d er jo året i forvejen
var blevet indviet og derm ed havde givet Peter Lejre m ulig
hed for at køre hele vejen fra sit hjem i stedet for som tidligere
at benytte færgen fra Gaabense.
2. Verdenskrig 1940-1945.
Skønt D anm ark var blevet besat den 9. april 1940, forsøgte
m an alligevel at afholde den årlige fugleskydning. G eneral
forsam lingen, d er ifølge vedtæ gterne skulle afholdes inden
udgangen af maj m åned, blev da også afholdt den 30. april.
R eferatet viser, at m an havde forsøgt at få politiets tilladelse til
afholdelse af skydningen, m en denne blev ikke bevilliget. I
protokollen h ar selskabets sekretær, forpagter Nym ann J ø r 
gensen om dette forsøg noteret: »I anledning af den tyske væ r
nem agts besættelse af D anm ark kunne politiet ikke give tilla
delse til afholdelse af fugleskydning, og da salget af am m uni
tion tilm ed er blevet forbudt, udsættes fugleskydningen indtil
videre. Det vedtages dog, hvis æ ndrede forhold indtræffer, at
overgive til direktionens afgørelse at holde skydningen senere
på året og at træffe bestem m else om kontingent, gevinster og
indretning på skydedagen«. G eneralforsam lingen sluttede
m ed at udbringe et »leve« for fugleskydningsselskabet.
I 1941 forsøgte m an at få tilladelse til noget så u traditionelt
som »afholdelse af en lerdueskydning m ed jagtgevæ rer og el
ler en fugleskydning m ed rem ingtonrifler eller bare et eller
an d et arrangem ent«, som det hed i protokollen. Også dette
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blev dog afvist. I 1942 besluttede m an i direktionen, at m an i
anledning af de ekstraordinæ re forhold ikke ville afholde ge
neralforsam ling i det indevæ rende år. Selskabet indstillede
herm ed aktiviteterne u n d e r hele resten af krigen.

Selskabets form and fra 1929 til 1949,
redaktør a f Vordingborg Dagblad R F.
Andersen, var selskabets form and i
ovennævnte 2 0 år. H an blev fø d t den 5.
august 1865 på den gård, der ejedes a f
hans stedfader, gårdejer N.P. Rasm us
sen. H an togi 1890 lærereksamenfraseminariet i Vordingborg, inden han den
27. ju n i 1890 tiltrådte redaktørstillin
gen ved Vordingborg Dagblad. R edak
tør Andersen kom, om nogen, til at præ
ge både selskabet og Vordingborg by.
H an var Vordingborgsførste folkevalg
te borgmester i årene fra 1919 til 1925,
hvor kobbersmedemester Feldthausen
overtog embedet. Andersen sad i byrådet
i 34 år ialt. H an var Venstres folke
tingskandidat to gange, dog uden at
komme ind. H an var blandt andet fo r
m and fo r bestyrelsen i Banken fo r Vor
dingborg og Omegn, form and fo r Vor
dingborg Borgerstiftelse og næstfor
mandforrepræsentantskabetfor Kalve
havebanen. Tillige var han form and for
både fugleskydningsselskabet og den
nordiske afdeling. Andersen fratrådte
sin stillingsom redaktør ved Dagbladet
den 15. november 1945, efter mere end
55 års ansættelse. H an blev fo r sin of
fentlige virksomhed belønnet med R id 
derkorset

Allerede m åneden efter krigens slutning holdt direktionen et
m øde i Kirkeskovspavillonen. Der blev ved denne lejlighed
nedskrevet følgende m eddelelse til eftertiden: »Siden 1942
h ar fugleskydningsselskabet ikke afholdt generalforsam ling,
og der er ikke siden tyskernes overfald og besættelse af D an
m ark den 9. april 1940, den sørgeligste dag i landets historie,
været holdt fugleskydning, da der ikke kunne gives tilladelse
til en sådan skydnings afholdelse, og salget af am m unition
blev forbudt. Selskabets stangrifler og salonbøsser blev senere
beslaglagt. Den 4. maj 1945 efter de 5 ulykkelige krigsår kom
om aftenen i den engelske radio m eddelelse om Tysklands ka
pitulation, d er fra 5. maj om fattede også hele Danm ark. D er er
ju b e l og glæde i den danske befolkning«. Ja, glæde var der, og
vel især i selskabet, for nu kunne m an igen afholde skydnin
ger, og den første fugleskydning efter krigen blev fastsat til
torsdag den 12. juli. Selskabets våben blev som næ vnt beslag
lagt. Efter en bekendtgørelse af 10. ju n i 1940 blev det pålagt
enhver, der var i besiddelse af våben og am m unition at afleve
re dette til politiet inden den 15. i sam m e m åned. Af protokol
len frem går det im idlertid, at selskabets våben i hvert fald ikke
blev beslaglagt før 1942. O verbetjent Larsen, i selskabet og vel
hele V ordingborg kendt som O.B. Larsen, kan dog løfte lidt af
sløret, for i hvert tilfælde en del af historien. O.B. Larsen kom
til V ordingborg i begyndelsen af 1943. På dette tidspunkt var
selskabets skydevåben i politiets forvaring, og som det vil
frem gå af følgende beretning, kan selskabet i dag takke O.B.
Larsen for, at disse våben stadig kan høres på skydepladsen
m ere end 45 år efter krigen.
Fru Larsens veninde i K øbenhavn ringede til fru Larsen i Vor
dingborg den 19. septem ber 1944 og spurgte til familien. Fru
Larsen svarede: »Her går det da godt, hvordan hos jer«? »Ja, du
kan jo selv høre«, lød venindens svar, og derpå stak hun telefo
nen ud af vinduet, og m an kunne tydeligt høre sirenerne. D er
efter stillede fru Larsen kun veninden et eneste spørgsmål: »Er
politiet taget«? »Ja«, lød svaret. O.B. Larsen, der havde nattje
neste og derfor var på stationen, blev ringet op af sin kone og
orien teret om situationen, og det lykkedes på gru n d af køben
havnerveninden for alle betjente i Vordingborg, Præstø og
Stege at gå u n d e rjo rd e n , inden tyskerne kom for at arrestere
dem. Nok så vigtigt for selskabet var det, at m an, inden m an
forlod stationen, fjernede alle våben fra våbenindleveringen.
H eriblandt fugleskydningsselskabets stangrifler, der blev
gem t u n d e r gym nastiksalens loftsbrædder, og efter krigen
igen kunne overdrages selskabet af overbetjent Dinesen.
Torsdag den 12. ju li 1945 kunne selskabet så afholde sin første
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fugleskydning i 5 år m ed frokost på skydepladsen og efterføl
gende m iddag og bal i Kirkeskovspavillonen. Fuglekonge blev
sognefoged, gårdejer A rnold A ndersen, d er m eget passende
havde »fredsduen der svæver over krigshæ rget eng« som m o
tiv på sin fuglekongeskive.

Skydebrødrene samlet på Slotstorvet i
1949 inden processionen til skydepladsenpå Ore strand Forrest til venstre
ses fuglekongen fra 1948, Philip Bror
sen, Vordingborg Trælasthandel, og til
højre selskabets nyudnævnte formand,
konditor Wilhelm fensen.

Ny formand i 1949.
Som tidligere næ vnt var red ak tø r R.F. A ndersen ganske uven
tet død i 1949. M an havde derfor indkaldt til ekstraordinæ r ge
neralforsam ling den 27. ju n i, hvor forsam lingen m indedes
den agtede og høj t skattede form and. Det lykkedes at overtale
konditor W ilhelm Jensen til at overtage form andsposten. I
1949 genindførte m an skikken m ed at m archere fra Slotstor
vet gennem byen til Kirkeskoven, hvor den afgående fugle
konge, træ lasthandler T. Brorsen, fik m ulighed for at traktere
skydebrødrene m ed en forfriskning. Det var også i dette år, at
guldsm ed T h o rb jø rn havde fået frem stillet et skjold, hvorpå
alle præ m ierne var hæftet. Skjoldet blev båret af fire unge pi
ger, der alle bar hvide kjoler, så m ere festligt kunne det ikke
blive. Pigernes plads i processionen var um iddelbart efter m u 
sikken og foran form anden og den afgående fuglekonge.
Perioden 1950 til 1988.
Man var allerede fra 1948 begyndt at tale om m uligheden for
et nordisk stævne i 1950. Man valgte at afholde selskabets o r
dinæ re fugleskydning den 6. ju li 1950 på selskabets skyde
plads ved Ore. På g rund af Den Nordiske Skydning senere på
m åneden, blev d et besluttet ikke at gennem føre festm iddagen
om aftenen, m en i stedet holde frokosten i Kirkeskovspavillo
nen. Den Nordiske Fugleskydning og Riffelskydningen om De
Nordiske M esterskabsvandrekæ der blev fastlagt til dagene
den 22. og 23. juli, og skydningen skulle foregå på de m ilitære
skydebaner.
Det skulle blive et m eget vellykket stævne, m ed 80 deltagere i

Selskabetsfanebærer, løjtnant H. W ulff
og de fire piger med gevinsterne inden
afmarch i 1949.

Processionen i 1950 ved banegården.
Forrest selskabets fa n e med fanebærer,
løjtnant Henrik Wulff, de nordiske fla g
og defire hvidklædte piger med skjoldet
med gevinsterne.
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Bestyrelsen ved ankomsten til de militæ
re skydebaner p å Ore. Fra venstre ses
disponent Gnibel, snedkermester H a n 
sen, Grumløse, blikkenslagermesterJ o 
hansen, forpagter N ym an Jørgensen og
selskabets formand, konditor Wilhelm
Jensen. Blikkenslagermester Johnsen
bærer, som ældste medlem a f direktio
nen, Margrethekæden fo r afdøde fo r
valter Skaaning, den nordiske fu g le
konge fra 1931.

Borgmester Fritz Petersen. Billedet fra
perioden 1934-1938.

Nordisk fuglekonge i 1930, snedkerme
sterJul Damborg, Mern.

fugleskydningen og 50 deltagere i riffelskydningen. Fredag af
ten m ødtes alle ved Kirkeskovspavillonen og de norske og
svenske skytter blev fordelt til deres kvartervæ rter. Inden d e n 
ne fordeling, bød oberstløjtnant R anda-Boldt velkom m en og
efter fordelingen var d er et p ar tim ers hygge, inden væ rterne
m ed deres gæster forlod skoven. Stævneledelsen besøgte
kam m erherreindens grav m ed en krans, og der blev udtalt
m indeord, inden turen gik til Rosenfeldt. H er blev m an m od
taget af fru Inge O xholm , d er i 1949 var blevet enke efter m i
nister O skar O ’Neill O xholm .
L ørdag m orgen drog m an gennem Algade fra Slotstorvet til
banegården, hvor der ventede busser til transporten til de m i
litære skydebaner på Ore. Den nordiske fugleskydning var
planlagt til at vare to dage, og brystpladen blev nedskudt af
snedkerm ester Julius Dam borg, M ern på D am borgs eget
num m er, og han blev således Nordisk fuglekonge for året
1950.
M esterskabsskydningerne om de tre flotte vandrekæ der blev
vundet af den tidligere verdensm ester V. Røgeberg, Norge
m ed 554 point, C. Skyttmo, Sverige m ed 533 point, og endelig
danskeren Sigfred Thom sen, Vejle m ed 529 point.
Efter skydningerne om søndagen sam ledes m an i Kirkeskovs
pavillonen til fællesspisning. Inden m an gik til bords trak
Prins Jørgens G arde op m ed musik, tattoo og fanehilsen. D et
te var noget d er gjorde indtryk på, især de udenlandske skyt
ter og var m ed til at give den rette stem ning ved m iddagen.
Borgm ester Fritz Petersen bød velkom m en på byens vegne,
hvorefter d er var en lang række taler, inden præ m ieoverræ k
kelsen. M andag form iddag afrejste gæsterne efter nogle ufor
glem m elige dage. Selskabets form and, konditor Wilh. Jensen
skriver i protokollen nogle dage efter »Alt i alt m å stævnet be
tragtes som vellykket. Vejret var heldigt, og ikke en eneste mis
lyd blandede sig i den gode kam m eratlige ånd. Det m å måske
tilføjes, at ledelsen drog et lettelsens suk, da gæ sterne m ed bus
drog afsted m andag formiddag«. Form anden antyder at det
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L iv lig aktivitet ved det nordiske stævne
i 1950 på de militære skydebaner ved
Ore.

