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Forord

På Næstved Museum findes en samling fuglekongeskiver, bemalede træplader, som har tilhørt 
det for længst ophævede borgerlige fugleskydningsselskab i Næstved. De stammer fra tiden o. 
1800 til o. 1850 og udgør et meget spændende, men ikke særlig kendt, lokalhistorisk illustra
tionsmateriale, som herved publiceres.

Man kan nøjes med at lade billederne af skiverne tale for sig selv. Men da det er hensigten at 
gennemføre en undersøgelse af materialet, ledsages billederne af en detaljeret, dokumenteret 
gennemgang af samtlige 43 skiver og desuden en enkelt, der nu kun kendes fra et fotografi, 
men som har hørt med i samlingen.

Nogle af malerierne giver anledning til en udførlig omtale, og enkelte fuglekonger er interes
sante personer, som det har ladet sig gøre at finde en hel del oplysninger om. Der er for hver 
enkelt skive medtaget, hvad vi har kunnet hente af kildemateriale.

Arbejdet med bogen har været fordelt således, at F. Michelsen har samlet oplysningerne og 
skrevet teksten, mens den kunstneriske vurdering skyldes Jan Preisler. I fællesskab har vi disku
teret og sammenstillet hele materialet.

De lokalhistoriske arkiver i det sydlige Sjælland har ydet udmærket hjælp med at finde egnet 
stof frem, i første række Næstved by- og egnshistoriske arkiv, desuden arkiverne i Ringsted, Sla
gelse, Køge, Haslev, Fuglebjerg og Skelskør. På Næstved Museum er der ydet støtte ved beskri
velsen af de enkelte skiver, og Næstved Biblioteks personale har velvilligt skaffet den nødven
dige litteratur.

F. Michelsen. Jan Preisler.

Vi vil gerne her rette en tak til dem, der ved økonomisk støtte har muliggjort udgivelsen af den
ne bog.
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Bogen er udgivet med velvillig støtte fra følgende: 
Næstved Kommunes Jubilæumsfond.
Den Hielmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.
Velux Fonden af 1981.
Alfred Goods Fond.
Næstved Diskontobank.
Kreditforeningen Danmark.
Næstved Tidende.
Georg Christensens Boghandel, Næstved. 
Næstved Tidendes Bogtrykkeri.
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FUGLEKONGESKIVER FRA NÆSTVED
1797-1846

Interdum juvant ludi 
(Stundom gavner Lege)

Sjællandske 
fugleskydningsselskaber
Oprindelsen til de danske fugleskydnings
selskaber må søges i Frankrig, hvor fugle
skydning i 1300-tallet var et led i borger
skabets våbenøvelser. Skikken bredte sig til 
andre europæiske lande og kom til Danmark 
via Nordtyskland eller Holland. Ålborgs pa
pegøjeselskab og det kongelige skydeselskab 
i København kan begge føres tilbage til 
1440’erne, mens de øvrige eksisterende dan
ske selskaber er langt yngre. I tidens løb for
svandt sammenslutningerne næsten overalt, 
således også i Næstved, hvor man — i de fatti
ge år efter svenskekrigene — ikke evnede at 
genoptage skydeøvelserne, da papegøjestan
gen på overdrevet var blæst omkuld.

Under den økonomiske opgang i sidste del 
af 1700-tallet stiftedes borgerlige fugleskyd
ningsselskaber i flere danske købstæder. For 
Sjællands vedkommende er der først Helsin
gørs kongelig priviligerede Skydeselskab fra 
1766, mens Roskilde og Omegns Fugleskyd
ningsselskab dateres til 1789. Næste år stifte
des Det borgerlige forenede Skydeselskab i 
Vordingborg, og Køge borgerlige venskabe
lige Skydeselskab stammer fra 1794. I Næs
tved nævnes det første fugleskydningssel
skab fra denne tid 1773, men det må hurtigt 
være ophørt, for allerede 1786 oprettedes et

nyt selskab. Også det og et tredie foretagen
de fik en kort levetid, men 1797 stiftedes så 
et fjerde selskab, der kom til at eksistere i 100 
år — dog med afbrydelser. — Først efter 1800 
opstod der fugleskydningsselskaber i andre 
sjællandske købstæder som Slagelse, Korsør, 
Skelskør og Holbæk.

Medlemmerne i disse selskaber var hovedsa
gelig embedsmænd og større næringsdriven
de i byerne, mens der fra landet ofte kom 
godsforpagtere og godsforvaltere. Formålet 
med selskaberne har dels været selskabeligt, 
dels praktisk, idet man har haft skydefærdig
hed for øje, som det fremgår af ovenstående 
motto, der er taget fra en af Næstveds fugle
kongeskiver. Man havde den regel i de for
skellige skydeselskaber, at den afgående fug
lekonge (den, der ved sit eget eller en andens 
skud havde nedskudt brystpladen på træfug
len) skænkede en malet træskive til selska
bet. En stor del af de gamle skiver eksisterer 
endnu, f.eks, på museerne i Næstved, Køge, 
Vordingborg og i Palæet i Roskilde, mens 
Helsingørskiverne opbevares i selskabets 
ejendom.

Motiverne på skiverne er i mange tilfælde af 
symbolsk art, men nok så ofte forekommer 
billeder fra giverens erhvervsvirksomhed, el
ler man har topografiske emner eller situa
tioner fra skydeselskabets virke. Et selskab 
havde ofte medlemmer, der var bosat i andre 
byer eller egne. Derfor finder vi f.eks, to mo
tiver fra Ringsted og et fra Slagelseegnen på
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Næstvedskiverne; og en københavner, der 
blev medlem i Roskilde, lod sig på sin skive 
albilde i ilsom bevægelse på denne bys bane
gård.

Kunstnerisk set er kvaliteten af fuglekonge
skiverne gennemgående jævn. Malerne er 
næsten altid anonyme, men det har vel oftest 
været malermestre eller -svende eller måske 
en tegnelærer, som stod for udformningen. 
Undtagelsesvis træffer man (i Roskilde) en 
skive malet af Vilhelm Marstrand og en an
den af Jacob Kornerup. Værdien af skiverne 
ligger på det kulturhistoriske og personalhisto- 
riske område, og der er tale om et meget 
morsomt og charmerende materiale.

Det er stærkt varierende, hvor mange skiver 
man har bevaret fra de forskellige forenin
ger. I Helsingør og Roskilde eksisterer der 
stadig selskaber fra før 1800, og her findes 
skiver fra begyndelsen og til vore dage, dog 
med visse undtagelser. På Køge Museum op
bevarer man 13 skiver fra årene 1794-1807 
samt en fra 1828. Fra Vordingborg er der 18 
ældre skiver på Sydsjællands Museum.

Næstved Museum råder over i alt 43 fugle
kongeskiver fra tiden 1797 til 1846. Det er 
disse gamle skiver, denne bog handler om.
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Selskabet i Næstved
Under en fugleskydning i 1796 i Fladså, en 
mils vej sydøst for Næstved, besluttedes det 
at oprette skydeselskab i købstaden, og efter 
indbydelse fra fire »Entrepreneurer« afhold
tes 17. maj 1797 stiftende generalforsamling 
på det nuværende hotel Vinhuset. »Det bor
gerlige Fugleskyde-Selskab i Nestved«, der 
lededes af en præses og fem dommere, af
holdt de følgende år fugleskydninger på 
Gallemarken uden for byen, fra 1815 i Fre- 
derikslund skov ved Herlufsholm, og der lod 
man 1852 bygge en stor grundmuret pavil
lon med restauration. Pavillonen blev imid
lertid en stor økonomisk belastning for sel
skabet, der 1871 erklæredes konkurs, og så
vel pavillon som inventar kom på tvangsauk
tion. Det meste af løsøret blev dog købt af 
medlemmer, så man kunne rekonstruere sel
skabet, som — med en vis ret — kunne fejre 
100 års jubilæum i 1897; men derefter oplø
stes det.

Ifølge lovenes §§ 24 og 25 skulle de successi
ve fuglekonger levere en sølvplade med ind
skrift til det grønne kongebånd, der fulgte 
med værdigheden, og derudover en malet 
skive med samme indskrift som pladens: 
»Det borgerlige Fugle-skyde-Selskab i Nes
tved«, år, samt giverens navn. Skiverne skulle 
ophænges på byens rådhus, indtil selskabet 
kunne få sit eget lokale. Dette skete som 
nævnt 1852. 1885 fik de plads på Industri
bygningen ved Jernbanevejen (Jernbanega
de) i Næstved. Da Fællesorganisationen i 
denne by 1937 købte ejendommen, overlod 
man de 42 eksisterende skiver til Næstved 

Museum, hvor der også findes kongebånd, 
enkelte sølvplader, tre salutkanoner, en sølv
pokal, en sølvgevinst samt en tromme fra 
selskabet af 1786.

I alt afholdt man 70 skydninger i tiden 1797 
til 1871. 1808, 1813, 1814 og 1864 var der på 
grund af krigsforhold ingen skydning, og i 
1871 gik selskabet som nævnt konkurs. Der 
findes på museet ikke skiver for skydninger
ne i årene 1822,1827, 1832 og 1843, men ski
ven fra 1827 kendes fra et fotografi og er der
for taget med. 1985 modtog museet skiven 
fra 1845.1847 bestemtes det, at der fremtidig 
ikke skulle leveres skiver. Alligevel findes der 
en skive fra 1886, med et fotografi, men den 
falder uden for redegørelsen her.



Fuglekongeskiverne fra
Næstved

Størrelsen på de 43 skiver varierer fra 40,5 til 
64 cm i diameter, det store flertal måler mel
lem 50 og 60. Materialet er gennemgående 
fyrretræ, og mange af stykkerne er sikrede 
med tværstivere på bagsiden.

Alle skiverne er »originale«, forstået således, 
at der er tale om et personligt motiv for den 
enkelte fuglekonge. Tiden, i hvilken skiverne 
er blevet malede, har ikke været rig på bille
der, som vi kender det i vore dage. Det har 
derfor været en begivenhed, når årets nye 
skive er blevet leveret og hængt op ved de 
øvrige.

Som nævnt ved vi ikke, hvem kunstnerne var. 
Det er muligt, at enkelte af skiverne er blevet 
malet af de pågældende fuglekonger, men 
de fleste er sikkert udført af stedlige maler
mestre eller deres svende. Det er overvejen
de sandsynligt, at malermester Höckendorff 
har lavet sin egen skive. Tegnelærer H.P. 
Topp, Herlufsholm, har sikkert udført det 
smukke billede af stiftelsen. Endelig er en
kelte skiver givetvis malet uden for Næstved.

En række skiver bærer fællespræg og kan der
for med rimelighed tilskrives samme kunst
ner. Skiverne nr. 5, 6 og 8 har lighed i dispo
nering af skrift, ramme og billedudform- 
ning, og nr. 9 minder ligeledes om disse tre 
skiver. Nr. 20, 21, 22, 24 og 25 har et stærkt 
fælles præg. Endelig er der i udformningen 
af billederne lighed mellem nr. 40 og 42.

Mange af skiverne fanger opmærksomheden 
ved motivet. Sjældent er der tale om, at den 
store kunstneriske kunnen ligger til grund 
for billederne. Snarere ses en naiv glæde ved 
at skildre emnet og ved at få billedfelt og 
skrift til at gå sammen i en velkomponeret 
helhed. Der er tale om billeder, som er tids
typiske. Skive nr. 2 har en engel, der er malet 
helt i Abildgaards stil. Den følgende-skive er 
også allegorisk. Først med skiverne nr. 5, 6 
og 8 begynder der at komme motiver med 
kendte lokaliteter. Kun i et enkelt tilfælde er 
det muligt at antage, at maleren har haft et 
bestemt forbillede: Prospektet over Næstved 
(nr. 33) viser stor lighed med Søren Læssøe 
Langes farvelagte radering fra 1820 »Nes- 
tved«.

Nogle af skiverne har en helt overdådig ud
smykning, således er nr. 32 og 39 en ren fryd 
for øjet. Andre skiver er ret fattige i billed
udtryk; nr. 26, 35 og 36 må henregnes til 
denne kategori.

Landskaber med kendte eller opdigtede lo
kaliteter er yndede motiver. Oftest kompo
neres de symmetrisk, i et forsøg på at skabe 
balance i det runde billedfelt. Langt de fleste 
skiver er holdt i dæmpede farvetoner. Det er 
begrænset, hvad man på den tid havde af far- 
veudbud. Tubefarverne var ikke opfundet, og 
de pigmenter, man har brugt, hører enten til 
jordfarveskalaen eller til den række dyre far- 
vepigmenter, man kunne udvinde af forskel
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lige metalforekomster. Den hvide farve er 
f.eks, blyhvidt, en farve, der har tendens til at 
ændre sig i årenes løb, påvirkelig af luftens 
urenheder. På mange af skiverne bruges as
falt som mørk grund, og det bevirker, at dis
se områder nu udviser stærk krakelering. Al
lerede i 1852 påtog malermester Bischoff sig 
så vidt muligt at restaurere skiverne, og nu 
trænger de til en konservators omhu.