De tre nordiske vindere a f mesterskabsvandrekædeme i 1950 uden fo r Kirke
skovspavillonen. Fra venstre ses S.
Thomsen, Danmark, verdensmesteren
Wilh. Røgeberg, Norge og Carl Skyttmo,
Sverige.

Borgmester Holgen Jensen. Billedet fra
perioden 1962-1966.

store arbejde m ed tilrettelæggelsen a f et sådant stævne er lige
i overkanten, hvad m an kan klare.
Ved generalforsam lingen i 1958, m eddeles det, at Læ rer L au
ri tzen, tidligere K astrup, h ar skænket selskabet en stangriffel.
Det besluttes at ophæ nge denne sam m en m ed fuglekongeski
verne i Kirkeskovspavillonen. Det vedtoges desuden at an 
bringe en sølvplade på stangriffelen m ed giverens navn. D en
ne stangriffel blev senere i 1970erne stjålet fra sin plads og er
ikke siden dukket op. H istorien m elder ikke noget om hvem
d er havde frem stillet den, eller hvordan den iøvrigt har set ud.
M an havde, året før i 1957 bedt snedkerm ester H ansen, Grum løse om denne måske kunne skaffe et antal stangrifler. Dette
ser det im idlertid ikke ud til at han kan, og det en d er m ed at
han så skænker sin egen til selskabet.
1 1960 var d er planlagt 50 årsjubilæ um s skyttestævne i dagene
den 22. og 23. ju li. H istorien gentager sig fra 1950, et festligt og
et godt stævne, m ed en n o rd m an d som Nordisk fuglekonge,
hr. Per Kildal. Kildal deltog i den Nordiske fugleskydning i
1985, 25 år efter. Stævnets riffelskydning om vandrekæ derne
blev ligeledes vundet af en nordm and, nem lig hr. M agne
L andøre m ed 663 point. Den danske kæde blev vundet af Uffe
Schultz Larsen m ed 653 point og den svenske kæde af Jørgen
Persson m ed 633 point. De udenlandske skytter var m eget be
gejstrede for fugleskydningen, som de fleste ikke havde o ple
vet før. Ved d et Nordiske stævne i 1965, var d er problem er
m ed indkvarteringen idet m an ikke som tidligere indkvarte
rede privat, m en m åtte henvise til cam pingpladserne, da det
kneb voldsom t m ed hoteller i om rådet. B orgm ester H olger
Jen sen beklagede dette forhold og lovede at d er til næste stæv
ne i 1970 skulle blive gjort noget ved sagen. O berst Klokhøj
håbede desuden at de m ilitære skydebaner, d er var fra 1912,
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blev gjort m ere tidssvarende. Selskabets form and V ilh.Jensen
m indedes i sin tale ved m iddagen, kam m erherreinden og
overrakte M argrethekæ den til årets fuglekonge, købm and
R einer Sørensen, m ed ordene »Det er sjæ ldent at en ny borger
i V ordingborg får en så fornem udmærkelse«. M esterskabskæ
d ern e blev vundet af M agne Landøre, Norge m ed 642 point,
den svenske vandtes af verdensm esteren E.V. S undberg m ed
632 p oint og den danske vandtes for 11 gang af Uffe Schultz
Larsen m ed 623 point.

Selskabetsformand,fra 1 9 4 9 til 1967 og
æresmedlem fra 1968, konditor Wil
helm Jensen. Wilhelm Jensen var lige
som sin forgænger en meget aktiv og
højst værdsat m and i Vordingborg. Da
han i 1970 døde 88 årgammel, havde
han netop været til generalforsamling i
Banken fo r Vordingborg og Omegn.
Dette var typisk fo r ham, aktiv til det
sidste. H an overtog i 1908 konditor
Knudsens forretning, og dette konditori
havde han, indtil han, vistnok i slut
ningen a f 1950erne, overdrog det til
konditor Nöttelmann. H an va r i en år
rækkeform andfor Landbrugs- og H a n 
delsbanken, form and fo r Vordingborg
Sangforening, form and fo r Dansk Pro
vinskonditorforening, form and fo r Vor
dingborg Turistforening, kassereri Vor
dingborg Restauratørforening, og ende
lig havde han et mangeårigt virke som
byrådsmedlem, valgt fo r Konservativt
Folkeparti.

1 1966 skiftede fugleskydningsselskabet skydeplads. Man hav
de siden 1922 afholdt de årlige fugleskydninger på O re strand,
på den grund, kam m erherreinden havde skænket selskabet
brugsretten til. O m dette skift no terer V ilh.Jensen i protokol
len: »Årsagen er, at den plads på O re strand som Rosenfeldt
gods h ar stillet til rådighed til fugleskydningsselskabet efter
h ånden er blevet om ringet af bebyggelse og særlig af en cam 
pingplads, således at m an frygter ulykker ved skydning ud
over stranden«. Man havde haft nogle drøftelser m ed garniso
nen ved oberst Klokhøj, og denne havde indvilliget i, at m an
benyttede de m ilitære skydebaner. H erved blev d er taget hul
på endnu et kapitel af selskabets historie.
Frokostarrangem entet i forbindelse m ed skydningen blev i
disse år forestået af kaptajn C.Y. A hlgren og dennes hustru.
Ahlgren, d er selv var en habil skytte, blev senere indvalgt i re
præ sentantskabet for De nordiske M esterskabsvandrekæ der
for Riffelskydning.
Ved generalforsam lingen oplyste form anden, at m an ved den
nordiske skydning året før i 1965 havde m odtaget en m alm 
skål fra M etalværket i Sverige, og at m an i direktionen var en e
des om at lade skyttekongernes navne og årstal indgravere i
denne skål.
Ved fugleskydningen det efterfølgende år udnæ vntes Vilh.
Jensen ved frokosten i Kirkeskovspavillonen til æresm edlem
af selskabet. Æ resm edlem sbrevet blev udført af Ib Nielsen,
Valdem arsgade 82, og overrakt Vilh. Jensen ved frokosten på
skydepladsen i 1969. Et an d et af selskabets agtværdige m ed
lem mer, tøm rerm ester Charly K ristensen fyldte den 13. ju n i
70 år, og selskabet var naturligvis tilstede på dagen m ed lyk
ønskninger og gave. Charly K ristensen havde i en årrække væ
ret selskabets kasserer, ligesom han i m ange år havde frem stil
let fuglen.
I forbindelse m ed fugleskydningen på de m ilitæ re skydeba
n er i 1969 havde form anden, oberst Klokhøj arrangeret fro
kost på skydepladsen i sam arbejde m ed kaptajn C.Y. Ahlgren
og frue, og det var lykkedes for Klokhøj at få Falsterske Fodre
gim ents m usikkorps til at spille u n d e r frokosten. Til m idda
gen og den efterfølgende præ m ieuddeling, d ér blev afholdt i
Kirkeskovspavillonen, var skydebrødrenes dam er også invite
ret og m an kunne glæde sig over god tilslutning både til fro
kost og til m iddag.
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Regimentsmusikkorpset ved Falsterske
Fodregiment. Spillede under frokosten
på de militære skydebaner på Ore i
oberst Klokhøjs formandsperiode.

Ny formand i 1967.
Ved generalforsam lingen i 1966 m eddelte form anden Vilh.
Jen sen at han ikke ønskede genvalg. H elt naturligt faldt valget
på oberst A.H. Klokhøj. G eneralforsam lingen takkede den af
gåede form and for dennes virke gennem 18 år på denne post.
D irektionen kom derefter til at bestå af:
O berst A.H. Klokhøj, form and.
A ssurandør Chr. Ovesen Nygaard, næ stform and, indvalgt
1956.
G årdejer Aksel A ndersen, form and for skydeudvalg, indvalgt
1960.
Forvalter H arry Pedersen, Trehøje, indvalgt 1966.
T øm rerm ester Charly Christensen, kasserer, Fuglen, indvalgt
1966.
Revisor, B ogholder Niels Petersen, D.L.K.
og tøm rerm ester A nders H ansen, indvalgt 1966.
Der arbejdes i ladeteltet a f e ta f selska
bets prominente medlemmer, gårdejer
Aksel Andersen. H an har været medlem
a f selskabet siden 1929 og har gennem
de mange år haft adskillige tillidsposter.
B landt andet har han været medlem a f
direktion ogskydeudvalg, og var i enperiode ogsåform and for dette. H an har li
geledes taget a ktivt del i De Nordiske
Mesterskabsskydninger og deltog her
første gang i 1931, hvor stævnet blev
holdt i Vordingborg. H an var blandt de
skytter, der blev inviteret til at deltage i
festmiddagen på Rosenfeldt hos kam
merherreinde Sophie Oxholm. Ved sel
skabets 20 0 årsjubilæ um v il Aksel A n 
dersen igen stå p å sin plads i ladeteltet.
Dog uden cigar, håber vi, fo rså skal der
jo betales mulkt, og det er dyrt, siger reg
lerne.

Nordisk stævne 1970 og 1975.
A llerede ved sin tiltræ delse som form and i 1967 påbegyndte
oberst Klokhøj og den øvrige direktion forberedelserne til det
nordiske stævne i 1970. Stævnet skulle blive d et sidste, der
overholdt de retningslinjer, kam m erherreinde Sophie M.
O xholm havde afstukket, m ed såvel fugleskydning som riffelskydning i V ordingborg på Rosenfeldts jo rd e. Og det netop i
60 året for oprettelsen a f de nordiske skydninger. D er var lagt
op til et festligt stævne m ed både sportslige og u n d e rh o ld e n 
de m om enter. M an startede stævnet, d er var tilrettelagt som et
to dages arrangem ent, m ed indkvartering af skytterne torsdag
den 16. juli.
Fredag m orgen sam ledes skytter, ledere og gæster på Slotstor
vet, hvorfra m an m ed m usik i spidsen m archerede til Kirke
skoven. H erfra kørte m an i egne biler til de m ilitære skydeba
n e r på Ore, og straks derefter påbegyndtes både fugleskyd-
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Fuglekongen fra 1971, kriminalassi
stent S.M. Jørgensen, ved sin kongeski
ve, der tydeliggørfuglekongens tilhørs
forhold til Foreningen Norden. Til ven
stre selskabets formand, oberst A.H.
Klokhøj.

M alm skål skænket selskabet a f metal
værket i Sverige i forbindelse med den
nordiske skydning i 1965.

ning og riffelskydning. I frokostpausen m usicerede Danske
Livregim ents m usikkorps.
Efter fredagens skydninger, d er sluttede kl. 18, var aftenen til
fri disposition. L ørdag den 18. ju li var skydningerne planlagt
afsluttet kl. ca. 16, og stæ vnet sluttede m ed den traditionelle
afslutningsfest, m iddag og præ m ieuddeling i Kirkeskovspavil
lonen. Den danske kæde blev vundet af en m ønbo, nem lig
Svend Erik H ansen. Den svenske af Agne W iborg, Skarp, og
den norske a f Finn A m undsen, Oslo. Den nordiske fuglekon
ge og vinder af M argrethekæ den blev Olav Langvall, Sverige
på et velrettet skud m ed rem ingtonriffel af Alf Petersen,
Nyråd.
Perioden frem til det næste nordiske stævne i 1975 forløb
roligt. M edlem stallet varierede lidt om kring de 200.
Den l.ja n u a r 1975 døde selskabets m angeårige kasserer, tøm 
rerm ester Charly Kristensen, 75 år gamm el, og i hans sted
valgtes snedkerm ester Børge Petersen.
Lidt dram atik bragte årene dog, idet direktionens form and
den 18. ju n i 1974 m odtog et brev fra sit gam le regim ent, hvori
regim entschefen, oberst Chr. E. Nielsen skrev, at trods tidlige
re tilsagn om m usicering ved Falsterske Fodregim ents m usik
korps u n d e r frokosten, kunne fugleskydningsselskabets ønske
herom ikke efterkom m es. Hverken nu eller fremover. Årsagen
var, at m usikernes faglige organisation ikke var blevet spurgt,
og m an m ente ikke, at d et var m usikkorpsets opgave at u n d e r
holde skydebrødrene hvert år. Kedeligt var det dog at skulle
undvæ re dette festlige indslag på skydedagen.
O p til det nordiske stævne i 1975 havde m an i direktionen
adskillige overvejelser vedrørende afholdelse af de nordiske
skydninger på de m ilitæ re skydebaner på Ore. B aneanlæ gget
stod um iddelbart foran dets nedlæggelse og var vel også me-
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Tømrermester Anders Hansen, også
mangeårig revisor i selskabet, er ved at
lægge sidste hånd på fuglen, inden den
kan blive beslået.

get utidssvarende. O m vendt skulle de nordiske riffelskydnin
ger ifølge reglerne foregå sam m e sted som fugleskydningen
om M argrethekæ den. O berst Klokhøj var både form and for
selskabet og for repræ sentantskabet for riffelskydning og var
som sådan ansvarlig for begge institutioner. Det blev besluttet
at flytte stævnet til skydebanerne ved Tubæk ved Præstø i sam 
arbejde m ed Præstø Amts Skytteforening og Præstø kom m u
ne. Den festlige og selskabelige del af arrangem entet, festm id
dag, afslutning og præ m ieuddeling bibeholdt m an dog i K ir
keskovspavillonen i Vordingborg.
R esultatet af skydningerne i Tubæk blev følgende: Den norske
kæde blev vundet a fjo h n Poulsen, den svenske af Ingvar Ja n s
son og den danske af U lf Scheibye. M argrethekæ den blev vun
d et af O laf Olsen, K astrup ved skud af Alf Petersen, Vordingborg.

Lademester og selskabets næstformand,
Tom Vest H ansen og til højre ladesvend
Jens Henriksen, deri 1982 og 1984 blev
skyttekonge med stangriffel nr. 1, N iel
sen Næstved. Foto: Brian Devantier.

Ny fane.
Den gam le fane fra 100 års ju b ilæ e t i 1888 havde i m ange år
træ ngt til at blive udskiftet, m en spørgsm ålet blev gang på
gang udskudt på g rund af økonom i. K onditor Vilh. Jensen,
d er også kendte til problem et fra sin form andsperiode, skæn
kede i 1969 500 kr. til fanefonden, efter at form anden, oberst
Klokhøj, på generalforsam lingen den 17.ju n i havde opfordret
indbyggere, foreninger og institutioner til at hjælpe. M ålet
var, at m an til den nordiske skydning i 1970 kunne indvie den
ny fane. Det lykkedes im idlertid ikke direktionen at rejse belø
bet, og først ved den næste nordiske skydning, d er foregik i
1975 i Tubæk ved Præstø, var den ny fane klar. Det var dog kun
fanedugen og stangen, d er blev udskiftet. Selve fanespydet fra
1888 blev bevaret. Flere af selskabets m edlem m er og også
V ordingborg kom m une bidrog til fanefonden. D er blev fra di
rektionens side lagt vægt på, at den ny fane var identisk m ed
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Daværende hofjægermester Erik Tillich
taler ved Det Nordiske Stævne i Tubæk i
j u li 1975. Vedsamme lej lighed blev sel
skabets ny fanedug afsløret. Til venstre
ses selskabets næstformand Chr. Ovesen
Nygaard og øverst til højre bogholder
Mogens Nath.
Kontorchef C. Ovesen Nygaard varsel
skabets form and i perioden fra 1976 til
1981.

den gamle, og m an indhentede tilbud fra E.H. Larsens Flagfa
brik i K øbenhavn. D enne kunne levere den ny fanedug for
4000 kr. incl. moms, og bestillingen blev afgivet.
Fredag den 18. ju n i 1975 kunne selskabet så endelig indvie
den ny fane. B orgm ester Børge L undgård indviede fanen m ed
det første søm. D ernæst slog stævnets præ sident, hofjæ ger
m ester Erik Tillisch, Rosenfeldt, det andet søm i, og sluttelig
tog selskabets næ stform and, kontorchef C hristian Ovesen Ny
gård sig af det tredje søm.

Borgmester Børge Lundgaard. Billedet
fra perioden 1979 til 1981.

Ny skydeplads.
På generalforsam linger i R estaurant K lubben den 9.ju n i 1976
var d er vigtige p u n k ter på dagsordenen. Der blev u d talt m in
deo rd over den afdøde form and, oberst A.H. Klokhøj af den
fungerende form and Chr. Ovesen Nygård. D er blev ligeledes
udtalt m indeord over to andre af selskabets trofaste m edlem 
mer, O. Jørgensen og Kr. Jørgensen, d er var afgået ved døden
siden sidste generalforsam ling. Den fungerende form and
valgtes til form andsposten og tøm rerm ester Børge Kristensen
blev indvalgt i direktionen. Der blev udtrykt tvivl angående
brugen af de m ilitære skydebaner, idet det ikke var afklaret,
hvornår garnisonen ville fraflytte skydebanerne. For en sik
kerheds skyld ville den ny form and dog henvende sig til hof
jæ germ ester E. Tillisch og forelægge ham problem et. Tillisch,
d er altid h ar væ ret positiv overfor selskabet, stillede et areal
ved Trehøje på Knudsskov til selskabets rådighed, i øvrigt den
skydeplads selskabet stadig har glæde af at benytte.
Der blev vedtaget endnu en forandring på førnæ vnte general
forsamling. Dét var angående præ m ieuddelingen, der tidlige
re blev foretaget i forbindelse m ed m iddagen om aftenen. Da
denne på g rund af m anglende tilslutning var strøget, skulle
præ m ieuddelingen nu foretages u m iddelbart efter fugleskyd
ningens afslutning på pladsen.
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1 1977 indførte m an som et u n d erh o ld en d e m om ent på skydedagen en d n u en fugl. Til den n e skulle d e r skydes m ed rem ingtonrifler, m ens m an til d en traditionelle fugl naturligvis stadig
skød m ed de gam le stangrifler. G runden til indførelsen af
d en n e ekstra fugl var, dels at m an i forbindelse m ed M argrethefugleskydningen fra 1910 skød n etop m ed rem ingtonrifler,
og dels også fordi d e r kunne være lang ventetid, før m an blev
kaldt til skud ved stangriflen og derfor måske kedede sig lidt.
1 1978 døde direktionsm edlem , forvalter H arry Petersen. H an
havde haft den n e post i 12 år siden 1966.1 hans sted valgtes d e 
potindehaver M ogens M adsen.

Selskabets formand, oberst A.H. K lok
høj. Obersten var selskabets form and i
perioden fra konditor Wilhelm fensens
fratrædelse i 1967 til sin død den 17.
april 1976. Ved det Nordiske Stævne i
Tubæk i 1 975ser selskabets medlemmer
K lokhøj fo r sidste gang, da hanpligtopfyldende, som han var, dagen inden
stævnet besøgte skydepladsen. Om nat
ten blev obersten indlagt på sygehuset i
Næstved fo r ikke mere at skulle færdes
mellem skydebrødrene. Oberst Klokhøj
havde utallige tillidshverv inden fo r
skyttebevægelsen. Således var han fo r
m and fo r skydeudvalget i De Danske
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenin
gers repræsentantskab, medlem a f D an
marks Olympiske Komité og form and
fo r repræsentantskabet fo r De Nordiske
Mesterskabsvandrekæder fo r Riffelskydning. Oberst A.H. Klokhøj var i sin
form andstid i selskabet en utrættelig
forkæmperfor, at Vordingborgs borgere i
langt højere grad skulle deltage i sel
skabets aktiviteter, og han benyttede en
hver lejlighed til at gøre opmærksom på
detteforhold. Dette lykkedes vel også til
en vis grad, i alt fa ld gik medlemstallet
ikke ned. Det var jo ellers i den periode,
hvor det ikke var særlig attraktivt at
deltage i noget, der blot smagte a f tradi
tioner. Oberstens militære karriere vare
de i 3 9 år, og han beklædte adskillige
chefposter. H an blev premierløjtnant i
1930, lærer på Kronborg i 1934, var i
1936på generalstabskursus, deltog u n 
der krigen i modstandsbevægelsen, var i
1944-45 batallionschef i Den Danske
Brigade i Sverige og cheffor Skydesko
len fo r H åndvåben i 1951.1 1955 ud
nævntes han til oberst og blev i 1956
chef fo r Region VII og 5. Regiment, sene
re Falsterske Fodregiment, indtil 1969,
hvor han gik i nr. i Reserven.

Med nedlæ ggelsen af de m ilitæ re skydebaner på O re var de
nordiske stæ vner ved at glide selskabet a f hæ nde. G odt nok
gennem førtes d er nordisk stævne i 1975 i Tubæk og m ed stor
succes, og d et k unne m ed rim elighed betragtes som et lokalt
stævne, idet d et j o var selskabet, d er var arrangør. M ed oberst
Klokhøj s død i 1976 opstod d e r nogle problem er. O bersten
var form and både for selskabet og for repræ sentantskabet for
rififelskydning og derfor tæ t p å alle beslutningsprocesser. Sel
skabets ny form and Chr. Ovesen Nygård havde ikke sæde i re 
præ sentantskabet og var derfor u d e n indflydelse her. M an
havde nem lig uvist af hvilken gru n d besluttet at flytte skyd
ningerne om m esterskabsvandrekæ derne til Vingsted skyde
bane i Jylland. B egrundelsen herfor m eddeles selskabets for
m and i et brev d ateret 5. feb ru ar 1980, hvori d e t lyder: »Man
vil frem over stå frit m ed hensyn til sted for afholdelse a f riffelskydningen om de nordiske m esterskabsvandrekæder«. O g vi-

Smedemester A lsing M adsen er ved at
montere højre ring. Den sidder nemlig
til venstre. Først når fuglen er beslået,
bliver den malet hvid a f malermester
Frederiksen.
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Forfatteren til dette skrift, Anders H en
riksen, på skydebanen klar til at afsky de
lademester og næstformand Tom Vest
Hansens stangriffel. Riflen erfremstillet
a f bøssemager Jonas Jensen Rohding,
Næstved. Bøssemageren var medlem a f
selskabet fra 1820, og det er sandsyn
ligt, at denne stangriffel var hans egen,
idet hans n a vn er indlagt i sølv i piben.
Foto: Brian Devantier.