Motiverne på de 43 fuglekongeskiver fordeler 
sig således, idet flere emner kan være repræ
senteret på samme skive:

1) Symbolsk fremstilling findes på 14 skiver: 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 30, 34, 37 og 39.

1 4 tilfælde ledsages symbolet af ord, sentens 
eller vers: 1, 3, 13 og 34.

2 skiver (med flyvende engel og med døden) 
er uden ledsageord: 2 og 12.

I 9 tilfælde symboliserer skiven fuglekon
gens erhverv: 2, 4, 7, 8, 12, 15, 19, 30 og 39.

På 3 skiver hentydes symbolsk til skydesel
skabet: 3, 9 og 34.

2) Romantiske landskaber (fantasilandska
ber) er fremstillet på 3 skiver: 17, 20 og 21.

3) Skematisk udførte landskaber ses på 2 ski
ver: 4 og 10.

4) Plantedekoration findes på 4 skiver: 26, 
32, 36 og 43.

5) Naturalistisk fremstilling er tilstræbt på i 
alt 20 skiver: 5, 6, 11, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 31, 38, 40, 41, 42 og 45.

I 16 tilfælde er fuglekongens erhverv eller 
arbejdssted afbildet: 5, 6,11,14,16,18, 22, 23, 
24, 25, 27, 31, 38, 40, 41 og 45. Heraf er 3 in
teriørbilleder.

Topografisk motiv ses på 16 billeder: 6, 11, 
14, 16, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 42 og 45. 
Heraf er 42 dog muligvis en opdigtet lokali
tet.

Kun et billede har alene topografisk motiv: 
33 (byprospekt)
3 skiver har motiv fra fugleskydningen: 28, 
29 og 42.

6) Indskrift alene findes på én skive: 35

En sammenligning med skiverne fra Helsin
gør og Roskilde viser en nogenlunde tilsva
rende fordeling af motiver, idet symbolske 
emner dog optræder mindre hyppigt på 
Næstved-skiverne.
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Motiverne på de enkelte 
skiver

Blandt billederne med symbolsk motiv er det 
mest komplicerede nr. 19 fra 1818, der viser 
en kvindeskikkelse, udstyret med vinget 
hjelm, Hermes’ stav (kerykeion), danne
brogsvimpel og overflodshorn, og siddende 
mellem pakkasser. Købmand Moses Gott- 
schalk har villet vise den nationale handels 
velsignelser. På en mere enkel måde henty
dede distriktskirurg L. Miinch i 1798 til sin 
profession, nemlig ved en saks og forbinds
stof, som holdes af en hvilende engel (nr. 2), 
mens Jørgen Sorterup 1801 ved tre hjorte 
angiver navnet på sit herberge: »Tre Hjor
ter«. Løjtnant Foltmar har i 1815 ladet frem
stille en romersk soldat med hjelm med fjer
busk (nr. 15), mens en anden militærperson, 
kammerjunker ritmester von Friess, 1840 
lod afbilde et skjold med kronet F, omgivet 
af våben (nr. 39). Operasangeren Magnus 
O’Donnel, en gæst fra København, gav 1803 
en skive, der viser nodehæfte, maske, smyk
ket lyre og fløjte, en tydelig hentydning til 
hans metier (nr. 7). Godsejer S.H. Lund fra 
Bonderup har en skive med billede af to 
bønder med le og en mindestøtte med leer i 
baggrunden, åbenbart en hentydning til ti
dens bondereformer (1805, nr. 8). Borgme
ster Schønheyder, der også var dommer, har 
på sin skive fra 1831 ladet en hånd med vægt 
tone frem i skyerne — sværdet er udeladt i 
dette retfærdighedssymbol (nr. 30). Køb
mand Jens Bech fra Skelskør var død i 1810, 
da skiven leveredes af hans enke. På en min
destøtte ses i relief Hermes’ stav og et anker, 

og Døden med sin le sidder ved støtten (nr. 
12).

Borgmester Wulf har på sin skive fra 1800 en 
Hermes (der jo også var gud for sportsudfol
delser), som sætter en pil i »Sentrum« (!) (nr. 
3). Også i andre tilfælde hentydes der sym
bolsk til skydeselskabet. Student Biilow, 
medhjælper hos sin morbror, godsforvalter 
Clausen på Herlufsholm, har i 1806 ladet af
bilde en skydeskive, som fem nøgne børn 
morer sig med at skyde til måls efter med 
bue og pil. »Interdum juvant ludi« (jvf. mot
toet) står der som devise, formentlig med 
den barske baggrund i Napoleonstidens kri
ge og nødvendigheden af skydefærdighed — 
forbundet med selskabelighed (nr. 9). Mere 
fredeligt er motivet på brændevinsbrænder 
Galles skive fra 1835. Der er afbildet et stort 
egetræ, og i en sentens udtrykkes ønsket om, 
at fuglekongeselskabet må være så »kraft
fuldt og stærk i Alder« som egen (nr. 34).

Det symbolske motiv var her ledsaget af en 
sentens, mens der i skive nr. 3 kun forekom 
ét ord (Sentrum). Forvalter Stengiers skive 
fra 1810 (nr. 13) viser en kvindeskikkelse med 
en oval plade, der bærer indskriften: »Vil du 
beriges uden Sorrig Elsk noisomhed saa er 
du rig«. Det skal måske opfattes som et vers, 
og forbindelsen med kvindeskikkelsen er 
ikke umiddelbart forståelig. På den ældste af 
skiverne, der blev skænket 1797 af prokura
tor R. Schydtz, ses vers eller sentens på en 
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obeliskagtig mindestøtte: »Wenskab og Enig
hed i Strid og Fred«. Den historiske bag
grund var revolutionskrigene, omend orde
ne altid har gyldighed (nr. 1). Forvalter Søn- 
derups skive fra 1838 viser en flyvende engel 
med en kvist, og dette fredssymbol ledsages 
ikke af nogen tekst, (nr. 37).

Tre af fuglekongeskiverne er som nævnt ud
smykkede med romantiske fanlasilandskaber. 
Bager Christen Jacobsens fra 1816 viser en 
fjord (nr. 17) og snedkermester Hinches fra 
1819 et skovparti med vandløb (der dog har 
en lille ø i Susåen ved Herlufsholm som ud
gangspunkt (nr. 20)). Her ser man ikke nogen 
forbindelse med givernes erhverv, men det 
er vel ikke tilfældigt, at der forekommer så
vel en stubmølle som en vandmølle på møl
leforpagter Jacobsens skive fra 1821 (nr. 21).

Som omtalt er der to eksempler på skema
tisk eller stift malede motiver. Jørgen Sorte- 
rups skive fra 1801 har et skovlandskab med 
tre symmetrisk opstillede hjorte (nr. 4), mens 
brændevinsbrænder Galles fra 1807 med en 
jagtscene er opbygget med store træer, der 
kan minde om en teaterkulisse (nr. 10). Sor- 
terups skive har et lille vers, der fortæller, at 
en anden skød for ham: »Wed Skud fra Wen- 
nehaand bekom ieg Kongebaand«. Et tilsva
rende vers kendes fra en Roskildeskive 
(1794), og et lignende forekommer på Næs- 
tvedskiven fra 1826 (se nedenfor).

Som nævnt er der i fire tilfælde kun udsmyk
ning med plantedekoration. Forvalter From 
Bech leverede 1826 en skive, hvor bladkran
sen har et rødt og hvidt bånd forneden, og 
indskriften lyder: Ved fremed Haand vand
tes Kongebaand« (nr. 26). På købmand Sol- 
daths skive (1833) ses et bredt bånd med bla
de og frugter (smukt udført) (nr. 32). Proku
rator og løjtnant i brandkorpset J.P. Clausen 
har en skive fra 1838 med en bladkrans, der 
afsluttes opefter (nr. 36), og endelig ser vi på 
konditor C. Hansens fuglekongeskive fra 
1846 en stiliseret bort med blomster og bla
de (nr. 43).

Af langt større interesse er de skiver, hvor 
man tilstræber naturalistisk  fremstilling. I flere 
tilfælde er der tale om lokaliteter, som siden 
er ændrede eller forsvundne.
Godsforvalter Clausen på Herlufsholm afle
verede skiver i 1802 og 1807. Første gang (nr. 
5) er der malet et morsomt interiørbillede, 
hvor »kongen« tager mod et brev, som over
rækkes af en uniformeret kongelig budbrin
ger, mens to bondeklædte mænd overværer 
scenen. Kontoret er fremstillet meget detal
jeret, og hvad der yderligere gør skiven til
trækkende, er Clausens lille digt: »Med sine 
Børn vor Verden artig skalter, i Fjor jeg Kon
ge var, i Aar ikkun Forvalter«. Anden gang 
(nr. 11) er godskontoret set udefra. Da byg
ningen, et renæssancehus med snoede gavle, 
blev nedrevet 1812, må man glæde sig over 
disse to billeder, der er uden sidestykke.
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Johan Hendrik Neergaard var godsforvalter 
på Gisselfeld Kloster. Han ses (1803) sammen 
med et par bønder under påvisning af, hvor 
forfalden en bondebygning er. Sceneriet vi
ser Vester Egesborg (nr. 6).

Major Knud Trolle Post var »Over Kystbefa
lings Mand«, da englænderne tog vores flå
de. Han har ladet sig fremstille til hest med 
sit mandskab ved kysten, og på havet ligger 
engelske krigsskibe (1811, nr. 14).

N.N. Lieungh (Lyng) leverede en skive i 1816, 
da han fra Danmark var vendt tilbage til sit 
fødeland Norge. Han blev fuglekongen 1815 
og var da adjunkt på Herlufsholm, som på 
skiven er fremstillet set mod nordøst (nr. 16).

Hans Wandal Buchholtz virkede i 1817 som 
godsforvalter ved Saltø, og meget naturligt 
er denne herregård afbildet på hans skive 
(nr. 18). En senere nedrevet tilbygning kan 
ses her.

Bager Carl Frederik Addit var blevet ud
nævnt til brandkaptajn i Næstved, og på et 
naivt og morsomt billede fra 1822 ser vi ham 
i uniform med mandskab og sprøjte foran 
byens rådhus, hvor materiellet opbevaredes. 
Skiven viser også, hvordan den middelalder
lige rådhusbygning var blevet omdannet og 
overkalket (nr. 22).

Gæstgiver L.E. Muller i Ringsted har 1823 le

veret en skive med billede af sit gæstgiveri, 
Freieslebens gård, senere ombygget til »Post
gården« (nr. 23).

På bager I.L. Kyhns skive ser vi interiør fra 
hans bageri med æltning og indsætning af 
brød i ovnen, et meget sjældent billede af 
håndværk i 1824 (nr. 24).

Kaptajnløjtnant J.A. von der Recke, som se
nere blev medlem af stænderforsamling og 
folketing, var 1813-36 bestyrer af den Næsby- 
holmske kanal (Susåen), hvis sluser han selv 
havde opført. På skiven fra 1826 ses kam
merslusen ved Maglemølle nord for Næs
tved, og selv er han også med på billedet. Vi 
har her den eneste kendte afbildning af slu
sen, som for længst er nedlagt (nr. 25).

Skiven fra 1827 (nr. 27) kendes som nævnt 
kun fra et fotografi. Den viser købmand Mo
ses Gottschalks ejendomme på Axeltorv (se
nere kaldet Landmandshotellet og Axelhus).

H. Hansen var forpagter af Ringsted Kloster 
og har på sin skive fra 1831 vist Havemølle, 
avlsgården og i baggrunden tårnet af Set. 
Bendts Kirke, som det så ud efter branden 
1806 og før restaureringen 1900-09 (nr. 31).

PC. Lind var forpagter på Valbygård, som 
ejedes af minister P.C. Stemann, der var 
forstander på Herlufsholm, i hvis område 
skydningen fandt sted. På skiven fra 1839 ses 
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bygningerne på Valbygård, som de så ud før 
ændringen i 1850’erne (nr. 38).

Malermester Hockendorffs skive, der som 
nævnt antagelig er udført af ham selv, viser i 
de mindste detaljer, hvordan et malerværk
sted var indrettet og fungerede i 1841 (nr.
40) .

Skovrider Kanns skive forestiller naturligt 
nok en jagtscene, men det er højst tvivlsomt, 
om der er tale om en bestemt lokalitet (nr.
41) .

Det har tidligere været omtalt, at forvalter 
Galles fuglekongeskive fra 1839, som viser 
Næstved fra Kirkegårdsbakken, sikkert har 
forbillede i Søren Læssøe Langes radering 
(nr. 33).

Møller Christian Hansen ejede Bavelse møl
le, der er afbildet på hans skive fra 1845 (nr. 
43).

Der er to skiver, som har topografisk motiv, 
men samtidig refererer til skydeselskabet. 
Købmand Christian Bonnesen, der i øvrigt 
senere drev en fin restauration ved Set. Pe
ders Kirke med Tivoli i haven, viser på sin 
skive fra 1828, hvordan skydebrødrene med 
musik i spidsen drager over Axeltorv (nr. 28). 
På forvalter Voss’ skive fra 1829 ser man, 
hvor og hvordan fugleskydningen fandt sted. 
I Frederikslund skov er bøssen støttet på an

lægspælen, mens træfuglen er placeret på 
»Fuglestangsholmen« i Susåen (nr. 29).