Medlemstegn. E n lille sølvfugl ophængt
i et grønt bånd. H a r tilhørt selskabets
tidligereformand, oberst A.H. Klokhøj.

dere: »Stedet er valgt udfra, at det h er vil være m uligt at gen
nem føre skydningen efter de i fundatsen fastsatte regler. Vi er
tillige vel vidende om, at bestem m elsen om, at stedet skal være
Vordingborg, herm ed ikke efterleves, m en vi finder af hensyn
til vore nordiske skytter, at reglerne for skydningen går forud
for stedet, de skal afholdes«. D enne m eddelelse fra repræ sen
tantskabets ny form and, H ans Aage Kofoed m åtte selskabets
direktion, hvor nødigt m an end ville, tage til efterretning, da
m an ikke kunne foreslå nogen alternativ skydebane, der k u n 
ne opfylde reglerne for skydningen. Fugleskydningen om
M argrethekæ den blev heller ikke afholdt, skønt denne vel
kunne have fu n d et sted på skydepladsen ved Trehøje.
Dette punkt var da også d et store sam taleem ne ved fugleskyd
ningen i 1980, hvor d eb atten gik højt. D irektionsm edlem ,
gårdejer Aksel A ndersen tog em net op u n d e r frokosten, hvor
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Garnisonskommandanten oberst J.
M ünsberg følger interesseret lademester
Tom Vest Hansen, mens denne arbejder
med kuglesætter og trækølle. I baggrun
den ladesvend John Ibby. Foto: Brian
Devantier.

Kasememester E m st Lawes. Selskabets
form and i perioden fra 1981 til 1985 og
igenfra 1988.1 1985 lykkedes det E m st
Lawes at gennemføre Den Nordiske
Fugleskydning, noget alle skytterne
havde grund til at glæde sig over, især
fordi, det i 1985 var 80 år siden, denne
skydning blev indført. I den anledning
aflagde direktionen et besøg på kam
merherreinde Sophie M. Oxholmsgrav
sted på Kastrup kirkegård. Det tjener li
geledes Lawes til ære, at han i år iforbin
delse med 2 0 0 årsjubilæet var villig til
at overtageformandsposten efter brand
inspektør Børge Kristensens udtrædelse
a f direktionen og således påtage sig de
store opgaver, der trænger sig på, nåret
gammelt agtværdigt selskab skal fejres
på behørig vis.

også H ans Aage Kofoed var tilstede. Ovesen Nygård m ente
ikke, at m an kunne afholde fugleskydningen om M argrethekæ den uden at give de nordiske skytter m ulighed for at delta
ge, og d et var d er ikke m ulighed for, n år disse deltog i riffelskydningen i Jylland. H ans Aage Kofoed udtalte, at d er i fun
datsens regler blev givet m ulighed for at skille de to skydnin
ger. Noget, d er ikke tolkedes d erh en af oberstljt. Randa-Boldt
på det første m øde i 1939, hvor de sam m e spørgsm ål blev dis
kuteret.
Ved den efterfølgende generalforsam ling den 14. maj 1981
ønskede form anden ikke længere at fortsætte. Chr. Ovesen
Nygård havde siddet i direktionen i 25 år og været selskabet en
god m and. I hans sted valgtes kasernem ester Ernst Lawes.
D epotindehaver M ogens M adsen afgik ligeledes ved denne
generalforsam ling, og i hans sted valgtes skorstensfejerm ester
Aage Nielsen. Ved frokosten u n d e r fugleskydningen i 1981 lo
vede selskabets ny form and, at der ville blive arbejdet på at
afholde nordisk fugleskydning om M argrethekæ den i 1985.
Hvad riffelskydningerne angik, var d er derim od ikke andet
nyt, end at disse som tidligere m eddelt var henlagt til Vingsted. 1 1983 foretages en d n u en udskiftning i direktionen, idet
gårdejer Aksel A ndersen overlod pladsen efter m ange års tje
neste for selskabet, h eraf 23 år i direktionen, til sin søn, g ård
ejer Jens Boye A ndersen.
Den nordiske fugleskydning blev, som form anden havde
lovet, afholdt i 1985 på skydepladsen ved Trehøje på K nuds
hoved, dog ikke m ed Ernst Lawes som form and, idet han ved
generalforsam lingen den 9. maj 1985 ikke ønskede genvalg.
H an efterfulgtes af brandinspektør Børge Kristensen. I 1985
blev direktør Tom Vest H ansen indvalgt i direktionen, og ved
generalforsam lingen i 1986 ønskede kasserer Børge Petersen
og direktionsm edlem Aage Nielsen at blive udskiftet. I deres
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sted valgtes låsesm ed Leif A ndersen og snedkerm ester Ole
Ibsen. Disse sidste to forlod im idlertid direktionen igen allere
de i henholdsvis 1988 og 1987 til fordel for politiassistent H.C.
Rasm ussen og en tre p re n ø r Kristian Jørgensen. D ette var lige
ledes tilfældet m ed brandinspektør Børge Kristensen, d er i
jub ilæ u m såret så sig nødsaget til at lade sig udskifte. K aserne
m ester Ernst Lawes, d er tidligere havde været selskabets for
m and, blev valgt påny.

Selskabetsformand i perioden fra 1985
til 1988, brandinspektør Børge Kristen
sen. I byen og på skydepladsen er Børge
Kristensen en kendt skikkelse. Som fo r
m and fo r skydeudvalget har han med
sikker hånd ledet flere fugleskydninger,
og ingen skydebroder har kunnet u n d 
skylde sig med, at han ikke har hørt sit
na vn råbtop, når Børge Kristensen som
listefører har kaldt til skud. Børge K ri
stensen har mange jern i ilden, og a f den
grund måtte han trække sig ud a f forbe
redelserne til afholdelsen a f selskabets
2 0 0 års jubilæ um og overlade posten
som form and til E m st Lawes.

Selskabets del a f optoget den 25. ju n i
1988. Forrest fr u Kirsten Rasmussen,
derefter med fa n en H.C. Rasmussen,
Fuglekongen Carl Haagen Larsen. For
manden E m st Lawes og de fire piger
med præmieskjoldet.

Selskabets 200 års jubilæum.
Det h ar væ ret direktionens m ening, trods de m ange udskift
ninger, at afholde etj ubilæ um , der er selskabet værdigt. Der er
arbejdet på m ange fronter, og således kan udstilling af fugle
kongeskiver i forretningsvinduerne hos tidligere fuglekonger
sam t optog i sam arbejde m ed landboforeningernes stavns
båndsarrangem enter den 25. ju n i og den 16. ju li nævnes. H er
deltager selskabet m ed et indslag bestående af 21 skydebrødre og 4 piger i hvide kjoler bæ rende et skjold m ed årets gevin
ster.
Selskabets 200 års jubilæ um sfugleskydning er planlagt til at
vare 2 dage, den 4. og 5. august, startende m ed salutering og
taler på ruinterræ net, m arch gennem byen m ed Danske Liv
regim ents Tam bourkorps i spidsen og sluttende m ed en fest
m iddag den 5. august på H otel Kong Valdemar. D irektionen
h a r form ået at inddrage m ange af selskabets skydebrødre i
ovennævnte optog og arrangem enter for således at gøre ju b i
læ et så festligt som m uligt.
D irektionen h ar bedt m ig som afslutning på d enne selskabets
historie at takke alle, d er på den ene eller anden m åde h ar og
vil bidrage til selskabets 200 års jubilæ um .
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De fire søde piger Anne, M aiken, Vibe
ke, og A n n bærendepåpræmieskjoldet. I
baggrunden teltmester Torben Søren
sen,

Forrest beerende på fuglen Poul Christi
ansen og Gert Orland Pedersen. Beeren
de på stangrifleme forreste række fra
venstre Peter Frederiksen, Ernst Olsen
og Jens Boye Andersen. Bageste reekke
Niels Kjems, John Ibby og Kristian Jør
gensen.

I anledning a f selskabets 2 0 0 årsjubiIceumsfestligheder har selskabet lånt en
salutkanon på Tøjhusmuseet. Den bli
ver afskudt ved optogets afslutning på
ruinterrænet den 16. j u li og den 4. og 5.
august p å skydepladsen. Det er Anders
og Jens Henriksen, der trækker salutka
nonen. Rem ingtonskyttem e erfra ven
stre Susanne Kjems, Torben Bundgaard
og smedemester A Ising Madsen.
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Den 16.ju li vil Prins Jørgens Garde gå i
spidsen fo r selskabets optog Startende
ved Vordingborghallen og sluttende på
ruinterrænet med salutering.

Selskabets direktion 1988.
K asernem ester Ernst Lawes, form and.
D irektør Tom Vest H ansen, næstform and.
Politiassistent H.C. Rasmussen, kasserer.
G årdejer Jens Boye A ndersen.
E n trep ren ø r Jen s Kristian Jørgensen.
Elsebeth Ibby, sekretær.
Selskabets embedsm ænd 1988.
Tilforordnet:
A nders H ansen.
Teltmester.
Torben Sørensen.
Skydeudvalg:
Jens Boye A ndersen,
H.C. Rasmussen.
Listeførere:
Peter Frederiksen,
Torben Sørensen,
Elsebeth Ibby,
A nders H enriksen.
V åben-/ladem ester: Tom Vest H ansen.
Ladesvende:
Jens Kristian Jørgensen,
Niels Kjems,
Jo h n Ibby.
Forplejning:
Alf Hansen,
Vibeke Ørslev.

Selskabets logo med tilhørende trefla g 
stænger, til såvel daglig brug som til
brug ved fugleskydning i den nordiske
afdeling.
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Fugleskydningsrifler fremstillet a f
M auritz Rasmussen Schmidt omkring
1820. Der synes at være tale om et sæt.
Findes i Tøjhusmuseets samling. Foto:
Tøjhusmuseet København.
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Ved oprettelsen af selskabet i 1788 benyttede m an flintelåsgevæ rer til fugleskydningen. Flintelåsen var på dette tidspunkt
m ere end 100 år gam m el og u d b red t over hele Europa.
Skal m an kort beskrive låsen, må det siges at være en geværlås,
hvis hane er in d rettet til at fastholde en i forvejen tilhugget
flintesten. Ved aftræ kket slår flintestenen m ed stor kraft m od
ildstålet, der er lavet i et m ed panddæ kkelet, og som ved ansla
get svinger bagover. Ved den friktion d er opstår m ellem ste
nen og stålet frem kom m er d er gnister, d er a n tæ n d er fængk ru d tet på den nu åbne fængpande. F æ ngkrudtet blusser op
og an tæ n d er krudtladningen i piben gennem et hul, d er sid
d er ud for fæ ngpanden.
De geværer, der blev benyttet, var skydebrødrenes egne gevæ
rer, og de var ikke kun til brug ved fugleskydningen. Man b e
nyttede både glatte og riflede geværer, og dette skulle direk
tionen naturligvis tage højde for i reglerne. Det hed i disse: »Til
skydningen er det ethvert af selskabets m edlem m er tilladt at
benytte sig af hvilket slags geværer de vil, riflede eller glatte.
Dog m å intet glat gevær m odtage større kugle end i det høje
ste 10 på stålpundet og ingen riffel større end i det højeste 14
på stålpundet. O g for at selskabet kan være desto sikrere på
det, skal de skydende være forpligtede til at forevise deres ge
væ rer for dom m erne og af dem lade påslå et m ærke, der kan
være til efterretning, m en geværet til ingen skade«.
K alibret blev angivet efter, hvor m ange kugler m an kunne stø-
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Flintelås fra den ene a f de tofugleskyd
ningsriflerfremstillet afM .R . Schmidt,
København. Bemærk flintestenen, der
er fastholdt mellem hanens to kæber.
Foto: Tøjhusmuseet København.