En selskabsklædt herre holder en bakke med 
fugleskydningsgevinster af sølv i maleriet på 
forvalter Lunds skive fra 1844. Der er som 
baggrund huse og landskab med sø. Da det 
hverken kan hentyde til Fodby, hvor fugle
kongen boede, eller Herlufsholm, må stedet 
vel være opdigtet.

Den tarveligst udsmykkede af alle skiverne 
blev givet 1837 af forhenværende forvalter 
Biilow på Herlufsholm, da han for tredje 
gang blev fuglekonge. Der er kun malet navn, 
sted og årstal samt to streger (nr. 35).

I den brogede samling af fuglekongeskiver 
skiller enkelte sig ud som særlig interessante. 
Det gælder således godsforvalter Clausens 
fra 1802 med interiøret fra hans kontor, ma
jor Trolle Posts 1812 med motiv fra englæn
derkrigen, bager Addits 1822 med kirke
pladsen i Næstved, I.L. Kyhns bageri fra 
1824, von der Reckes skive 1826 med kam
merslusen, købmand Bonnesens 1828 med 
skydeselskabets medlemmer på Axeltorv og 
Hockendorffs 1841 med malerværkstedet. 
Men på næsten alle skiver er der et eller an
det, som fanger opmærksomheden: noget 
tidstypisk, lokalhistorisk oplysende, naivt el
ler morsomt.
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1) Fuglekongen 1797

Mus. nr. 2202. Mål: 40,5 cm i diam. Ophøjet 
kant, yderst konkav og sort, inderst afrundet 
og okker. En af de mindste skiver i samlin
gen.

Indskrift med rødbrune versaler, begynden
de øverst på kanten efter lille dekorativ fi
gur: »DET BORGERLIGE FUGLESKYD
NINGS SELSKAB I NESTVED. ANNO 1797«

Billedfelt: Obelisk med profileret fodstykke, 
gullig farve. Overdelen, der er ret kort og 
temmelig bred, bærer indskrift med sorte 
skrevne bogstaver: Wenskab/og Enighed/ 
Wærne/i Strid/og Fred«. På underdelen: 
»R./Schiidtz«. Lidt over sammenføjningen i 
mindestøtten skarp horisontlinje, der skærer 
stammerne i en række træer med varierende 
højde. Bagved skyer. Baggrunden domineres 
af grønblå og brune farver.

Fuglekongen Rasmus Schydtz, *1762, fl820, 
blev exam.jur. 1786 og 1793 prokurator for 
alle over- og underretter, Hof- og Stadsret
ten undtaget. Kom 1803 til Løvenborg, hvor 
han var fuldmægtig og inspektør.1)

Boede 1797 på Rosenfeld og kaldes 1801 for 
Inspecteur ved Godset.2)

Schydtz deltog 1797 i oprettelsen af selska
bet og blev dets første fuglekonge. Dette er 
dog ikke omtalt i protokollen. Udgået 1803.3)

1) H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer med 
kongelig bevilling 1660-1869. 1935.

2) Folketælling i Kastrup sogn 1801.
3) Protokol side 3a, 20a.
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2) Fuglekongen 1798
(Skiven dateret 1799)

Mus. nr. 2203. Mål: 57,5 cm i diam. Glat, smal 
kant med indskrift.

Indskrift med rødbrune versaler på sort 
bund, begyndende øverst efter kløverblad: 
»DET BORGERLIGE FUGLESKYDE SEL
SKAB I NESTVED MDCCIC DN ITE JUL. 
GIVET AF DISTRICT-CHIRURG. L. 
MUENCH«.

Fuglekongen Lorentz Nielsen Münch, * 1760 i 
Flensborg, J1807 i Næstved, tog kirurgisk 
eksamen 1789-90 og blev 1792 udnævnt til 
distriktskirurg i Næstved1), hvor han boede i 
Østergade2).

Münch deltog i selskabets stiftelse 17973). 
Det er ikke omtalt i protokollen, at han blev 
fuglekonge.

Billedfelt: Knælende engel holder forbinds
stof i venstre og saks i højre hånd. Engelen 
har brunlige vinger og gullig dragt med grå- 
grønt stof svøbt over armene og lårene. Bag 
engelen træ og himmel med skyer.

Saks og forbindsstof hentyder til, at giveren 
af skiven er kirurg.

1) Chr. Carøe: Den danske Lægestand III (1786- 
1838). 1905.

2) Folketælling i Næstved Købstad 1801.
3) Protokol side 3a.





3) Fuglekongen 1799
(Skiven dateret 1800)

Mus. nr. 2204. Mål: 62 cm i diam. Glat, smal 
kant med indskrift.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund, begyndende midtpå til højre: »Det 
Borgerlige Fugle Skude Selskab i Nestved. 
Leveret af Ewald Wulff d: 26 Juli 1800. Sen- 
trum!«

Billedfelt: Næsten nøgen Hermes, kun dæk
ket af flagrende grønt klæde om maven, ses 
skråt bagfra, stående på lille, brunlig klode, 
omgivet af skyer. På fødderne og den rund
puldede hat vinger, i venstre hånd staven 
(kerykeion), højre udstrakte hånd sætter fjer 
i »Sentrum«. Hermes’ krop er rødlig. Bagved 
himmel og skyer.
Fuglekongen Ewald Wulf, *1741 f 1815, blev 
1764 ridefoged på Rønnebæksholm. 1777 
exam.jur. og var samme år blevet byfoged i 
Næstved samt herredsfoged og skriver i 
Ringsted og Tybjerg herreder. Udnævntes 
1783 til virkelig kancelliråd. 1792 blev Wulf 
borgmester samt by- og rådstueskriver i 
Næstved. 1802 tog han afsked fra herredsfo
gedembedet og 1809 fra de øvrige embe
der1).

Ewald Wulf opførte 1784 det nuværende ho
tel Axelhus på Axeltorv til minde om fade
ren guldsmed Jonas Wulf i Næstved2) og 3). 
Han underskrev 1797 selskabets protokol 
med ordene: »For at Befordre Borgerlig Een- 
drægtighed, som er dette Selskabs Hensigt 
deltager med fornøyelse E: Wulf«. Han valg
tes til selskabets »bestandige Præses og 
Æresmedlem« med almindeligt bifald. Wulf 
blev fuglekonge 1799 ved eget skud. 1812 
trak han sig tilbage fra posten som præses4).

1) Candidati og Examinati Juris 1736-1836, bd. IV, 
1958.

2) Folketællinger i Næstved købstad 1787 og 1801.
3) Rasmus Nielsen IV, side 40.
4) Protokol side 3, 4a, 10 og 51a.
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4) Fuglekongen 1800
(Skiven dateret 1801)

Mus. nr. 2205. Mål: 57 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af smalle, brune kanter.

Indskrift med gullige versaler på sort bund, 
begyndende skråt forneden t.v.: »MED 
SKUD FRA WENNEHÅND, BEKOM.IEG. 
KONGEBAAND«. Nederst med skrevne bog
staver: »Nestved den 27July 1801«.

Billedfelt (indskrift nederst med skrevne 
sorte bogstaver på rød bund: »Jørgen Sorte- 
rup Priviligeret/Herbergerer og Classe Lot- 
terie/Collecteur«): Skovlandskab symme
trisk opbygget med træ til begge sider og 
herimellem to springende kronhjorte med 
front mod hinanden og midtfor i baggrun
den hjort med front fremefter i buskads. Blå 
himmel med lette skyer. Farver: brunt, grønt, 
blåt og rødt.

Dyrene hentyder til Sorterups herberge1) 
»Tre Hiorter« i Vestergade i København2), en 
grundmuret hjørneejendom med pudset fa
cade, som murermester Lauritz Thrane op
førte for ham 1796-97. Sorterup beholdt kun 
virksomheden i få år. Bygningen er nu fredet 
i klasse B. Herberget er af ældre dato3) og 
omtales i Holbergs »Den Ellefte Junii«, 2. akt, 
1. scene.

Fuglekongen Jørgen Sorterup, * 17514) må høre 
til kategorien »Fremmede Reisende«, uden
bys, som kunne blive fuglekonger. Slægten 
kendes også fra Næstved, hvor bygningen 
Sorterups Kaserne i Grønnegade endnu fin
des, omend i stærkt ombygget tilstand. Det 
stiftende møde i fugleskydningsselskabet af
holdtes hos Jørgen Sorterups søn, vinhand
ler og gæstgiver Christian Sorterup5), ejer af 
det nuværende hotel »Vinhuset«; han var 
selv deltager.

Fugleskydningen fandt sted 27/6 1800, men 
det er ikke oplyst, hvem der nedskød bryst- 
pladen'j.

1) Veiviseren — i Kiøbenhavn og Forstæderne for 
Aaret 1801.

2) Historiske huse i det gamle København, Natio
nalmuseet 1976, side 240.

3) Før og Nu, 3. årgang, 1917, side 330.
4) Folketælling i København 1801.
5) Lengnichs slægtstavle over Jørgen Sorterups ef

terkommere. 1857.
6) Protokol side 2 og 12 a.
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5) Fuglekongen 1801
(Skiven dateret 1802)

Mus. nr. 2206. Mål: 62,5 cm i diam. Indskrifts
hånden er omgivet af en smal, sort kant ud
vendig og en gylden kant med perlestaf ind
vendig.

Indskriften med sorte skrevne bogstaver på 
gullig bund begynder t.v.: »Med sine Børn 
vor Werden artig skalter, i Fior jeg Konge 
var, i Aar ikkun Forvalter«. Nederst i midten: 
»den » Julii I802./Nicolay Clausen«.

Billedfelt: Interiør fra godsforvalterkonto
ret, Herlufsholm i den 1812-13 nedrevne 
portbygning fra o. 1625-30. Godsforvalter 
Clausen ses selv i stolen med ryggen til sin 
skrivepult. I højre hånd har han fjerpen, i 
venstre et brev, som en uniformeret person 
med fjerprydet hat og kongeligt monogram 
på venstre albue overrækker — eller modta
ger. Det skal åbenbart forestille en fourer, 
der tjente »kongen«. Bagved ses to bonde
klædte mænd, sikkert fæstere under Herlufs
holm. På skrivepulten er der en lampe; det 
rektangulære vindue har sprosser og bærer 
en kappe. Til højre for det ses en høj, smal 
reol, et skab med dobbeltdør og en dør med 
fyldinger. Oven på skabet er der bøger og 
pakker, over skab og dør dekorerede vægfel
ter.

De mange detaljer gør det sandsynligt, at bil
ledet stort set svarer til virkeligheden.

Bemalingen skæmmes af afskalning, hvor
under krideringen ses. Firkantet hul til op
hængning.

Fuglekongen Nicolai Clausen, *1756, f 18161), 
var godsforvalter på Herlufsholm2) under 
skoleherrerne Chr. Brandt (1788-1805) og 
Kaas (1805-27) til sin død. Clausen var meget 
afholdt og beskrives som virksom og udhol
dende; han skal have følt ansvar for sine'om- 
givelser. Med dygtighed gennemførte han 
udskiftning, hoveriafløsning og tiendeafløs
ning. Han modsatte sig salg af fæstegodset, 
hvad der også ville have ruineret stiftelsen, 
da statsbankerotten kom3). Såvel billede som 
indskrift vidner om hans sans for humor.

Nicolai Clausen deltog 1797 i selskabets stif
telse. Han blev fuglekonge 29/7 1801 ved ne
vøen student Biilows skud og atter 18074) 
(nr. 11).

1) Folketælling i Herlufsholm sogn 1801.
2) Melchior-Leth: Herlufshoms Stiftelse. 1865, side 

199, 200-201, 261, 262, 263 og 279.
3) Herlufsholm i 400 år — en række billeder, side 17. 

1965.
4) Protokol side 3a, 15 og 39.
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6) Fuglekongen 1802
(Skiven dateret 1803)

Mus. nr. 2208. Mål: 63 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af smal, sort kant udven
dig og gylden kant med perlestaf indvendig.

Indskrift med gyldne versaler på gullig 
bund. Øverst: »IOHAN, HENDRICH, NEER- 
GAARD« + lille dekorativ figur.

Billedfelt: Landsbyeksteriør fra Vester Ege- 
de. I forgrunden tre personer: Godsforvalter 
Neergaard, omgivet af to bønder, diskuterer 
forfaldet af en gård til højre. To af dem pe
ger på gården med venstre hånd. Bagved ses 
gårde og kirke, omgivet af træer, til venstre 
en gård bag træer. Mændene står på et åbent 
område (landsbyforten?), i baggrunden ses 
gårde og himmel med skyer. Sommerbillede.

Farver: gult, rødt, brunt, grønt, blåligt og 
hvidt. Baggrund grønlig dominans. — Fir
kantet hul til ophængning.