Rustmester ved Københavns Arsenal
M auritz Rasmussen Schmidt.

be på et pund. K unne m an f.eks. støbe 10 kugler, var kalibret
eller lødigheden 10, og kunne m an støbe 14 var kalibret n a tu r
ligvis m indre.
I dag når vi skyder m ed perkussionsstangriflerne, siger regler
ne, at vi ikke m å sætte fæ nghæ tten på før stangriflen er lagt til
rette i anlægspælen. I flintelåsens tid m åtte m an ikke kom m e
fæ ngkrudt på panden, før geværet var lagt til rette. N år flinte
låsgeværet var afskudt, skulle m an anbringe et stykke blår på
fæ ngpanden, og dette m åtte ikke fjernes, før m an skulle skyde
igen. E fterhånden som fugleskydningerne blev etableret, og
m edlem m erne konstaterede, at fugleskydning ikke var en
døgnflue, m en en årlig tilbagevendende begivenhed, opstod
behovet for bedre skydevåben. Man var ikke længere tilfreds
m ed at m øde til skydningen m ed for h ånden væ rende skyde
våben som jag tvåben ogjagtrifler. De m ere velhavende m ed
lem m er bestilte derfor fugleskydningsrifler hos københavn
ske bøssem agere. G runden til at de første stangrifler blev be
stilt i K øbenhavn og ikke hos bøssem ager Rohding i Næstved
var, at de københavnske bøssem agere i en årræ kkke havde le
veret fugleskydningsrifler til Det Kongelige Københavnske
Skydeselskab, og derfor følte m an sig vel sikrere på kvaliteten.
Et eksem pel på godt bøssem agerarbejde fra om kring 1820 er
de to afbildede stangrifler frem stillet af bøssem agerm ester
ved Københavns Arsenal, M auritz Rasm ussen Schmidt. O m
bøssem ageren ved vi, at han blev født i 1794 ijy llan d og som 8
årig i 1802 kom til K øbenhavn. 1 1813 blev han ansat ved arse
nalet som bøssem agersvend. 1 1815 blev han m ester og endelig
i 1827 blev han arsenalets rustm ester. Den 31. ju li 1828 blev
M auritz-Rasm ussen Schm idt optaget i Det Kongelige Skyde
selskab, hvor han var m edlem til sin død i 1861. H an kan dog
godt have leveret de viste stangrifler til skydeselskabet, før han
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Selskabets stangrifler n r 2 , 1 og 3. Be
mærk hagerne, der kan gribe fast i den
tværgående anlægsstang. Den midter
ste, Nielsen stangriflen, er selskabets
største med en kaliber på 21 mm, og hvor
kuglen vejer ca. 30 gram.

Regimentsbøssemager Jonas Jensen
Rohding. H an var regimentsbøssema
ger ved Sjællandske Landsenerregi
ment, der i 1842 skiftede na vn til 4.
Dragonregiment. Regimentet var gar
nisoneret i Næstved, Slagelse og Vor
dingborg indtil 1848. H an havde arvet
stillingen efter sin fader, der kom til
Næstved i 1790erne med Sjællandske
Regiments ryttere.
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selv blev m edlem . Det var nem lig sådan, at bøssem agerm e
strene, der var ansat i m ilitæret, hvad de fleste naturligvis var,
ved siden af den n e ansættelse havde deres eget værksted, hvor
de frem stillede skydevåben til civile. D ette privilegium havde
bøssem agerne, dels for at opfylde civilbefolkningens behov
for skydevåben og dels for at kunne supplere deres ikke alt for
gode lønninger ved m ilitæret.
Bøssemager Jonas Jensen Rohding.
Dette var også tilfældet m ed de regim entsbøssem agere fra det
rytterregim ent, d er fra 1790 til 1848 var garnisonerede i Næs
tved og Vordingborg. R egim entet havde i denne periode flere
navne. 1 1790 Sjællandske Regim ents Ryttere eller i daglig tale
Sjællandske Rytterregim ent. I 1816 skiftede regim entet navn
til Sjællandske L andsenerregim ent og endelig i 1842 til 4. D ra
gonregim ent. I hele denne periode hed regim entsbøssem age
ren Rohding, idet sønnen Jonas Jen sen R ohding efterfulgte
sin far Christian R ohding i em bedet, da faderen på g rund af
sygdom m åtte søge sin afsked. Regim entets stab, eksercersko
le og 1. eskadron var garnisoneret i Næstved, m ens 2. eskadron
var garnisoneret i Vordingborg. E skadronen var indkvarteret
i Algade i den ejendom , d er senere skulle blive V ordingborg
Trælasthandel. Det var derfor naturligt, at regim entsbøsse
m ageren havde sin gang i byen, og d et er sikkert i forbindelse
m ed et sådant besøg, at han lader sig indm elde i Fugleskyd
ningsselskabet i 1820. R ohding deltager da også i skydningen
og nedskyder den ene gevinst sam m e år. Bøssem ageren var
naturligvis også m edlem af fugleskydningsselskabet i Næs-
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Fugleskydningsriffel. Selskabets riffel
nr. 1. Fremstillet i 1850erne a f bøssema
gerJens L u d vig Nielsen, Næstved. N iel
sen var regimentsbøssemager ved 4.
Dragonregiment i Næstved og i øvrigt
selv en ivrig skytte vedfugleskydninger
ne i Sydsjælland.

Fugleskydningsriffel. Selskabets riffel
nr. 2. Fremstillet a f bøssemager Hallengren. Hallengren var medlem a f selska
bet, i hvert fa ld ved selskabets 100 års
jubilæum , hvor han nedskød højre v in 
ge-

tved, hvor han indm eldte sig den 20. april 1816. Næsten 50 år
senere i 1864 vælges han h e r ind i direktionen, skønt han på
det tidspunkt er 70 år gam m el. I 1867, året før sin død, lader
han sig m ale af sin svigersøn, m aleren J.F.N. V erm ehren.

Kugletang til brug ved støbning afkugler til selskabets stangriffel nr. 2.

Indførelse af perkussionssystemet.
Perkussionssystemet indførtes i den danske hæ r om kring 1842
til 1846. Selskabets ladem ester og næ stform and Tom Vest
H ansen er ejer af bøssem ager Rohdings egen fugleskydnings
stangriffel. D enne stangriffel h ar oprindelig væ ret forsynet
m ed flintelås, m en er i lighed m ed en masse andre flintelåsge
væ rer blevet om bygget til perkussion i årene om kring 1850.
D enne forandring var ret ukom pliceret og gav en betydelig
større sikkerhed for skud, idet knaldhæ tten eller fæ nghæ tten
gav en m ere direkte ild til ladningen gennem pistonen.
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Fugleskydningsriffel. Selskabets riffel
nr. 3. Fremstillet a f bøssemager Flamand, København. Skænket til selska
bet a f snedkermester Jens Hansen,
Grumløse, den 20. j u li 1931. Påriflen er
påsat en sølvplade med giverens navn.

Fugleskydningsriffel skænket til selska
bet a f købmand Aage Hee. Låsen signe
ret med bøssemagerens navn, Bisserup.
H an virkede i Køge i midten a f 1800
tallet På riflen er påsat en sølvplade
med giverens navn.

Ladesvend Peter Frederiksen er ved at
lade selskabets stangriffel nr. 1.

Bøssemager Jens Ludvig Nielsen.
Regim entsbøssem ager R ohding havde på sit værksted i Næs
tved ansat en svend ved navn Jens Ludvig Nielsen. Det er ham,
d er h ar frem stillet selskabets stangriffel nr. 1. Nielsen, der var
født i 1819, kom som svend til Næstved i 1840erne. H an deltog
i krigen i 1848 som bøssem ager for Det Frivillige B eredne J æ 
gerkorps. D ette korps blev berøm t u n d e r et andet navn, nem 
lig »Herregårdsskytterne«, som tilførte krigen noget nyt, idet
de udnyttede terræ n et til dæ kning og sam tidig alle var gode
riffelskytter. K orpset blev udrustet for frivillige m idler af en
række godsejere, dog blev håndvæ rkerpersonellet tilkom 
m an d eret fra 4. D ragonregim ent. Efter at krigen 1848-50 var
endt, blev 4. D ragonregim ent garnisoneret i Holsten, og 2.
D ragonregim ent, der udelukkende bestod af holstenere og
derfor kun talte tysk, blev garnisoneret i Vordingborg. G run-
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Rem ington model 1867-97. Indkøbt i
Amerika i forbindelse med indførelse a f
enhedspatronen i den danske hær. I
1899 udfasedes disse geværer, og skytte
foreninger landet over købte et betragte
ligt antal a f beholdningen, der v a rp å
over 23.000. Allerede fra 1868 havde
skytteforeningerne haft m ulighedfor at
købe disse geværer, og i 1880 havde de
selv indført en patron til centralantæn
delse, der kunne genlades. Prisen fo re n
Remington var i år 1900 25 kr., men i
1902 sattes denne ned til 12,50 kr. pr.
riffel, og det medførte et salg i perioden
fra 1902 til 1910 på 13.500 rifler. E n
del Rem ington blev i 1897 ændret fra
randtænding til centralantændelse,
derfor modelåret 97. Der blev også frem 
stillet en hel del rifler i Danmark. Disse
er mærket Københavns Tøjhus samt
årstallet fo r fremstillingen. Foto: Tøj
husmuseet, København.

Salonriffel efter model 1867. Som et u n 
derholdende moment indførte selskabet
ved siden a f fugleskydningen en salon
riffelskydning. Den viste salonriffel er et
eksempel på en salonriffel fra omkring
1900. M an fortsatte denne form fo r u n 
derholdning indtil omkring 1966. Sel
skabet ejede 3 salonrifler til denne skyd
ning, men det er i skrivende stund ikke
lykkedes at lokalisere disse. Foto: Tom
Vest Hansen.
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Gevær model 1889. I begyndelsen a f
1890eme indførtes i den danske hær
model 1889geværet til afløsning fo r Re
mington model 1867. Skytteforeninger
ne var naturligvis straks interesserede i
dette gevær. Lokalt ved den Nordiske
Skydning i 1910 på Rosenfeldt måtte
8 9 ’eren stå sin prøve overfor de uden
landske rifler. Desværre måtte m an kon
statere, at gevær model 1889 ikke var
konkurrencedygtig på 900 m. afstand,
der var den længste distance ved denne
skydning. Senere da afstanden blev sat
ned til 600 m. og på 3 0 0 m. distancen,
kunne gevær model 1889 dog godt gøre
sig gældende. Foto: Tøjhusmuseet Kø
benhavn.
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den til at 4. D ragonregim ent blev i H olsten var, at m an frygte
de et nyt o p rø r og derfor ønskede et regim ent bestående af
sjællændere. Man frygtede, at et m ilitæ rpersonel bestående af
lokale skulle gå m ed i oprøret, fordi de samtykkede m ed insurgenterne, som de blev kaldt, ligesom d et havde været til
fæ ldet i 1848. Bøssemager Jens Ludvig Nielsen og regim ents
bøssem ager Jonas Jen sen R ohding blev dog efter krigen sendt
hjem til Næstved igen, og i 1854 blev de overflyttet til 2. D ra
gonregim ent. I 1854 blev R ohding afskediget på gru n d af al
der, og Nielsen forblev som regim entsbøssem ager ved 2. D ra
gonregim ent indtil 1865, hvor 4. D ragonregim ent igen kom
hjem til Næstved. Bøssemager Nielsen blev den 23. maj 1889
afskediget på g rund af alder. Begge bøssem agere var interes
serede i fugle- og skiveskydning, og de var m edstiftere a f Næs
tved Skytteforening, da denne blev stiftet den 28. august 1863.

Bøssemager Johan Peter Joseph Flamand.
Selskabets stangriffel nr. 3 er frem stillet af den københavnske
bøssem ager Flam and. I lighed m ed R ohding efterfulgte Fla
m and sin far i em bedet ved dennes død. Blot var Flam and a n 
sat ved arsenalet i Randers, hvor faderen i 1809 blev rustm e
ster. Da han d ø r i 1828, overtager sønnen, der på d et tidspunkt
er 19 år, som næ vnt em bedet efter ham . Stillingen indebæ rer
dog ikke tilstrækkelig m ed udfordringer for den unge Fla
m and, og i 1833 forlader han arsenalet og drager på studietur
til Belgien og Frankrig. Efter denne rejse, der varer i 3 år, bli
ver han ansat ved H usarregim entet og Livgarden til Hest. I
denne periode frem stiller han blandt an d et selskabets stang
riffel, d er har en såkaldt »indvendig lås«. 1 1863 bliver han an 
sat på K ronborg G eværfabrik som probér(prøve)m ester, m en
allerede året efter den 24. novem ber 1864 dør han, kun 55 år
gamm el.
Ladehammer, kuglesætter, krudtmål,
kugler 21 mm, plaster og propper. N ød
vendige rekvisitter til ladningen a f et
forladergevær medriffelgange. Ham me
ren mærket A. Hansen 1986.
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§1.
O ptagelse som M edlem af Selskabet sker
ved H envendelse til D irektionen, d e r træ f
fer Afgørelse i et D irektionsm øde.
§2.
Bestyrelsen bestaar af 5 Direktører, som
vælges ved G eneralforsam ling. De 3 skulle
være bosiddende i V ordingborg og de 2
paa Landet. Form anden vælges af G ene
ralforsam lingen. K assererposten, der ikke
kunne forenes m ed Form andshvervet, be
sættes af D irektionen. Ved G eneralfor
sam lingen i 1930 vælges 2 Revisorer. 1 Re
visor afgaar aarlig efter Tur og første Gang
ved Lodtræ kning. 1 Stedfortræ der vælges
hvert Aar paa G eneralforsam lingen.
Det er Revisorernes Pligt at gennem gaa
Regnskabet og paase, at saavel Kassebe
holdning som Foreningens m ulige andre
M idler er tilstede.
§3.
Af D irektørerne, d er skulle blive i Funk
tion i 2 Aar, afgaar aarlig 3 og 2.
§4.
D irektionen har at vaage over, at Lovene
overholdes og at paakende de Spørgsm aal
og Tvistigheder, som ved Fugleskydnin
gen m aatte opstaa, m ed hvilken Afgørelse
samtlige Paagæ ldende skulle finde sig til
fredse uden nogen Paaanke. D irektionen
sørger for Anskaffelsen af Fuglen og Ge
vinsterne sam t foranstalter Alt, hvad der
udfordres til Fugleskydningen, saa at der
derved kan herske den tilbørlige O rden.
§5.
Form anden besørger Selskabets K orre
spondance og fører Portokollen ved Mø
derne. Kassereren aflægger aarligt Regn
skab ved den ordinæ re G eneralforsam 
ling. Efter at Regnskabet er revideret og
U dsæ ttelserne deciderede af D irektionen,
indføres d et i Protokollen.
Revisorerne forsyner Regnskabet m ed
Paategning om den skete Revision samt
om, at d et er konstateret, at Foreningens
M idler er tilstede, hvorhos de attester, paa
hvilken M aade M idlerne findes anbragte.

Sparekassebøger, B ankbøger og V ærdipa
pirer, som tilhører Foreningen, skal forsy
nes m ed Paategning eller Vedtegning om,
at de ejes af Foreningen, og at M idlerne
kun kan røres, saafrem t Form andens og
Kassererens U nderskrifter erhverves.
H vert M edlem af D irektionen sam t Revi
sorerne er berettiget til naarsom helst at
forlange dokum entet, at M idlerne er til
stede.
D irektionen er berettiget til at antage
H jælkp til O praab og Afskrivning ved
Skydningen sam t til Inkassation af Kon
tingentet.
§6.
I hvert Aars Maj M aaned afholdes en ge
neralforsam ling. Ved denne Sam ling fore
lægger D irektionen en Oversigt over Sel
skabets Tilstand, Selskabets Embedsm æ ng vælges, og Bestem melse tages efter
Forhandling m ed Selskabet angaaende
K ontingent, Skydningsdagen, Gevinster
og alt A ndet vedrørende Selskabets Tarv.
§7.
Anm eldelse om U dtræ delse af Selskabet
indleveres inden udgangen af D ecem ber
til D irektionen. Senere U dm eldelse a n 
tages ikke, saa at den Paagæ ldende endnu
for det paafølgende A ar vil betragtes som
M edlem og h ar at erlægge Kontingent.
§8.
Den aarlige Fugleskydning skal holdes i
Ju n i eller Juli M aaned, og den skal, saaviclt
mulig, endes samm e Dag.
Til Skydningen kan knyttes selskabeligt
Sam vær m ed Frokost og M iddag sam t Bal.
§9.
Saasnart K ontingentet er fastsat, betales
det til Kassereren. Det skal være betalt in
den Skydedagen.
§ io.
Ved Fugleskydningen er alle Selskabets
M edlem m er pligtige at bæ re Selskabets
Em blem tilsyne paa venstre Side af Bry
stet.
§ IlAlle O m kostninger, som er forbundne
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m ed Fuglens Anskaffelse og Anbringelse,
Fuglestangen, Gevinsternes Indkøb, M u
sik, A rbejdspenge m.m. udredes af Sel
skabets Kasse. D irektionen sørger tillige
for, at d er forefindes det F ornødne til pas
sende Beværtning.
§ 12.
Form anden drager O m sorg for O pbeva
ring af Selskabets Inventarium , over hvil
ket en Fortegnelse vedlægges Regnskabet.
§13.
Ekstraordinæ r G eneralforsam ling afhol
des:
a) Saa ofte m indst 2 af D irektionens M ed
lem m er frem sæ tter Begæring derom
m ed opgivet Dagsorden.
b) Saa ofte Form anden for D irektionen
finder det paakræ vet i Foreningens
Anliggender.
c) N aar d er frem sættes skriftlig Begæring
herom fra m indst 20 af Foreningens
M edlem m er m ed opgivet Dagsorden.
Indvarsling til G eneralforsam linger og
ekstraordinæ re G eneralforsam linger skal
ske m ed m indst 4 Dages Varsel ved Be
kendtgørelser i Byens Dagblade.
§ 14. 1
Forandringer i disse Love kan ske ved o r
dinæ r G eneralforsam ling m ed m indst 2/s
af de afgivne Stemmer.
Lovæ ndringer ved ekstraordinæ r G ene
ralforsam ling kunne kun ske m ed m indst
% af de afgivne Stemmer, d er skulle re 
præ sentere m indst % af Foreningens
M edlemmer.
Forsaavidt et tilstrækkeligt Flertal for Lov
æ ndringer efter foranstaaende Bestem 
m elser angaaende ekstraordinæ r G ene
ralforsam ling ikke er tilvejebragt, kan der
m ed 8 Dages Varsel indkaldes til en ny Ge
neralforsam ling, hvis derom frem sættes
nogen Begæring, og paagæ ldende Lovæn
dring vil da dér k unne vedtages m ed sim
pelt Flertal af de m ødte.
§ 15.
Fugleskydningen foregaar overensstem 
m ende m ed et Reglem ent, som indehol
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der Regler for Rifler, A m m unition, Skydeom gang, Gevinster, O rdens O verholdelse
m.m. ved Fugleskydningen.
§16.
Foreningens M edlem m er kunne ikke
nægte at m odtage Valg til nogen af For
eningens Tillidsposter, bortset fra Svage
lighed eller vedkom m ende m aatte være
fyldt 60 Aar. Ingen er pligtig til at m odtage
Genvalg.
Saaledes vedtaget af G eneralforsam lin
gen den 30. Maj 1930.
Reglement for Fugleskydningen
i Fugleskydningsselskabet
For Vordingborg og Omegn.
§1.
Fugleskydningen ledes af D irektionen,
som bestaar af 5 M edlem mer.
§2.
Fugleskydningsdagen m øder alle delta
gende Skytter og øvrige M edlem m er, som
m aatte ønske at deltage, paa Slotstorvet,
hvorfra Afmarch finder Sted pr. Kl. 8
Form. Ved Ankom sten til Skydepladsen
tager Skydningen straks sin begyndelse og
aabnes af eller for Selskabets Fuglekonge.
§3.
Skytterne skal m elde sig til D irektionen 5
Dage før Skydedagen. D er trækkes Lod
m ellem de anm eldte Skytter til Angivelse
af Rækkefølgen for deres Skydning, dog at
det foregaaende Aars Fuglekongeskytte
stedse skal have Nr. 1. Der skydes først for
Fuglekongen og derefter for følgende
N um re til Listens sidste Nr., hvorefter
Skydningen fortsættes fra nr. 1. Skytterne
har Ret til at skyde eget Skud.
§4.
Ved Fugleskydningen kan anvendes Rifler
eller glatte bøsser, m en Afstand og Maal
bør være det samme. Ingen Bøsse m aa fø
re større Kugle end til 10 Stk. paa Vi2 Kg.
Skulde ovenstaaende Betingelser tilside
sættes, eller der m aatte findes andre
M angler i H enseende til G evæ rernes Styr-
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ke, Laasens Indfatning i Skæftet eller des
lige, kan D irektionen forbyde B rugen af
slige Geværer. N aar saadant Forbud over
trædes, vil den Paagæ ldende for hver
G ang være ifalden en M ulkt af 10 Kr. - In
gen m aa skyde m ed m ere end en Kugle ad
Gangen, ej heller m ed saakaldte Propper.
Den, som gør sig skyldig heri forbydes al
videre Skydning, og kan ej heller erholde
nogen Gevinst, som om den m aatte være
nedskudt forinden.
§5G evæ rerne skulle om gaas m ed yderste
Forsigtighed og stedse bæres m ed Piben
opad. Den, som bæ rer et ladt Gevær paa
anden M aade bøder for hver Gang 1 Kr.
For denne M ulkt fritages Ingen, enten han
er M edlem, L ader eller O pvarter, da i alt
Fald M edlem m er er pligtig at betale for
sin Laders eller O pvarters Uforsigtighed.
Ved L adebordet m aa ingen Tobaksryg
ning finde Sted u n d e r M ulkt af 2 Kr., hvor
m ed ogsaa forholdes som foranført; lige
M ulkt er den Skytte ifalden, som sæ tter
K naldhæ tten paa, førend han har gjort
Anlæg ved Skydepælen. - Til Forebyggel
se af Ulykker skal det være Pligt for samtli
ge M edlem m er at føre Tilsyn m ed slige
O vertræ delser og m ed B ødernes Indfordring.
§e.
Gevinster nedskydes i den af D irektionen
angivne O rden, hvorover en Liste er u d 
færdiget; dog kan D irektionen om for
nø d en t foretage Æ ndringer.
Ingen Skytte m aa u n d e r B ødeansvar sky
de til nogen anden Del af Fuglen, end den
opgivne.
§7.
Fuglen forfærdiges saaledessom D irektio
nen finder det at være overensstem m ende
m ed Selskabets Ønske. Jern et, hvorm ed
den beslaas, skal m ærkes m ed Nr. Det
Stykke Je rn som sidst nedskydes, skal gæl
de for Brystpladen. G evinsterne skulle bestaa af Sølv, helst Københavns Prøve, dog
kunne ogsaa andre passende G enstande