På et maleri af M. Rørbye, kaldet »Parti af 
Gisselfeldt-Egnen 1832« ses ligeledes kirken 
i dens gamle skikkelse1). 1876 ombyggedes 
den i romansk stil.

Fuglekongen Johan Henrik Neergaard, * 1771, 
118172), var godsforvalter på Gisselfeld klo
ster, hvor hans brødre Johan og Thomas var 
henholdsvis forvalter og forpagter. Johan 
Henrik Neergaard samlede 1812 gården 
Sophuslund i Tågerup3). Han blev fuglekon
ge 1/7 1802 ved sin broder Thomas’ skud1).

1) Martinus Rørbye 1803-1848. Thorvaldsens Mu
seum, 1983 side 53.

2) Stamtavle over Slægten Neergaard. Dansk Adels- 
aarbog 1915.

3) O.F.C. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld, 
side 426. 1868.

4) Protokol side 18.
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7) Fuglekongen 1803

Mus. nr. 2207. Mål: 62 cm i diam. Indskrifts
båndet er ret bredt og omgivet af smalle, 
brune kanter.

Indskrift med brune versaler på sort bund. 
Øverst: »El BLOT TIL LYST«, nederst: 
»O’DONNEL«, flankeret (med mindre skrift) 
af: DEN 23 IULII«, lille dekorativ figur og 
»1803«. — Firkantet hul til ophængning i den 
indre kant.

Billedfelt: Opslået nodehæfte med maske og 
(bagved) lyre med rosetter og smykket med 
roser. Bag lyren en skråt anbragt fløjte. Blå
lig baggrund. Masken rødbrun, fløjten brun, 
lyren sort og brun, lyserøde roser og rosetter. 
Fuglekongen Magnus O’Donnel blev antaget 
ved Det kgl. Teater 1797. Han var korist og 
debuterede 1798 som Bergstrøm i P.A. Hei- 
bergs syngespil »Kinafarerne«. Døde allere
de 1809. Thomas Overskou skriver om ham: 
»O’Donnel fik vel ved sin, i Henseende til 
Velklang, Omfang og Bøielighed, saa herlige 
Tenorstemme, at dens Mage kun sjeldent er 
hørt paa det danske Theater, fast Ansættelse, 
men var saa kold, stiv og keitet sit hele indre 
og ydre Væsen, at han ikke, hvor meget man 
end trænget til en god Tenorist, kunne gjøre 
sig blot taalelig at se paa«.1)

Det lader sig ikke oplyse, hvorfor O’Donnel 
deltog i fugleskydningen i Næstved. Han 
blev fuglekonge 21/7 1803 ved skud af Otte 
Hansen, Herlufsholm2).

Fotografi efter farvelagt medaljonstik, sign. 
»A. Flint fec«.3) Venligst fremskaffet af Tea
terhistorisk Museum, der også henviste til 
det ovenfor citerede.

1) Th. Overskou: Den danske Skueplads III, side 
703.

2) Protokol side 23 (»Hr. Skuespiller Odonel fra 
Kiøbenhavn«).

3) Teaterhistorisk Museum, København.
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8) Fuglekongen 1804
(Skiven dateret 1805)

Mus. nr. 2209. Mål: 62,5 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af to smalle, brune bånd, 
det indre har perlestaf inderst.

Indskrift med brune versaler på sort bund, 
begyndende fra midten t.v.: »DET NESTVED- 
SKÉ BORGERLIGE SKYDESELSKAB« 
(fortsat t.v. nedefter: »SØREN.HENRICH 
LUND DEN 18 IULI 1805«.

Billedfelt: I forgrunden to bønder med le og 
rive i en indhegning med rækværk af grene
stykker. Bag dem, på profileret sokkel, støtte, 
på hvis spids der er leer, rive og skovl med 
bånd (Det skal formodentlig hentyde til bon
dereformer). Bag indhegningen er der til 
højre huse med træer, til venstre store træer; 
skyer og himmel som baggrund. Farver: 
brunt, grønt, blåt og hvidt.

Fuglekongen Søren Henrik Lund ejede 1803- 
08 herregården Bonderup, Store Tåstrup 
sogn i Merløse herred1). Var kaptajn å la 
suite (uden for nummer) i Søndre sjælland
ske Landeværns Regiment og blev 1804 flyt
tet til Nordre Regiment. Afsked 1808, 
fl8362).

Lund blev fuglekonge 19/7 1804 ved pro
prietær Stengiers skud og udgik af selskabet 
1810 på grund af bortrejse3)

1) Danske slotte og herregårde, 2. udgave, bd. 3, 
side 37. 1964.

2) Oplysninger fra Hærens Arkiv.
3) Protokol side 28 og 45.
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9) Fuglekongen 1805
(Skiven dateret 1806)

Mus. nr. 2210. Mål: 62,5 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af to brune bånd med 
smalle, røde kanter, det indre bånd har per
lestaf inderst.

Indskrift med brunlig, skrånende skrift på 
sort bund. Øverst: »Nicolai Christopher 
Btilow«, omgivet af dekorative figurer. Ne- 
clerst: »Herlufsholm den 17de Julii 1806«.

Billedfelt: Øverst smalt, hvidt felt med sorte 
versaler: »INTERDUM JUVANT LUDI« 
(Stundom gavner Lege). Fem nøgne børn 
morer sig med at skyde til måls med bue og 
pil mod skydeskive på stammen af et højt 
træ. Kun det nederste af kronen ses. I for
grunden pilekogger, bag ved træet landskab 
med buske, over horisonten himmel og 
skyer.

Farver: blåt, gulligt, grønt og hvidt. Lang, 
smal afskrabning, hvor krideringen er synlig. 
Firkantet hul til ophængning.

Fuglekongen Nicolai Christopher Bulow, 
*1777'), i" 1851. Var student fra Herlufsholm 
og blev ansat som medhjælper hos sin onkel 
godsforvalter Clausen sammesteds. Blev 
1811 forstinspektør og efter Clausens død 
1816 godsforvalter. Bulow kom i økonomiske 
vanskeligheder og blev 1827 sat under admi
nistration. Han afsattes 1836 som godsfor
valter, var stadig forstinspektør, men uden 
arbejde2).

Btilow var med blandt underskriverne 1797. 
Blev fuglekonge ved eget skud 20/7 1805, at
ter fuglekonge 1822 (ingen skive i samlingen) 
og 1836 (nr. 35). Han blev selskabets æres
medlem 18473).

1) Folketælling i Herlufsholm sogn 1801.
2) Melchior-Leth: Herlufsholms Stiftelse. 1865, side 

263, 278-79, 309, 311 og 439-40.
3) Protokol sicle 3a, 31a, 76, 133a og 196a.
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10) Fuglekongen 1806
(Skiven dateret 1807)

Mus. nr. 2211. 47 cm i diam. Indskriftsbåndet 
er ret bredt, afsluttes indefter med smalt, 
gult bånd.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund, begyndende nederst t.v. og sluttende 
nederst t.h. Mellem begyndelse og afslutning 
stor, gul dekorativ figur: »Givet af Johan 
Diderich Galle Brændevinsbrænder til det 
Borgerlige Fugle Skyde Selskab i Nestved 
den 7de Julii 1807«.

Billedfelt: Jæger skyder mod fugle i skov. T.v. 
og h. store træer, i baggrunden let buet høj 
med stengærde foran solnedgang (?) og him
mel med lette skyer.

Farver: grønt, gult og blåligt.

Fuglekongen Johan Diderich Galle, *1766'), 
var brændevinsbrænder og gæstgiver i 
Østergade i Næstved. Eligeret borger 1802- 
282). Var med blandt underskriverne 1797. 
Selskabet holdt generalforsamling hos ham 
og fruen (»Madame Kneckenborg«) 10/4 
1798. Galle blev fuglekonge 19/7 1806 ved 
proprietær Stengiers skud3), f 18294).

1) Folketælling i Næstved købstad 1801.
2) Rasmus Nielsen IV, side 53.
3) Protokol side 3a, 5a og 36.
4) Set. Mortens sogns kirkebog.
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11) Fuglekongen 1807

Mus. nr. 2212. 64 cm i diam. Indskriftsbåndet 
er ret bredt, indvendig afgrænset af et smalt, 
gult bånd, der inderst er afsluttet med en 
smal, sort rand.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »Nicolai Clausen«; mellem or
dene firkantet hul til ophængning. Nederst: 
»den Sdejulii 1807«.

Billedfelt: Porthuset med forvalterboligen 
på Herlufsholm1), set mod øst (jvf. interiør 
fra huset nr. 5). Bygningen2) blev opført o. 
1625-30 af magister Poul Jensen Colding, 
godsforvalter og -præst. Det var et grund
muret hus i to etager med svungne gavle og 
kvist over porten. Sammenbygget med en 
enetages bindingsværksfløj. Da Ny vej blev 
anlagt 1812, var der ikke brug for en vestlig 
indkørsel til Herlufsholm, og porthuset blev 
kort efter nedrevet og erstattet med den nu
værende gule bygning, som rummer gods
forvalterkontor og skovriderbolig. — Foran 
bygningen ses Holsteins Allé fra 1740’erne 
med led og en gående mand. I forgrunden 
t.h. græssende heste. En vej fører fra alleen 
mod vest. Gennem porten ses et træ.

Maleriet er nu mørkt og utydeligt med ud
viskede farver.

Fuglekongen Nicolai Clausen er omtalt under 
nr. 5. Blev fuglekonge ved sin nevø student 
Bülows skud3).

1) Melchior-Leth som anført under nr. 5.
2) Herlufsholm i 400 år — en række billeder, side

16-17, billede side 17. 1965.
3) Protokol side 39.
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12) Fuglekongen 1809
(Skiven dateret 1810)

Mus. nr. 2214. Mål: 60,8 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af to smalle, sorte bånd.

Indskrift med skrevne røde bogstaver på 
gråsort bund, begyndende nederst til ven
stre: »Givet af Jens Bech Kiøbmand i Skiel- 
skør til Det Borgerlige Fugle Skride Selskab i 
Nestved de: 12 julii 1810«.

Billedfelt: Obeliskformet mindestøtte, der 
næsten helt udfylder fladen opefter. Øverst 
rundt hul til ophængning. T.h. Døden, sid
dende med le og holdende timeglas frem 
over oval plade med versalindskrift: »IENS 
BECH/DØD/DE 7 SEPT. 1809«. Herunder 
på mindestøtten krydset kerykeion (Hermes’ 
stav) og anker i relief. Støtten er omgivet af 
træer. T.v. by.

Farver: grønt og gråt.

Fuglekongen Jens Bech, *o. 1774, 11809, var 
købmand i Ahlgade i Skelskør1) og blev op
taget i selskabet 1806. Fuglekonge 14/7 ved 
proprietær Stengiers skud. Skiven må være 
leveret af enken, der omtales i protokollen2).

Jens Bech leverede brændevin til kanonbå
dene i Korsør og Skelskør 18093).

1) Folketælling i Skelskør købstad 1801.
2) Protokol side 34a, 42a og 45a.
3) General-Commissariatets ind- og udgående skri

velser 1809. Rigsarkivet.
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13) Fuglekongen 1810

Mus. nr. 2213. Mål: 61,5 cm i diam. Indskrifts
båndet mangler markering af kant.

Indskrift med gullige versaler på sort bund. 
Øverst: »JOHANN SEVERIN STENGLER«, 
nederst: »DEN XIIIIULII 1810«.

Billedfelt: Forrest stående kvindeskikkelse i 
langt gevandt. Til højre skråtstillet ovalt 
skjold (plade) med skrevne sorte bogstaver: 
Vil du beri/ges uden/Sorrig/Elsk noisom- 
hed/ saa er du rig«. Til venstre træ, hvis kro
ne er bøjet over kvindefiguren. I baggrun
den træer og himmel med skyer.

Farver: grønt, brunt, gråt, hvidligt og blåt. 
Meget mørkt og krakeleret.

Fuglekongen Johan(n) Severin Stengier, *o. 
1773, er i 1801 i folketællingen opført som 
forvalter på Tybjerggård1), men omtales i 
protokollen 1804 som »Proprietair« og 1810 
som »Hr. Stengier i Wester Egede«.

Var med blandt stifterne 1797 og har åben
bart været en dygtig skytte, idet han nedskød 
brystpladen for andre i 1804, 1806 og 1809. 
Blev fuglekonge ved eget skud 12/7 1810. 
Udmeldte sig 1821 af selskabet2), da han le
vede i København som forhenværende 
proprietær3).

1) Folketælling i Tybjerg sogn 1801.
2) Protokol side 4, 28, 35-36, 42a, 46a og 71.
3) Vejviseren for København 1820.
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14) Fuglekongen 1811
(Skiven dateret 1812)

Mus. nr. 2215. Mål: 55 cm i diam. Indskrifts
båndet er omgivet af to smalle, brunlige 
bånd.

Indskrift med skrevne bogstaver i okker på 
sort bund, begyndende nederst t.v.: »Givet af 
Major Knud Trolle Post Over Kystbefalings 
d. 14July 1812«. Fortsættes nederst med min
dre skrift: »Som i Aaret 1811 d 13July blev 
det/Næstvedske Skyde Selskabs Fuglekon
ge«.

Billedfelt: Kyst med træ til højre, midtfor be
falingsmanden til hest og forsvarsmandska
bet. Man arbejder med et vippefyr. I for
grunden til venstre en barak. På vandet ses 
fire engelske krigsskibe og en båd. Himmel 
med skyer. — Firkantet hul til ophængning i 
nederste kant foroven.

Fuglekongen Knud Trolle Posl *1755, f 1818, 
var fra Norge. Blev 1776 secondløjtnant ved 
2. vestlanclske nationale regiment, hvorfra 
han 1788 tog sin afsked med kaptajnsrang. 
Var 1799-1810 ejer af Frederiks-Eg i Herluf- 
magle sogn. Her boede han i 1801, men om
tales 1806 i fugleskydningsprotokollen som 
»Hr. Major Post her i Byen« (Næstved), mens 
broderen Peter boede på Broksø og ejede 
denne gård og Holmegård.

Knud Trolle Post blev 1802 ansat som major 
å la suite (uden for nummer) i Søndre sjæl
landske Landeværns Regiment og var kom
mandør for regimentets 8. bataljon 1803 og 
for 5. bataljon 1804. Fik afsked med gage 
1808, afsked som oberstløjtnant 1813. — Ma
leriet er altså udført på et tidspunkt, da Trol
le Post næppe fungerede aktivt1).

Han optoges i selskabet 1806 og blev fugle
konge 12/7 1811 ved brændevinsbrænder 
Buchs skud. Betegnes ved sin død som 
»Oberstløjtnant Post, Næstved«2).

1) Herregården Frederiks-Eg 1985. I C.W. Hirsch: 
Fortegnelse over danske og norske Officerer ni.11. 
1648-1814. Protokollen side 34a.

2) Protokollen side 50 og 63.
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15) Fuglekongen 1812
(Skiven dateret 1815)

Mus. nr. 2216. Mål: 61 cm i diam. Indskrifts
bånd uden markering af kanter.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »Givet i Aaret 1815«, nederst: 
»af S: T: Hr Leut: von Foltmar«.

Billedfelt: Kriger i romersk dragt, hjelm 
med fjerbusk, brynje, sandaler med krydse
de remme, skjold og spyd. Faner, hjelm og 
fasces (bundter — romersk magtsymbol). 
Himmel med skyer. Farver: rødt, blåt, gråt og 
hvidt.

Fuglekongen Friedrich Wilhelm von Foltmar, 
var secondløjtnant i Livregimentet Ryttere. 
Blev 1815 premierløjtnant, ritmester 1823, 
major 1842 og til sidst obersløjtnant1).

Blev fuglekonge 14/7 1812 ved fuldmægtig 
Jessens skud, men var først medlem af sel
skabet 1813. Var 1819 i Holsten og blev da 
»udslettet« af selskabet formedelst restan
ce2).

1) Richter: Den danske Landmilitæretat.
2) Protokol side 52a, 54a og 65.
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16) Fuglekongen 1815
(Skiven dateret 1816)

Mus. nr. 2217. Mål: 55,5 cm i diam. Smal, 
mørk ramme, afgrænset indadtil af tynd, gul 
kant.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund i nederste del af billedfeltet, afgrænset 
opefter med tynd, gul kant: »Jochum Jørgen
sen Lieungh/den Sele Julii 1816/Herlufs- 
holm«.

Billedfelt: Udsigt fra sydvest mod rektorbo
ligen og klosterbygningen (sidste nedbrudt 
1869) på Herlufsholm. I forgrunden til ven
stre »Stark« (Store Park — en dam). Kloster
bygningen har svugne gavle fra første del af 
1600-tallet, mens vinduerne blev udformede 
o. 17501). Bagved kirketårnet og himmel 
med skyer. Maleriet er sikkert udført af sko
lens tegnelærer H.P. Topp2).

Farver: hvidt, gult, rødt, blåt og grønt.

Fuglekongen Jochum Jørgensen Lieungh (Lyng), 
* 1782 i Norge, teologisk kandidat 1805, var 
adjunkt ved Herlufsholm fra 1806 til 1815, 
da han tog afsked og rejste til Norge. Blev 
sognepræst, hofprædikant og senere stifts
præst i Christiania (Oslo), f 18533).

Lieungh optoges i selskabet 1806 og blev 
fuglekonge 14/7 1815 ved skovrider Bremers 
skud.

1) Herlufsholm i 400 år, side 6. 1965.
2) Professor E. Toldstrup har venligst henvist til lig

heden med andre billeder af Topp.
3) Melchior-Leth: Herlufsholms Stiftelse. 1865, side 

413.
4) Protokol side 37 og 58.
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17) Fuglekongen 1816

Mus. nr. 2218. Mål: 48 cm i diam. Ret bredt 
indskriftsbånd, afgrænset indefter med gyl
den perlestaf.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »Givet i Aaret 1816 den 10 Ju- 
lii«, nederst: »af Bager Christen Jacobsen«.

Billedfelt: Romantisk fantasilandskab af 
fjord med fartøj. Til venstre bygninger og 
kirke med spir. Til højre træer. Skib med 
dansk splitflag i masten. Solnedgang og mør
ke skyer på himlen.

Farver: blåligt, gulligt og brunligt.

Fuglekongen Christen Jacobsen, *o. 1776, var 
bagermester i Købmagergade i Næstved1). 
Nævnes som brandkaptajn 1839 og søgte 
1849 om afsked med pension, hvilket bevil
gedes. Døde 18532).

Blev medlem af selskabet 1809 og fuglekon
ge ved eget skud 10/7 18163).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Ny Sjællands Post 27/5 1839. Næstved Avis 4/4 

1849 og 14/2 1853.
3) Protokol side 41 og 60a.
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18) Fuglekongen 1817

Mus. nr. 2219. Mål: 54,5 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift: Skrevne gule bogstaver på sort 
bund nederst på skiven: »Givet Aaret 1817, 
da Hans Wandal Buchholtz Forvalter på 
Saltøe blev tilkiendt det Nestvedske Skude 
Selskabs Kongegevinst«.

Billedfelt: Herregården Saltø, set mod nord
øst: en vinkelbygning i to etager med tegltag, 
tre kviste og fem skorstene. T.v. tilbygget bin
dingsværksudhus med halvtag og syv kors
åbninger (for længst nedrevet). Foran byg
ningen en indhegnet gårdsplads, t.v. sten
gærde og foran dette en brønd. På begge si
der af bygningen store træer. T.v. bag en bak
ke ses toppen af en hollandsk mølle. T.h. 
marker og træer. Himmel med skyer.

Fuglekongen Hans Wandal (Vandahl) Buch
holtz, *o. 1779, var forvalter på Saltø1). 1838 
afholder hans enke auktion p.g.a. forpagt
ningens ophør2). Buchholtz blev medlem af 
selskabet 1809 og fuglekonge 15/7 1817 ved 
skud af kaptajn Petersen, Holløse mølle. Ud
gået 18293) og 4).

1) Folketælling i Karrebæk sogn 1834.
2) Næstved Ugeblad 6/3 og 23/3 1838.
3) Den Vest-Sjællandske Avis 1817, nr. 88.
4) Protokol side 40a, 63 og 91a.
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19) Fuglekongen 1818

Mus. nr. 2220. Mål: 54 cm i diam. Bredt ind
skriftsbånd, afgrænset indefter med ophøjet, 
gul kant.

Indskrift med skrevne gulbrune bogstaver 
på sort bund, begyndende skråt opefter t.v.: 
»Kiøbmand M. Gottschalk i Nestved blev 
den 14de Julii 1818 det Borg: Fuglesk: Sel
skabs Konge«.

Billedfelt: Siddende kvindeskikkelse, iført 
lang, hvid dragt med kortere blå overdel. 
Bærer vinget hjelm og holder i højre hånd 
dannebrogsvimpel, Hermes’ stav (kerykeion) 
og trefork (?), i venstre hånd overflodshorn. 
Skikkelsen sidder på og er omgivet af pak
kasser. Skal åbenbart symbolisere nationalt 
købmandsskab. I baggrunden himmel og 
skyer.

Farver: hvidt, rødt, blåt og brunligt.

Fuglekongen Moses Gottschalk, *o. 1773, ind
vandret jøde fra Hannover, blev købmand i 
Næstved 1804 og boede 1834 på torvet (Axel- 
torv), hvor han havde to ejendomme1). 1819, 
da der var jødeforfølgelse i en række pro
vinsbyer, fik Moses Gottschalk knust et par 
ruder, men det skyldes måske blot, at der 
den pågældende dag var marked i Næs
tved2). 1835 gik han fallit og skal efter fami
lieoverlevering have druknet sig i Susåen3).

Gottschalk blev medlem af selskabet 1804 og 
fuglekonge 14/7 1818 ved skud af kaptajn 
Petersen, Holløse mølle4). Blev atter fugle
konge 1827 (jvf. nr. 27). Udmeldte sig af sel
skabet 18344).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) P.A. Klein: Vordingborg Købstads Historie, side 

181. 1923.
3) Troels Andersen: Albert Gottschalk, side 7.
4) Protokol side 26, 64a og 116.
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20) Fuglekongen 1819

Mus. nr. 2221. Mål: 56,5 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift på nederste del af skiven med 
skrevne gule bogstaver på sort bund. Smal, 
gul linje opefter: »Bernh: Heinr: Henche/ 
Snedkermester i Nestved/Fuglekonge/den 
15de Julii 1819«.

Billedfelt: Romantisk fremstilling af Susåen 
med »Fuglestangsholmen«1) (Jvf. nr. 28, hvor 
både ses flagstang og fuglestang, og F. Mi- 
chelsen: Det borgerlige Fugleskydnings Sæl
skab i Nestved, side 27 (Årbog for Historisk 
Samfund for Præstø Amt 1982)). I baggrun
den øjnes et hus ved åen. Himmel med skyer.

Farver: brunlige, grålige, blåt og hvidt.

Fuglekongen Bernhard Heinrich Hench(k)e, * o. 
1775, f 18542), snedkermester i Næstved; 
boede 1834 i Østergade. Henche blev opta
get i selskabet 1816 og fuglekonge 15/7 1819 
ved skud af fuldmægtig Møller, Herlufs
holm3).

1) Melchior-Leth: Herlufsholms Stiftelse. 1865, sicle 
310.

2) Folketælling i Næstved købstad 1834. Næstved 
Avis 27/6 1854.

3) Protokol side 59 og 67.
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21) Fuglekongen 1820
(Skiven dateret 1821)

Mus. nr. 2222. Mål: 54 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift på nederste del af skiven med 
skrevne hvidlige bogstaver på sort bund, af
grænset opefter af smal, gul linje: »At være 
Konge, troer man let, er magelige Dage,/ 
Men lad kun Daaren prøve det, han lader 
det tilbage/Givet den 16de Julii 1821, af/ 
Møller N: Jacobsen«.

Billedfelt: Fantasilandskab med vand, træer, 
huse og stubmølle på en bakke. En bro fører 
op til bakken, en vandmølle findes ved dens 
fod. I baggrunden t.v. en høj. Himmel med 
skyer.

At der afbildes såvel stubmølle som vand
mølle, har sandsynligvis forbindelse med gi
verens profession (møller).

Farver: grønligt, brunligt, blåt og hvidt.

Fuglekongen Niels Jacobsen, *o. 17831), var 
1820 mølleforpagter ved Næstved Vejrmøl
le2) (formentlig Store- og Lillemøllen ved 
Præstøvej3). 1839 omtales han som møller, 
Rønnebæksholm, og søgte da borgerskab 
som høker og værtshusholder i Næstved4) og 
5)-

Niels Jacobsen blev medlem af selskabet 
1817 og fuglekonge 18/7 1820 ved skud af 
møller Lund, Askov mølle. Udgik 18226).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Den Vest-Sjællandske Avis 1820, nr. 64.
3) Rasmus Nielsen IV, side 250-51.
4) Den Syd-Sjællandske Avis 24/4 1839.
5) Folketælling i Rønnebæk sogn 1840.
6) Protokol side 61a, 69a og 74a.
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22) Fuglekongen 1821
(Skiven dateret 1822)

Mus. nr. 2223. Mål: 58 cm i diam. Smal, sort 
kant. Intet indskriftsbånd.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund nederst på skiven: »Nestved Byes æld
ste elegerede Borger, Brand Captain og Dan
nebrogsmand Bager C: F: Addit har som/det 
borgerlige Fugleskyde Selskabs Konge/i Aa- 
ret 1822 givet denne Skive, fore=/stillende 
Byens Raadstue«.

Indskriften afsluttes nederst med en dekora
tiv figur.