anvendes. G eneralforsam lingen bestem 
m er Værdien, D irektionen Beskaffenhe
den af G evinsterne.
§ 8For at forebygge Forsinkelser bliver, naar
en Skytte træ der til Skud, at opraabe de
tre næ stpaagølgende Nr., som da straks
skulle være tilstede m ed deres ladte Ge
værer, og saasnart en har skudt, skal straks
hans Efterm and træ de til Skydepælen. In
gen Skytte m aa opholde sig paa Skydebæ nken m ere end 2 M inutter, udover den
Tid annulleres Skuddet. Skulle Nogen ef
ter at være op raab t 3 Gange ikke indfinde
sig, n aar hans Tur til Skydning er forhaanden, da m ister han sit Skud i den Om gang.
§9.
Den, som selv eller ved en anden nedsky
d er en af de i § 7 næ vnte Jernplader, tilfal
der den m ed dette Nr. forbundne gevinst,
hvorim od Tillægspræm ien udelukkende
tilfalder Skytten. Skulde ved et Skud nedfalde liere Gevinster, beholder den, som
skød, den af Gevinsterne, som efter Nr.
skal nedskydes, og faar den hertil bestem 
te Skyttepræm ie, hvorim od Lodtræ kning
finder Sted af samtlige M edlem m er efter
D irektionens Anvisning om den anden el
ler de andre Gevinster, ligesom Skytte
præ m ien tilfalder den eller de Skytter,
som h a r skudt paagæ ldende Nr. i O m gan
gen. Det er en Selvfølge, at den, som sky
d er et G evinstnum m er løs fra Fuglen, om
det end bliver hæ ngende ved Stangen el
ler Tougene, e rh o ld er den derfor bestem 
te Gevinst. Dersom det Stykke a fje rn e t,
paa hvilket N um m eret er slaaet, falder
ned i 2 Stykker, tilfalder Gevinsten den,
som nedskød det første Stykke af Tallet,
m en er Stykkerne lige store, da trække de
2 M edlem m er Lod om Gevinsten, hvoref
ter Tillægsgevinsten da ligeledes retter
sig. H æ n d er det sig, at et Nr. falder ned i
saa m ange Stykker, at det bliver uvist,
hvem d er nedskød det, og hvem Gevin
sten bør tilfalde, da trækkes af samtlige
M edlem m er Lod om Gevinsten.

Fugleskydningsselskabets love

§ io.
Den, som skyder førend sin Form and, bø
der 50 Øre; falder ved et saadant Skud en
gevinst, skal den tilhøre Form anden,
hvem det tilkom at skyde, og falder der fle
re end en Gevinst, da den d er skydes til ef
ter Nr. O rden. Den anden eller de andre
Gevinster trækkes der da Lod om af sam t
lige M edlem mer. Skyttepræ m ien tilfalder
vedkom m ende M edlems Skytte.
§11.
Ligesom det er D irektionens Pligt at paase
god O rden saavel ved Skydningen som
ved Ballet, saaledes skal den ogsaa være
bem yndiget til for en eller an d en U orden
at diktere M ulkt fra 2 til 10 Kr., hvilken
M ulkt straks skal indbetales til Kassere
ren; m en skulde im od Forventning noget
M edlem enten ved O rd eller G erning for
næ rm e D eltagerne i Selskabet eller m o d 
sætte sig at betale den ikendte Mulkt, skal
D irektionen have Ret til at fordre, at han
straks forlader Forsam lingen. Sagen bliver
siden at andrage for og afgøre ved en Ge
neralforsam ling.
§12.
Den, som ved eget eller ved en A ndens
Skud erh o ld er Gevinsten til Brystpladen,
bliver Selskabets Fuglekonge. Samtlige
Gevinster overleveres af D irektionen til
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G evinsttagerne efter endt Skydning. Ved
det paafølgende Aars Fugleskydning bæ 
rer Fuglekongen Baandet, indtil Kongege
vinsten er nedskudt.
§ 13.
For at disse Love og R eglem ent kan kom 
me til alm indelig Kundskab, er ethvert
M edlem forpligtet til at anskaffe sig et
Eksemplar, som betales til K assereren
m ed 25 Øre. D esuden bliver ved Skydnin
gen at opslaa en trykt Ekstrakt af Skydereglem entet, indeholdende Bestem m el
serne angaaende den O rden og de Forsig
tighedsregler, som skulle iagttages.
§ 14.
Paa Skydepladsen eller an d et Sted kan
der Fugleskydningsdagen eller til anden
Tid afholdes Salonskydning, d er dog ikke
m aa berøre Selskabet økonom isk. Beslut
ning herom træffes af Direktionen.
§ 15.
Alle ved dette Reglem ent frem kom ne Bø
der tilfalder Selskabet.
Saaledes vedtaget af G eneralforsam lin
gen den 30. Maj 1930.
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1905. F o rv a lte r Frederik Fugl, Iselinge. N o rd isk fu g leskydning. S el
sk a b e ts første fuglekonge.

Fuglekongeskiver

Selskabets fuglekongeskiver.
Der kendes i dag 91 fuglekongeskiver, der alle er m edtaget i
dette afsnit. Den ældst daterede fra 1797 er afbilledet som for
side til dette afsnit. D esuden er d er ved et in d b ru d i Kirke
skovspavillonen i m idten af 1970erne j e r n e t 5 skiver. Disse er
fra årene 1873,1905,1920, 1921 og 1923. Skiverne blev heref
ter nedtaget og 18 af de ældste overdraget til Sydsjællands M u
seum. At give m alet skive h ar ikke altid været taget lige alvor
ligt. Fra selskabets første periode findes d er 9 skiver. Fra perio 
den 1819 til 1839 kendes overhovedet ingen skiver, og de første
kendte love fra 1860 har ikke m edtaget denne forpligtigelse.
Den første kendte skive fra denne periode er fra 1873, og den
er som tidligere om talt bortkom m et. Den fandtes ved Kirke
skovspavillonens 100 års ju b ilæ u m i 1972, hvor den er afbille
det i V ordingborg Dagblad.
Fuglekongeskiverne rep ræ sen terer et unikt stykke kultu rh i
storie, idet m an h ar brugt disse erindringsskiver til at sætte et
m ærke i selskabets historie.
Nogle fuglekonger h ar udvist stor opfindsom hed og h u m o ri
stisk sans. Således er skiven fra 1899 et eksem pel på dette. Fug
lekongen var Rasmus Rasmussen. M otivet var en orne på et
bjerg, og ser m an efter i m edlem sfortegnelsen boede fugle
kongen naturligvis i O rnebjerg. Det gjorde Volm er H ansen
også, m en han udnæ vnte O rnebjerg til Ø rnebjerg og lod en
ørn på et bjerg afbillede på sin skive fra 1913. Et an d et eksem 
pel er revisor M øller Jensens skive fra 1976, hvor revisoren an 
tyder, at firm aet er gået over til edb og h a r erstattet kugleram 
m en m ed elektrisk stik som symbol på dette.
De fleste fuglekonger h ar dog ladet m otiver enten fra deres
hjem eller erhverv afbillede på skiverne. Også m otiver fra sel
skabets virke indgår, således selskabets ældste fra 1797. Stor
strøm sbroen året efter indvielsen er m otivet i 1938, og Farø
broerne er ligeledes et naturligt m otiv p å jø rg e n H ansens ski
ve fra 1985.
Fuglekongeskiverne fortjener et nøjere studium , d er af plads
mæssige hensyn ikke kan m edtages her. Form ålet h ar da også
været at m edtage skiverne for at registrere dem og sam tidig vi
deregive fuglekongernes navne og fornem m else af m otivet på
skiverne, da disse ikke kom m er til deres ret på et so rt/h v id t
billede, m en burde ses i farvetryk. Fuglekongeskiverne h ar i
ju b ilæ u m såret været udstillet i Vordingborg hos tidligere fug
lekonger og hos forretningsdrivende m ed tilknytning til fug
leskydningsselskabet.
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E fter tra d itio n e n selsk ab ets æ ldste
skive. D en fo restiller e n h v id k læ d t
k v in d e m e d p a lm e g re n o g b lo m 
ste rk ra n s m ellem sy m b o le r på
la n d b ru g o g søfart. Tekst: F red i
S yden, F red i N o rd e n , F red lyksalig
g jø re J o rd e n .

1802. C.E. Wunholt: En svale flyver
over e n g a m m e l borg. Tekst: M ere
s m e rte r V e n n ers Savn - e n d m it
T ab a f K ongenavn.

1803. Heboe: En fugl flyver over en
fæ rg e g ård . Tekst: I E n ig h e d vi sa m 
les h e r a t øve os a t skyde - d e V en
skabs Kaar, d e r stilles h v er - e r sky
de, nyde, fryde - n ed sk y d d e n Fugl,
d u h isse t se r - d a hyldes d u som
konge.

1804. Rasmus Tanning: E n k v in d e
m e d k o rn n e g h v ile n d e p å e n stenhøj.

1805. Jacob Hougaard: E n b o n d e
m e d hjulplov. Tekst: I F jo r ved
M ø iso m h e d - J e g F ugle-K onge
blev - 1 A ar j e g B o n d e e r - fo r alle
o g enhver.

1809. C. W. Norh: En flyvende fugl.
Tekst: N avn u d e n B e ty d n in g e r
som e n B jæ lde u d e n Lyd - Æ re
u d e n V æ rd ig h ed e r som e n D e
m a n t u d e n P olitur.

1819. E fter 10 års hvile g e n o p s tå r
selskabet. O b e rst v. Bruun.

1828. F u g le k o n g en k e n d es ikke.
1829. Clemmensen, k a m m e rrå d ,
to ld k asserer, v. T h e rk ild se n .
1830. Petræus, k a p ta in , v. ex am , ju r.
R asm ussen.
1831. Jensen, v agtm ester.
1832. dr. Købke, v. a p o te k e r A arsleff.
1833. Høegh-Guldberg, løjt., p o st
m ester, v. s n e d k e r T ange.
1834. Haudrup, sk ræ d e rm e ste r, v.
s n e d k e r T ange.
1835. R Mejer, k ø b m a n d .
1836. Tange, skovrider, R o se n fe ld t,
v. e g et skud.
1837. Tange, sn e d k e rm e ste r, v. e g et
skud.
1838. Jensen, v agtm ester.
1861. E fter a t have h v ile t sid en
1839. d a m a n p å g r u n d a f fo r rin g e

tilslu tn in g opgav sk y d n in g e n , ta 
ges d e r fat påny, o g sla g te r Ørnstrøm bliv er k onge ved sla g te r C as
p e rse n s skud.
1862. Hasselback, forvalter, v. P. A n 
d e rse n , V indinge.
1863. Mouritsen, bager, v. L. Bagger,
B åkkebølle.
1864. På g ru n d a f k rig en in g en
skydning.
1865. Rs. Johansen, gm d., Stensby, v.
e g e t skud.
1866. D r Petræus, v. sk o m a g er
T h e rk ild se n .
1867. Thomsen, k æ m n er, v. e g e t
skud.
1868. P.Fugl, G a m m e lg a a rd , v. m ø l
le r C h risten sen .

1820. Quist, fuldm ., v. k a m m e rrå d
o g b r a n d d ir e k tø r R asm u ssen s
skud.
1821. Burd, b leg m ester, v. G. Sim ler.
1822. I. Giøe, fo rp ag te r, v. p rm i.
D o rp h .
1823. Petersen, k lein sm e d , v. sk o m a 
g e r T h e rk ild se n .
1824. Miltenstein, gæ stgiver, v. løjt.
G ade.
1825. H ans Petersen, gm d., O r n e 
bjerg, v. N iels P ed ersen , ibd.
1826. v. Skeel, k a p ta in , v. k ø b m a n d
B iørn.
1827. Schmiegelow, b a ta illo n sc h iru rg , v. k ø b m a n d B iørn.