Billedfelt: Nordsiden af »Kiødtorvet« (Set. 
Peders Kirkeplads) i Næstved, set mod »Hel
lig Trefoldighedsgade« (Vinhusgade), mod 
nord. I forgrunden brandkaptajnen med sit 
mandskab, alle uniformerede, og sprøjten. 
Af civile ses et fornemt ægtepar med barn og 
med en hund, der kigger misbilligende på en 
person af underklassen (!). Gående mand 
med ryggen til. Huset t.v. lå umiddelbart op 
til Set. Peders Kirke og blev senere nedrevet; 
det findes ikke afsat på kortet over Næstved 
1859 (i første udgave af Trap). T.h. det mid
delalderlige rådhus i den skikkelse, det hav
de før restaureringen i 1894: gulkalket, med 
omdannede vinduer og med lem til ophejs- 
ning af varer1). Der var indrettet sprøjtehus 
på stedet2). — Så følger bindingsværkshuse 
fra begyndelsen af 1600-tallet (stadig bevare
de) og bagved det gamle byting med et træ.

T.v. »Vinhuset« på hjørnet af Hellig Trefol
dighedsgade, i den skikkelse fløjen mod ga
den havde, til den nuværende »renæssance«- 
bygning opførtes 1855. Udsigt mod skoven 
syd for Herlufsholm. Himmel med skyer.

Billedet minder meget om et maleri i privat 
eje, med lignende motiv og uden tvivl malet 
af samme person (usigneret).

Fuglekongen Carl Frederik Addit, *o. 1756, var 
bagermester i Ringstedgade i Næstved3), 
brandkaptajn, eligeret borger 1794-18354) og 
dannebrogsmand. Han blev medlem af sel
skabet 1803 og fuglekonge 17/7 1821 ved 
skud af premierløjtnant Husum. Udgik af 
selskabet 18343) + 18356).

1) Vilhelm Lorenzen: Næstved borgerlige Byg
ningskunst, side 14-15, 1912.

2) Næstved brandtaksationsprotokol 1761.
3) Folketælling i Næstved købstad 1801 og 1834.
4) Rasmus Nielsen IV, side 53.
5) Protokol side 20a, 74 og 116.
6) Næstved Set. Peders Kirkebog.
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23) Fuglekongen 1823

Mus. nr. 2224. Mål: 52,5 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »Til Nestved borgerlige Sky
deselskab«, nederst: »fra L.E. Muller Selska
bets Fuglekonge 15 Julii 1823«.

Billedfelt: På sort baggrund ses en symme
trisk bygning med gult murværk og rødt 
tegltag. Midterparti i to etager med fron- 
tispice, ved siderne porte med piller og mur. 
Røg fra den midterste skorsten. I forgrunden 
grønt, langstrakt felt. Bag bygningen mast 
med barduner.

Billedet forestiller gæstgiveriet i Freiesle- 
bens gård, Nørregade i Ringsted, fra 1826 
»Postgården«, og er den eneste kendte frem
stilling af denne bygning, før den ændredes. 
Der er overensstemmelse mellem maleriet 
og beskrivelsen i brandtaksationsprotokol
len1).

Fuglekongen Lauritz Elisæus Muller, *o. 
17672), fl836, var forpagter på Ringsted 
kloster indtil 1814, men fik allerede 1811 
borgerskab som brændevinsbrænder i 
Ringsted. Overtog 1812 gæstgiveriet i Freies- 
lebens gård, der 1826 opnåede status som 
postgård3).

Muller (der også omtales som Møller) var 
blandt stifterne af selskabet 1797. Han blev 
fuglekonge 15/7 1823 ved eget skud4).

1) Brandtaksationen i Ringsted 1824.
2) Folketælling i Ringsted købstad 1834.
3) Oplysninger fra Midtsjællands lokalhistoriske 

Arkiv.
4) Protokol side 3a, 78a og 126.
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24) Fuglekongen 1824

Mus. nr. 2225. Mål: 52 cm i diam. Sort bånd, 
afgrænset indefter med gul kant. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift på nederste del af billedfeltet med 
skrevne gule bogstaver på sort bund, af
grænset med gul kant: »Givet af Bager I: L: 
Kyhn til det/Borgerlige Fugle Skydeselskab 
/i Nestved den 20. July/1824«

Billedfelt: Interiør fra et bageri. T.v. lægges 
brød i ovnen (fladbuet åbning med ild (!) 
med grissel (stang med træplade på enden). 
T.h. ælter tre mænd ved et bord. I baggrun
den to hylder, herunder en mand, bøjet over 
et kar. Ved døren en mand med melsæk. Bil
ledet er beskadiget i venstre side.

Fuglekongen Johan Ludvig Kyhn, *o. 1778, ba
ger i Ramsherred i Næstved. Kaldes mel
handler ved folketællingen 18451). 11848, da 
enken sælger bopæl med bageri2).

Kyhn blev medlem af selskabet 1807 og fug
lekonge 20/7 1824 ved brændevinsbrænder 
D. Hansens skud. Udgik 1829:t).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834 og 1845.
2) Næstved Avis 1/11 1848.
3) Protokol side 37, 79, 80a og 91.
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25) Fuglekongen 1825
(Skiven dateret 1826)

Mus. nr. 2226. Mål: 54 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift med skrevne hvide bogstaver på 
sort bund nederst på skiven: »Givet af Cap
tain Leutenant A: Recke/Bestyrer af den 
Næsbyeholmske Kanal/Ridder af Danne
brog, det Borgerlige/Nestvedske Fugleskyd- 
nings/Selskabs Konge fra 1825/til July 
1826«.

Billedfelt: Kammersluse med port og trappe 
samt »Styrt« ved den næsbyholmske kanal 
(Susåen), ved Maglemølle nord for Næstved. 
På kanalen pram med mast, trukket af hest 
på bredden. Bag hesten mand med pisk. I 
prammen, der bevæges ved en line bundet 
om masten, er 13 uniformerede personer; 
manden i forstavnen bruger en råber. På 
bredden ses bestyreren (i uniform) med fa
milie (?). Baggrund med popler og andre 
træer. Himmel med skyer.

Kanalen1), der var en udbygning af Susåen 
med stopsluser og to kammersluser (ved 
Holløse mølle og ved Maglemølle), havde til 
formål at sikre transporten afbrænde fra de 
midtsjællandske skove til København. Den 
gik fra Næsbyholm til Næstved og indrette
des 1811-13 samtidig med, at der gravedes en 
kanal gennem Longshavetangen ved Karre
bæksminde til afløsning for Mindegabet, 
den gamle naturlige indsejling fra Små
landshavet til Karrebæk fjord. Den næsby
holmske kanal kaldes også den Danneskiold- 
ske efter amtmand greve C.C.S. Danneskiold 
Samsøe, der bl.a, ejede Næsbyholm, og som 
tog initiativet til kanalen. Denne mistede sin 
betydning omkring midten af århundredet. 
— Det er ikke muligt at fastslå nøjagtigheden 
af billedet her, da der, så vidt vides, ikke ken
des andre fremstillinger af slusen.

Farver: grønt, blåt og brunt.
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Fuglekongen Johan Adolph von der Recke er 
nok den interessanteste i hele rækken. 
*1787, var uddannet ved sømilitæret2), og 
blev 1810 fritaget fra tjenesten for at hjælpe 
sin fader, oberst og landmåler A.D. von der 
Recke, som ledede kanalarbejdet ved Karre
bæksminde. Foretog 1811-13 indretningen af 
den næsbyholmske kanal, hvis bestyrer han 
blev under greve Danneskiold Samsøe og ef
ter hans død staten. 1815 blev han ridder af 
Dannebrog og fratrådte militærtjenesten 
som karakteriseret (titulær) kaptajn. Han 
flyttede 1818 fra Næstved til Valdemarskilde 
ved Slagelse3). Denne gård, som han havde 
erhvervet, hørte under Antvorskov hoved
gård. 1843 solgte han Valdemarskilde og 
købte i stedet Sohngårdsholm ved Ålborg; 
den havde han til 1856.

I.A. von der Recke var politisk interesseret 
og tilhørte Højre. Han var stænderdeputeret 
for Øernes fjerde købstaddistrikt 1834-40 
(købstæderne i Sorø amt, Slagelse). Recke fik 
gennemført, at der oprettedes toldsted med 
begrænset rettighed i Slagelse. 1854-55 var 

han valgt til Folketinget i Sæbykredsen, 
1855-58 i Holbækkredsen. 1861 døde han 
under et ophold i Norge4) og 5).

Recke (som han kaldte sig selv) blev 1817 
valgt til dommer i fugleskydningsselskabet. 
5/7 1825 blev han fuglekonge ved skud af 
kaptajn Petersen i Holløse mølle. 1837 ud
meldte han sig af selskabet6).

I »Rigsdagens Medlemmer 1848-1948« bind
II side 156 er gengivet maleri af Recke.

1) Trap Danmark, 5. udgave, bd. IV, side 255. J. In
gemann Pedersen: Susåen og Den danneskjold
ske Kanal. Historisk Samfund for Præstø Amt. 
Årbog 1986.

2) Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og 
den danske Søetat 1814-1932 II, 1935.

3) Protokol side 64. Folketælling i Slagelse Set. Pe
ders Sogn 1834.

4) Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers 
Historie 1830-48,1, side 290 og 396-. 1931. Victor 
Elberling: Rigsdagens Medlemmer gennem 100 
Aar II, 1950.

5) Thomas Larsen: En Gennembrudstid II, side 115- 
16. 1922.

6) Protokol side 62, 82a og 133a.
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26) Fuglekongen 1826

Mus. nr. 2227. Mål: 49,5 cm i diam. Indskrifts
bånd afgrænset fra midterparti ved ege
bladskrans med rødt og hvidt bånd nederst.

Indskrift med skrevne rødbrune bogstaver 
på gullig bund. I båndet: »Givet af Christof
fer From Beck Forpagter paa Rosendahl«. I 
midterpartiet: »Ved fremed Haand,/Vandtes 
Kongebaand./den 11 Juli 1826«. — Verset er 
en variation af det på nr. 4.

Billedfeltet er erstattet af den ovenfor om
talte krans.

Farver: grønt, hvidt og rødt på gullig bund.

Fuglekongen Christopher From Beck, * 1788, var 
forpagter på Rosendahl ved Fakse. 1834 kal
des han forhenværende forpagter af hoved
gården1).

Han blev medlem af selskabet 1817 og fugle
konge 11/7 1826 ved skud af forvalter Søn
derup, Rosendahl (jvf. nr. 36)2).

1) Folketælling i Fakse sogn 1834.
2) Protokol side 61a og 84.
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27) Fuglekongen 1827

Fotografi i sort-hvidt af skive i (ukendt) pri
vateje. Mål, farver og indskrift kendes ikke, 
men skiven kan identificeres som fuglekon
gens 1827 (28).

Billedfelt: Del af Axeltorvs nordvestside 
med tre huse. Bygningen t.v. er det senere 
»Landmandshotellet«, nu anneks til Hotel 
Axelhus, og den var bolig for fuglekongen 
Moses Gottschalk, som desuden havde er
hvervet naboejendommen. Denne var op
ført 1784 af kancelliråd, byfoged Ewald Wulf 
til minde om faderen guldsmed Jonas Wulf. 
Det var en smuk rokokobygning med fron- 
tispice og mansardtag, som ødelagdes ved en 
ombygning o. 1890. På et fotografi af Axel- 
torv i 1860’erne er indgangsdøren muret til 
(gengivet i »125 år blandt bøger og borgere i 
byens midte« side 9. Næstved 1976). Ejen
dommen til højre i billedet, fra ca. 1600, var 
et bindingsværkshus med fint udskåret tøm
mer (gengivet i Chr. Axel Jensen: Dansk Bin
dingsværk fra Renæssancetiden, side 21. 
1933). Facaden blev nedbrudt 1869.

I billedets højre side ses en transportvogn, 
som åbenbart er ved at blive fyldt med varer. 
Den kraftige mand med stok og fortegnelse i 
hånden skal sikkert forestille købmanden 
selv. Der står en interesseret person i husdø
ren til venstre, og fire mænd passerer torvet i 
forskellig retning. Trods travlheden virker 
bybilledet idyllisk.

Fuglekongen Moses Gottschalk er omtalt un
der nr. 19 (fuglekongen 1818).

Blev fuglekonge 9/7 1827 ved skud af hr. 
Møller fra Ditlevshøj1).

1) Protokol side 86a-87.
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28) Fuglekongen 1828

Mus. nr. 2228. Mål: 57 cm i diam. Smal, sort 
ramme afgrænset fra billedfeltet ved gylden 
kant. Intet indskriftsbånd.

Indskrift med skrevne forgyldte bogstaver 
på blålig bund nederst i billedfeltet og af
grænset af forgyldt kant: »Givet af C. Bonne- 
sen/d: 2denjulii 1828«.

Billedfelt: Torvet (Axeltorv) set mod nord
øst. Fugleskydningsselskabets medlemmer 
marcherer over torvet mod nordvest. Forrest 
to rækker musikere, så følger fuglekongen 
med sølvgevinsterne og en dreng med ski
ven. Der er i alt 12 geledder i optoget. — T.h. 
Vagten (garnisonens vagthus, nedrevet i 
1880’erne); den har frontispice med dekora
tion og kendes fra fotografier. Dette er den 
eneste fremstilling på et maleri. Foran Vag
ten står soldater ret. T.v. ses Løveapotekets 
bygning; dets facade udformedes under en 
ombygning i 1850’erne af M.G. Bindesbøll. — 
På torvet ses flere personer, bl.a, en officer til 
hest fra landseneerne og, i en port, en bonde 
med rød strikket hue. Himmel med skyer.