1873. P Sørensen, m u re rm e s te r:
S k y d e p lad sen i skoven.

1879. Alfr. Jørgensen, avlsbruger.
1880. Løhmann, m u re rm e ste r.
1881. Jørgensen, m øller, N ygaards
M ølle.
IÜ&L Jacobsen, m askinbygger.
1883. Lorenz Bagger, B akkebølle.

1885. Peter Spenner, lods, M asnedø:
In d se jlin g e n til V o rd in g b o rg m ed
O rin g e o g G å se tå rn e t.

1886. M alling, godsejer, Stensbyg a ard .
1887. Hemm ing Rasmussen, g å rd ejer,
Kastelev.

1888. C. O'Neill Oxholm, R osen feld t:
F am ilievåben.

1889. V. Bache, k ø b m a n d : R u in e r 
ne.

1890. L.P Larsen, gæ stgiver, L u n d 
by: G æ stgiveri m ed tre træ er.

1891. H.J. Gümoes, tø m m e rh a n d le r:
Et savværk.

1892. N.P. Olsen, gdr.: V in d in g eg a a rd e n .
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1893. E Holm, se n e re b o rg m e s te r i
Skive: F am iliev å b en o g indskrift:
Ved L o d se n s S k y d efæ rd ig h ed ,
v a n d t j e g m in K o n g e v æ rd ig h ed .

1894. Jacobsen, je rn s tø b e r.

1899. Rasmus Rasmussen, O r n e 
bjerg: En o r n e p å e t bjerg.

1900. Sophie Margrethe von Oxholm,
R osenfeldt: F am iliev åb en .
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1895. Frederik Georg Petersen Sand
bæk, b e v æ rte r: A lgade 58. Indskr.:
Ved eg en F æ rd ig h e d fik j e g m in
K o n g e v æ rd ig h ed .

1901. Rasmussen, S kovhuse skole:
En bøgeskov o g p ro sp e k t a f Skov
h u se skole. Indskr.: Ved Lykkens
G u n st j e g K onge blev, d a 26. Juni vi
skrev.
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1902. N. Petersen, gdr., Kastelev: Går
den i Kastelev.

1903. CarlGhr. Tange, N yråd: N yråd
M ølle.

1904. O. Villemoes Simonsen:En k o n 
g e k ro n e . Indskr.: K onge u d e n
L an d o g T ro n e, k u n som M inde
d e n n e K rone.

1905. H.J.V. Hansen, F rø b je rg g aa rd :
E n pige, d e r p lu k k e r blom ster.

1906. H ans H enrik Hansen, Dysse
høj, R em kolde: E n stendysse.

1907. Andreas Petersen, N. V indinge:
E n b o n d e g å rd .

1909. H. S. Hansen, G ru m lø se:
G ru n d tv ig s sten p å U dby k irk e 
gård.

1910. Fr. Bøttiger Theisen: C ro m e &
G o ld sc h m id ts v a rem æ rk e, O rio n .
Indskr.: F lid en b e n y tte r T id e n , T i
d e n b e lø n n e r F liden.

1908. O. Villemoes Simonsen:
En d o b b e lt ø rn m ed 2 k ro n er.
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1910. N o rd isk fug lesk y d n in g . F u g 
lekonge K ø b e n h av n s S k y tte fo r
en in g .

1911. Carl Thomsen, beslagsm ed,
Præ stø: E n skovvej ved P ræ stø
fjord.

Jacobsen, skovr., L ekkende: En
k r o n h jo r t i e n å u n d e r et e g etræ .

1913. Volmer Hansen, F rø b je rg g a ard , O rn e b je rg : En ø rn p å et
bjerg .

1914, Theodor Wilhelm Wessel:Iselinge set fra skoven.

1915. Collet, h o ^ æ g e rm ., L u n d b y gaard: F am iliev åb en .

1916./ø/zan Tarp, m u re rm e s te r: En
ry tte rs o ld a t i sn e ved e n skov.

1917. Th. Brinkløv, v ik tu a lie h a n d ler: E n jæ g e r, d e r forfølges a f e n
tyr. Indskr.: S te m t fo r M axim al p a a
K ød o g F ra g te r h a n en M axim alfa rt d o g foragter.

1 9 1 8 ./ C h riste n se n :^ m ilitæ re sky
d e b a n e r.
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1919. C.F. Andreasen, d e ta ilh a n d le r:
E t d a n n eb ro g sfla g .

1920. Albert Jensen, b lik k e n sla g er
m ester: En ry tte r m e d sty rtet h e st
ved et itu b r u d t led. Indskr.: En
Ulykke k o m m e r sjæ ld e n t ale n e,
i fjo r blev j e g F uglekonge, id ag
b ræ k k e r B æ stet H als og B ene.

1920. N ordisk fu g leskydning. F ru
Christine Olsen, L in d e g aa rd , Lov.

1921. H.M. Hansen, p o litib e tje n t:
V o rd in g b o rg b yvåben over p o liti
hånd.

1922. AageHee, k ø b m an d : En k a k a 
d u e m ed gevær.

1923. Carl Spenner, lods, M asnedø:
Skib fo r fu ld e sejl.

1924. N.P. Jensen, gæ stgiver: E je n 
d o m m e n hj. a f A lgade og R id d erg ad e.

1925. Holm, la n d in sp e k tø r. H a r
ikke lev e ret skive.

1926. N.C. Madsen, u rm a g e r: U rm a 
g e rn e s fagm æ rke: so lu r m ed h a n e.

Fuglekongeskiver

103

1926. N o rd isk fug lesk y d n in g . B og
h o ld e r Lindenberg ved sk u d a f
C h ristia n Wulff.

1927. J.R. Willerup, b o g h a n d le r:
U gle m e d bog.

1928. Edgar Christensen, p ro k u rist:
En ø rn p å e n g ren .

1929. N. Mogensen, sag fø rer: R et
fæ rd ig h e d e n s g u d in d e . Indskr.:
J e g K o n g e g lan sen sk y ld e r P.N. J o 
h a n se n .

1930. H.J. Hansen, fo rp a g te r, K ru m 
holm : E n k o rn m a rk .

1931. H.P. Hansen, sp a re k a sse b e sty 
rer, H o lb e rg g a a rd e n : D a n m a rk s
G enius.

1931. N o rd isk fug lesk y d n in g . F o r
v a lte r Chr. Skaaning, K nudskovgaard.

1932. N.P Olsen, v o g n m an d : E t h e 
stehoved.

1933. A. Olsen, m e je rie je r: E n sm ø r
d ritte l o m g iv et a f k lø v er o g sm ø r
blom ster.
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k ø b m an d :

1935. R.J. Petersen, sta tio n sb e sty re r,
L angebæ k: E t lokom otiv.

1936. Aage Hansen, gdr., G ræ sbjerg:
H ø stm a sk in e m e d 2 heste.

1937. Bertram Nielsen, gdr., K a stru p :
M aleri a f g å rd e n .

1938. Peter Lejre, gdr., Sortsø: S to r
strø m sb ro e n .

1939. Aage Madsen, a rk itek t.

1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 9.
a p ril b e sa tte T yskland D a n m ark ,
k rig e n slu tte d e d e n 5. m aj 1945,
d e r fo r in g en sk y d n in g i 5 år.

1945. A rnold Andersen, so g n efo g ed ,
gdr., N dr. V ind in g e: F re d sd u e n
svæ ver o ver k rig sh æ rg e t egn.

1946. P.N. Johansen,
g e rn e, N yråd: 1 fugl.

1934. Alfred Hansen,
M erkur.

b lik k e n sla 
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1947. Børge Gregersen, m u re rm e ste r.
1948. Philipp Brorsen, V o rd in g b o rg
T ræ la sth a n d e l, v. gdr. E jn e r A n 
d e rsen , K a stru p .
1949. Jacob Engelbredt.

1950. Helge Jørgensen, v. m a s k in m e 
ste r P e tersen , V ord in g b o rg .

1951. Eriksen, revisor, v. Jo b s. R as
m ussen, Nr. Alslev.

1952. Lundgaard, bestyrer, v. T h.
L arsen , N æ stved.

1953. Jørgen M orten Christensen, v.
sn e d k e rm . J e n s H a n se n , G ru m løse.

1954. Graverholt, g u ld sm e d , v. gdr.
J e n s H a n se n , G ru m lø se .

1955. P Mogensen, gdr., Skovly, Nr.
Alslev, v. v o g n m a n d E jn e r H olst,
L angebæ k.

1956. LP. Larsen, k ø b m a n d , V or
d in g b o rg , v. skytte J e n s e n , G uldborg.

1957. Mogens Hansen, gdr., K a stru p .
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1958. Aage Clausen, fa b rik a n t.
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1959. Jacob Engelbredt.
skud.

1961. H. Christensen, d irek tø r, v.
tø m re rm . A n d e rs H a n se n , V or
d in g b o rg .

1962. Klarskov Jeppesen, revisor, v.
o s te h a n d le r O tto J ø rg e n s e n , V or
d in g b o rg .

1964. Vilhelm Johansen, p ro k u rist, v.
o s te h a n d le r O tto J ø rg e n s e n , V or
d in g b o rg .

1965. Regner Sørensen, k ø b m a n d , v.
H asselkvist, Sverige.

1963. Sv. Solberg, sla g te rm este r, v.
gdr. H a n s H a n se n , R em kolde.

skovfoged A n k e r R asm ussen, H o rbelev.
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1967. P. Hansen, k ø b m a n d , v. a u to forh d l., K n u d S ø re n se n , Stensved.

1968. K aj Lund, tø m re rm e ste r, v.
gdr. P. M ogensen, Nr. Alslev.

1969. H.C. Dam, k ø b m a n d , v. ran g erm . T h. L arsen, N æ stved.

1970. O lofLangyall, Väsby, Sverige,
v. m ale rm . A lf P e tersen , N yråd.

1971. Foreningen Norden, v. o ver
p o s tb u d T h.M . Je n s e n , V ordingbo rg .

1972. Viggo Skade, K ø b e n h a v n , v.
gdr. H e n ry H a n se n , Stensved.

1973. Alex Olsen, fa rv e h a n d le r, v.
W illy C h ristia n se n , N æ stved.

1974. Jens Boye Andersen, B akkebølle, v. O lu f J e n s e n , Fæby.

1975. N o rd isk
fu g leskydning.
G å rd e je r O laf Olsen, K a stru p ved
sk u d a f A lf P e te r s e n .
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1979. V å b e n h a n d le r Ole Godtjredsen.

1980. E l-in sta lla tø r FritsJensen, Marielyst ved sk u d a f m a le r C arl H aag e n L arsen, V ord in g b o rg .

1981. T ø m re rm e ste r Mogens H a n 
sen ved sk u d a f S ø re n H e id e, K ø
b e n h av n , d e r gav skive i ste d e t fo r
tø m re rm e ste re n .

1982. S av sk æ rer K nud Kaaber H a n 
sen ved sk u d a f J e n s H e n rik se n ,
H oleby.

1983. G å rd e je r Aage Jensen, N yråd.

1984. Tim Brorsen ved sk u d a f J e n s
H e n rik se n , H oleby.
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1985. Jørgen Hansen ved sk u d a f
sk o rste n sfe je rm e ste r A age N iel
sen.

1986.
H e rre e k v ip e rin g s h a n d le r
K nud P Jensen ved skud a f H a n s
H e n rik Lyng.
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1987. M a ler Carl Hangen Larsen. Ski
ven afleveres d e n 4. a u g u st 1988.

Skyttekonge

no

Fuglekongeskiver

Fuglekonge
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Skyttekonge