Fuglekongen Christian Bonnesen, *1805'), fik 
borgerskab som købmand i Næstved 1827, 
men ombyttede det 1848-50 med borger
skab som restauratør med tilladelse til at ud
skænke drikkevarer og til billardhold. Han 
åbnede 1848 en fin restaurant på Kiødtorvet 
(Set. Peders Kirkeplads) i Mogens Tuessøns 
Stenboder, med Tivoli i haven, og drev den 
med stort held, til han fik opsigelse af ejeren 
af Stenboderne 1854. Efter at have haft Nor
ske Løve i Køge vendte han tilbage til Næs
tved 1855. Et par forsøg med restaurationer 
faldt dog ikke heldigt ud, og han døde som 
en fattig mand 1865.

Bonnesen blev medlem af selskabet 1827 og 
fuglekonge 2/7 1828 ved bøssemager
Rohdings skud. Udgået af selskabet 18303).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Svend Arnholtz: Tivoli i Næstved (Årbog for Hi

storisk Samfund for Præstø Amt 1958, side 93- 
149).

3) Protokol side 85 og 90 (1827: »Handelsbetjent 
Bondesen«), 95a.
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29) Fuglekongen 1829

Mus. nr. 2229. Mål: 52,5 cm i diam. Bred ind
skriftsramme, omgivet af smalle, gule kanter.

Indskrift med sorte bogstaver på grøn bund 
(vanskeligt at læse). Øverst: »Givet af Gods
forvalter og Kystmelisse Befalingsmand I: H: 
Voss«, nederst: »den 14de Juli 1829«.

Billedfelt: Fugleskydning i Frederikslund 
skov syd for Herlufsholm. Udsigt over Sus
åen mod »Fuglestangsholmen« og Råd
mandshaven, mod øst. Forrest i midten pro
menerer en festklædt dame og herre, t.h. står 
en mand og en dreng med en hund. Til ven
stre affyrer en deltager i fugleskydningen en 
bøsse, som hviler på en stander, »anlægspæ
len«, over mod fuglen, der er anbragt på hol
men, på en stang med stivere og barduner 
(jvf. nr. 20). Til højre for fugleskydningsstan
gen et splitflag på en stander med skive. I bil
ledets venstre side er der fire tilskuere, hvor
af den forreste synes at se i en kikkert. I bag
grunden en græsklædt åbning i skoven og 
himmel med skyer.

Fuglekongen Johan Henrik Voss, *1774, var 
1801 »Skriverkarl« på Gunderslevholm1), 
kaldes 1817 forvalter på Førslevgård2) og 
fungerede stadig i denne stilling 18343).

Voss var medlem af selskabet fra 1799 og 
blev 14/7 1829 fuglekonge ved skud af møl
ler Hansen, Bavelse mølle4). Udgik 1838 
(boede da på Hindholm)5).

1) Folketælling i Gunderslev sogn 1801.
2) Den Vest-Sjællandske Avis 1817, nr. 13.
3) Folketælling i Førslev sogn 1834.
4) Protokol side 9 og 94.
5) Protokol side 139a.
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30) Fuglekongen 1830
(Skiven dateret 1831)

Mus. nr. 2231. Mål: 54 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift med skrevne, mørkebrune bogsta
ver nederst på skiven på baggrund af gullige 
skyer: »Morten Smith Schonheyder den 5te 
Julii 1831«.

Billedfelt: En hånd holder en vægt i et hul i 
skyerne. Der hentydes til, at Schonheyder 
var dommer (byfoged). Den øvrige symbolik 
med Justitia mangler.

Farver: gult, brunt og gråt.

Fuglekongen Morten Smith Schonheyder'}, 
*1782, f 1835, blev cand.jur. 1801, sekretær i 
Højesteret 1802, fik Universitetets guldme
dalje for en juridisk afhandling 1803, blev as
sessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten 
1807. Borgmester og byfoged, by- og rådstue
skriver i Næstved samt herredsfoged og skri
ver i Tybjerg herred 1809, tillige birkedom
mer og skriver i Gavnø Birk 1811. Virkelig 
justitsråd 1815, statsråd 1822. — Boede i 
Købmagergade i Næstved2).

Schonheyder blev medlem af selskabet 1815, 
dets præses 1815 og fuglekonge 13/7 1830 
ved skud af kontorist Permin3).

1) Candidati og examinati juris 1736-1836, bd. IV, 
1958.

2) Folketælling i Næstved købstad 1834.
3) Protokol side 44a, 51, 51a og 97.
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31) Fuglekongen 1831

Mus. nr. 2230. Mål: 51 cm i diam. Bredt ind
skriftsbånd, afgrænset indefter med smal, 
gul kant.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »H. Hansen«, nederst: »1831«.

Billedfelt: I forgrunden mark med græssen
de køer. Længere tilbage kvinde, der vasker. 
Bagved Havemølle: landbrugsbygninger 
med to vandmøller. Derefter Ringsted klo
ster. I horisonten træer og til højre tårnet 
af Set. Bendts Kirke i Ringsted, som det så ud 
efter branden 1806 og indtil restaureringen 
1900-1909. Himmel med skyer. Der er over
ensstemmelse mellem et stik med samme 
motiv i Pontoppidans Danske Atlas tomus 
III, side 50-51, og maleriet her, der er det 
eneste i sin art. Set mod øst.

Farver: grønt, hvidt, blåt og rødt.

Fuglekongen Hans Hansen, *1793, var møller 
på Havemølle og blev forpagter af Ringsted 
kloster 18371).

Han blev fuglekonge 5/7 1831 ved skud af 
fuldmægtig Lund, Næstved. I medlemslisten 
1832 nævnes han som forpagter2).

1) Oplysninger fra Midtsjællands lokalhistoriske 
Arkiv.

2) Protokol side 103a og 108a.
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32) Fuglekongen 1833

Mus. nr. 2232. Mål: 56,5 cm i diam. Bred de
koreret kant, indskrift i midterpartiet.

Indskrift med skrevne bogstaver på mørke
grøn grund: »Givet/af Kiøbmand/C: Sol- 
dath/som Fuglekonge/den 15de Juli 1833«.

Billedfelt: Bredt bånd med blade og frugter, 
afgrænset indefter med perlestaf, yderst med 
gul kant.

Fuglekongen Carl Peder Soldalh, *o. 1786, var 
købmand i Østergade i Næstved1)- Fik bor
gerskab 1808 og var kæmner 1824-272).

Han blev medlem af selskabet 1809 og fugle
konge 17/7 1833 ved skud af møller Steffen
sen i Næstved3). J18544).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Rasmus Nielsen IV, side 51-52.
3) Protokol side 40a, 114a og 236a.
4) N. A, 18/12 1854.
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33) Fuglekongen 1834

Mus. nr. 2234. Mål: 52 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift på nederste del af skiven, under 
billedfeltet, med skrevne umbra bogstaver 
på lys bund: »Givet af Brændeviinsbrænder/ 
S: A: Galle, som Selskabets/Fuglekonge d: 
16de Julii/1834«.

Billedfelt: Udsigt over Næstved fra bakken 
over kirkegården, set mod vest. I forgrunden 
fem personer (tre herrer, en dreng og en 
pige), bagved ses den græsklædte bakke med 
et hus. I baggrunden fra højre mod venstre: 
Sandbjerget (i vore dage Johannesbjerg + 
Munkebakken + Amtmandsbakken), huse
ne, bl.a, det nuværende Axelhus, Set. Mor
tens og Set. Peders kirker, Peder Syvs Hus 
(den gamle latinskole, nedrevet 1881), an
bragt forkert, sortebrødreklostrets bygning 
(nedrevet 1840) og Susåen med sine slyng
ninger. Under horisonten er der marker og 
skove samt Herlufshoms og til venstre Karre
bæks kirker. Himmel med skyer. Maleriet er 
stærkt påvirket af Søren Læssøe Langes far
velagte radering »Nestved« fra 1820. Krake
leret.

Fuglekongen Søren Adolph Galle, *1801*), be
nævnes i medlemslisten 18322) som forvalter 
på Næsbyholm. I folketællingslisten for Næs
tved kaldes han forhenværende forvalter, nu 
uden erhverv. I samme ejendom i Østergade 
boede hans mor, enken Else Margrethe Gal
le, ejerinde af et brænderi. På fuglekongeski
verne 1834 og 1835 kalder han sig brænde
vinsbrænder. Fik sidste år borgerskab som 
brændevinsbrænder og værtshusholder. 
1839 blev S.A. Galle udnævnt til revisor for 
kommunen3). Han døde som en velhavende 
mand i 18454).

Galle optoges i selskabet 1826. Han blev fug
lekonge 16/7 1834 ved eget skud. — Jvf. nr. 
34.

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Protokol side 108a.
3) Næstved og Callundborg Ugeblad 8/1 1839.
4) Set. Mortens kirkebog og Næstved Avis 27/2 

1851 og 15/6 1854.
5) Protokol side 83, 118a og 181a.
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34) Fuglekongen 1835

Mus. nr. 2233. Mål: 52 cm i diam. Indskrift 
dels på øverste kant, dels under billedfeltet.

Indskrift 1) øverst langs randen med skrevne 
sorte bogstaver på billedfeltet: »Saa kraftfuld 
og stærk i Alder som Egen, vort Selskab be- 
staae«., 2) nederst på skiven, afgrænset opef
ter med gul, smal rand, med skrevne gule 
bogstaver på sort bund: »Givet af Brænde
vinsbrænder S: A: Galle som Selskabets/ 
Fuglekonge d: 15 Julii/1835«.

Billedfelt: Et egetræ på en bakketop, bagved 
landskab med bakker og himmel. Krakele
ret.

Farver: blåt og grønt.

Fuglekongen: se nr. 33. S.A. Galle blev også 
denne gang fuglekonge ved eget skud 15/7 
18351). Omtalt under nr. 33 (fuglekonge 
1834).

1) Protokol side 124.
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35) Fuglekongen 1836
(Skiven dateret 1837)

Mus. nr. 2235. Mål: 52,5 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift dels med skrevne, dels trykte (goti
ske) gule bogstaver på rødbrun bund: »Givet 
af forhenværende Forval ter/ved/
HERLUFSHOLMS STIFTELSE/NICOLAI 
CHRISTOPHER BULOW/Den 20de Juli 
1837«.

Intet billede, men to streger under indskrif
ten.

Fuglekongen Nicolai Christopher Bulow er om
talt under nr. 9 (Fuglekonge 1805).

Blev fuglekonge 20/7 1836 ved købmand 
Korfitzens skud1).

1) Protokol side 133a.
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36) Fuglekongen 1837
(Skiven dateret 1838)

Mus. nr. 2236. Mål: 51 cm i diam. Smal, sort 
kant. Intet indskriftsbånd.

Indskrift med skrevne sorte bogstaver på 
grålig bund: »Givet/af Procurator J P Clau- 
sen/den 19de Juli 1838«.

Billedfelt: Krans af blade, åben opefter.

Farver: grønlige nuancer.

Fuglekongen Jacob Paulin Clausen, *1796'), 
blev exam.jur. 1820 og fik borgerskab som 
brændevinsbrænder i Næstved 18282). Året 
efter opsagde han sit borgerskab og blev 
1831 prokurator ved samtlige retter i Sjæl
lands Stift, København undtaget. Samme år 
blev han sekundløjtnant å la suite (uden for 
nummer) i Københavns borgerlige infanteri 
og fik 1843 afsked med kaptajns karakter 
(rang). Han nævnes i skydeselskabets med
lemsfortegnelse 18323) som prokurator og 
løjtnant ved brandkorpset, var 1829-47 
kæmner i Næstved og 1852 borgerrepræsen
tant4). Blev 1851 formand for afløsning af 
jagtretten i Præstø Amt2). + 18555).

Clausen blev medlem af selskabet 1822 og 
fuglekonge 21/7 1837 ved bøssemager 
Rohdings skud. Udgået 18496).

1) Folketælling i Næstved købstad 1834.
2) Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 

1660-1869. 1935.
3) Protokol side 108.
4) Rasmus Nielsen IV, side 52 og 55 (omtales her 

fejlagtigt som Jens Peder Clausen).
5) Næstved Avis 30/6 1855.
6) Protokol side 74a og 136a. Betegnes 1822 som 

Fuldmægtig s. 198.
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37) Fuglekongen 1838

Mus. nr. 2237. Mål: 62 cm i diam. Indskrifts
bånd afgrænset indefter med tynd, gul kant.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund, begyndende til venstre midtpå: »Givet 
af Forvalter Sønderup paa Magrethnlund 
som Selskabets Fuglekonge i Nestved d: 20de 
Julii 1838«.

Billedfelt: Flyvende engel, vendt til venstre, 
med kvist i højre hånd og holdende gevandt 
i venstre. Mørk baggrund. Motivet skal ud
trykke ønsket om fred.

Farver: grønt, rødt, brunligt og gråligt.

Fuglekongen Joachim Brokdorf Sønderup, 
*1783'), var forvalter på Rosendahl 1826 (se 
nr. 26), i 1838 godsforvalter og forpagter på 
Margrethe(n)lund under Rosendahl, Fakse2). 
Benævnes 1834 som Kystpoliti-Districtscom- 
missair.

Sønderup blev medlem af selskabet 1817 og 
fuglekonge 20/7 1838 ved orgelbygger 
Thornams skud. Udgik 18553).

1) Folketælling i Fakse sogn 1834.
2) Næstved Ugeblad 27/7 1838.
3) Protokol side 61a, 141a og 244a.
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38) Fuglekongen 1839

Mus. nr. 2238. Mål: 57 cm i diam. Bredt, sort 
indskriftsbånd, afgrænset indefter med smal, 
gul kant.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på sort 
bund. Øverst: »P: C: Lind«, nederst: »den 
23dejulii 1839«.

Billedfelt: I forgrunden mark med græssen
de køer og får. Bagved en større landbrugs
ejendom med flere bindingsværksbygninger 
med tegltag. I baggrunden himmel med sky
er. Bygningerne på skiven viser overensstem
melse med en tegning af Valbygård ved Sla
gelse før nedrivningen af hovedbygningen i 
1850’erne. Udført af Caroline Stampe ca. 
1850').

Farver: grønt, rødt, brunt, blåt og hvidt.

Fuglekongen Poul Christian Lind, * 17822), var 
forvalter på Valbygård, hvis ejer minister P.F. 
Stemann fungerede som forstander på Her
lufsholm og blev medlem af skydeselskabet.

Lind blev optaget 1839 og gjort til fuglekon
ge 23/7 samme år ved skud af skovrider 
Wind, Herlufsholm. Udgik af selskabet 
18503) og 4).

1) Aage Roussell: Danske Slotte og Herregårde, bd.
4, s. 139.

2) Folketælling i Slagelse Set. Mikkels sogn 1834.
3) Protokol side 143a, 146a og 204.
4) Sjællandsposten 30/7 1839.
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39) Fuglekongen 1840

Mus. nr. 2239. Mål: 52,5 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift i ramme nederst på skiven med go
tisk skrift og nederst med skrevne gule bog
staver på sort bund: »Givet af Fuglekongen/ 
Kamerjunker Friess/Ritmester i Sjelland- 
ske/Landseneer Regiment/den 21de Tulii 
1840«.

Billedfelt: Udfylder hele skiven. Yderst smal, 
mørk ramme med voluter i regelmæssig af
stand. Nederst brunlig opsats med voluter 
og flad hylde. På denne er placeret et ovalt 
skjold, omviklet med et grønt, kunstfærdigt 
arrangeret bånd, foroven fastgjort med et 
spir. Gullig baggrund. Rundt om skjoldet er 
arrangeret et opbud af forskellige våben: 
spyd, sabel, revolver, flitsbue og kogger, bøs
se, kugler samt hjælm og fane. Midt i det 
ovale skjold er malet et rødt våbenskjold 
med forgyldt, dekorativt »F« og krone med 
seks kugler over. Det er givet et uautoriseret 
våbenskjold.

Fuglekongen Friedrich v. Friess, *1796, løjt
nant, 1837 ritmester ved Sjællandske Land- 
seneerregiment, 1828 kammerjunker, afsked 
1842, f 1864').

Han opfordrede i 1853 sine medborgere i 
Næstved til at oprettet et fond, hvis koleraen 
skulle komme til byen2). Boede i Østergade i 
Næstved3).

Friess blev medlem af selskabet 1835 og fug
lekonge 21/7 1840 ved købmand S.A. Galles 
skud.

1) Håndskrevet manuskript, udført i Hærens Arkiv.
2) Næstved Avis 4/8 1853.
3) Folketælling i Næstved 1834 og 1840.
4) Protokol side 121a og 152.





40) Fuglekongen 1841

Mus. nr. 2240. Mål: 54 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift på nederste del af skiven med ver
saler, efternavn i fraktur, med gule bogstaver 
på sort bund: »GIVET AF MALER/HO- 
CKENDORFF/SOM FUGLEKONGE DEN 
20de JULI 1841«.

Billedfelt: Interiør fra et malerværksted, for
mentlig Hockendorffs eget, malet af ham 
selv. Et af de ældste danske malerier af et 
malerværksted. Billedfeltet er kantet med 
rosetter. Rummet: t.v. tre vinduer, herunder 
arbejdsbord, i baggrunden t.v. en dør, deref
ter arbejdsbord; op til loftet ses hylder med 
krukker, kasser med etiketter på og flasker 
samt pensler. T.h. arbejdsbord og hylder. 
Bjælkeloft, hvorfra der hænger sigte og mål 
ned. Personer: På en stol sidder mesters kone 
i sort kjole og med kyse; hun har medbragt 
kurven med mad og flasker, som er sat på 
gulvet foran hende. Bagved står den impo
nerende mester iført frakke med sølvknap
per, høj hat og lange støvler. Han støtter sig 
til en stok i højre hånd, har en flaske i ven
stre og en krukke i klemme i armen. T.v. 
svend eller lærling, i færd med at rive farver; 
han har kasket og er i skjorteærmer. To sven
de i frakke med bælte er beskæftigede ved 
bagvæggen og til højre; sidstnævnte drejer 
på et håndtag. På flisegulvet ses hund og kat 
ved et kødben1).

Fuglekongen Johan Christian Hockendorff, *o. 
1791 i Stettin2), malermester i Østergade i 
Næstved. Han malede ifølge et lokalt blad3) 
en smuk transparent over hovedbygningen 
til Den Ostenfeldtske Stiftelse i Næstved 
1840.

Hockendorff blev medlem af selskabet 1817 
og fuglekonge 20/7 1841 ved købmand S.A. 
Galles skud4), f 18535).

1) »farve tapet« 7-8 1977 og 4 1978.
2) Folketælling i Næstved købstad 1840.
3) Den Syd-Sjællandske Avis 26/8 1840.
4) Protokol side 61a og 157a.
5) Næstved Avis 29/1 1853.
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41) Fuglekongen 1842

Mus. nr. 2241. Mål: 53 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift med skrevne gule bogstaver på 
mørk bund nederst på skiven: »Givet af 
Skovrider/N: 1: Kann/Som Selskabets Fugle
konge den 19 Juli 1842«.

Billedfelt: Skovbillede. Forrest til venstre jæ
ger med lange støvler, lyse knæbukser og 
hat, ledsaget af hund. Løvtræer t.v., grantræ
er t.h.,i baggrunden jæger, sigtende mod ha
re. Himmel og skyer.

Farver: grønt, brunt, hvidt og blåt.

Fuglekongen Niels Jørgen Kann, *1801l+2), var 
fra 1832 skovridder på Lindholm hovedgård, 
Gevninge sogn, Volborg herred, hvis ejer 
Joachim greve Scheel-Plessen også havde 
Saltø, hvor Kanns broder Johan Heinrich 
var skovrider fra 1824. Ved dennes død 1867 
blev N.I. Kann hans efterfølger på Saltø. 
11887. Ingen af brødrene var forstkandidat.

N.I. Kann blev medlem af selskabet 1840 og 
fuglekonge 19/7 1842 ved broderens skud. 
Udgik 18453).

1) Folketælling i Gevninge sogn 1840.
2) Slægten Kann i Danmark. 2. udg. 1980.
3) Protokol side 149, 163-63a og 181a.
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42) Fuglekongen 1844

Mus. nr. 2242. Mål: 51,5 cm i diam. Tunget, 
rødbrun kant om skiven. Intet indskrifts
bånd.

Indskrift på neclerste del af skiven med 
skrevne gule bogstaver på sort bund: »Givet 
af Forvalter Lund, som/Fuglekonge den 22 
Juli 1844«.

Billedfelt: Herre i festtøj og med høj hat 
fremviser sølvgevinster på bakke for en sko
magerdreng med lange støvler til venstre og 
en kone med forklæde, begejstret slående ud 
med hænderne, til højre. Solbeskinnet land
skab. T.v. i billedet ses et hus, kalket og med 
tegltag, tilhørende have, bagved endnu et 
hus. T.h. fører en bådebro ud til en sø med 
en sejlbåd. Bagved ses en hollandsk mølle. I 
baggrunden himmel med skyer. Det lader sig 
ikke afgøre, om der er afbildet en bestemt lo
kalitet, eller der er tale om et opdigtet motiv. 

Fuglekongen Hans Lund, * 1794, var arvefæ
ster og forvalter på Fodbygård og boede i 
Fodby1). Han nævnes i medlemslisten 1832 
og blev fuglekonge 24/7 1844 ved skud af 
Hansen på Myrupgården2).

Farver: gult, rødt, sort, blåt, hvidt og grønt.
1) Folketælling i Fodby sogn 1845.
2) Protokol side 108a og 179.
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43) Fuglekongen 1845

Mus. nr. 85:184. Mål: 52,5 cm i diam. Smal, 
forgyldt ramme med slynget dekoration 
(»topstykke«) øverst og nederst og med et par 
små ornamenter. Intet indskriftsbånd.

Indskrift på sort bund med forgyldte bog
staver, majuskler og minuskier, i nederste del 
af det indrammede: »GIVET af C. HANSEN. 
I BAVELSE MØLLE d 21 juli 1845«.

Billedfelt: Fylder lidt over de øverste to tre- 
dieclele af det indrammede og viser Bavelse 
Mølle og møllegård. Yderst t.v. en bindings
værkslænge, derefter en slank hollandsk 
vindmølle og t.h. herfor møllegården, om- 
krandset af træer. T.v. i billedet møllersven
den med trillebør og sæk, midtfor mølleren i 
samtale med en kunde. T.h. for møllegården 
skimtes søen, omgivet af skov. Det meste af 
billedfladen udgøres af skyet himmel. Som
merlandskab.

Farver: Naturtro, hovedsagelig grønne og 
brune nuancer. Habilt, lidt ubehjælpsomt 
arbejde.

Skiven, der har en øsken til ophængning, er 
velbevaret. Den dukkede op i 1985 og skæn
kedes til Næstved Museum af Bernhard Pe
dersen, Sandved.

Fuglekongen Christian Hansen, * 1781, boede i 
Bavelse Mølle, som endnu i 1855 var i hans 
besiddelse1). Han blev optaget i fugleskyd
ningsselskabet i 1826 og gik ud 18562). Ved 
fugleskydningen 22/7 1845 blev han fugle
konge ved landsener Husums skud3).

1) Folketællinger i Bavelse sogn 1834-60.
2) Protokol side 83 og 250a-51.
3) Protokol side 185a.
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44) Fuglekongen 1846

Mus. nr. 2243. Mål: 45 cm i diam. Intet ind
skriftsbånd.

Indskrift med rødbrune bogstaver på gullig 
bund: a) med versaler i rundkreds; øverst: 
»GIVET, AF CONDITOR, C, HANSEN«, ne- 
derst: »DEN 21, JULI, 1846!. b) inde i kredsen, 
vandret, med skrevne bogstaver: »Nestved,/ 
borgerlig Fugleskycl=/nings Selskabs, Fug- 
le=/Konge«.

Billedfelt: Nær ved kanten stiliseret bort 
med røde og gule blomster og grønne blade. 
Borten er indrammet med tynde grønne lin
jer. Udsmykningen fører tanken hen på et 
konditorarbejde!

Farver: rødt, gult, grønt og sort på gullig 
baggrund.

Fuglekongen Carl Christian Hansen, * 1809, 
var konditor på Axeltorv i Næstved1)- Han 
overtog 1836 forretningen efter sin fader 
med betinget borgerskab og fik 1850 ende
ligt borgerskab (formentlig ved moderens 
død)'2). Han omtales 1843 i et lokalt blad af 
»En Iagttager«, der er vred over, at konditor 
Hansen, som havde beværtningen under 
fugleskydningen i skoven, nægtede at levere 
glas til musikerne, da den nye fuglekonge 
sendte nogle flasker vin op til dem3).

Hansen påbegyndte i 1849 noget for en kon
ditor usædvanligt: at rejse rundt og optage 
daguerreotypier. Næste år solgte han sit kon
ditori og åbnede en tilsvarende forretning i 
Frederiksberggade i København. Han fort
satte dog med daguerreotypier og oprettede 
1854 sammen med en søn (der havde lært fo
tografi i Tyskland og senere blev kendt som 
hoffotograf Georg E. Hansen) det første fo
tografiske atelier i Danmark. Han døde 
189U).

C.C. Hansen nævnes i medlemslisten 1832 
og blev fuglekonge 21/7 1846 ved skytte 
Steffensens skud5).

1) Folketælling i Næstved købstad 1840.
2) Borgerskabsbrev i Næstved by- og egnshistoriske 

Arkiv.
3) Ny Sjællandspost 28/7 1843.
4) Svend Arnholtz: Gamle Næstved-Fotografer. År

bog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1954, 
side 121-23. Bjørn Ochsner:

Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900. 1969.
5) Protokol side 108a og 190a.
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