
De gamle platter fortæller – 9. 

DAGBLADETS navnkundige journalist, salige Arne Jensen, skrev i starten af 1970´erne artikelserien ”De gamle platter fortæller” 

om kongeskiverne fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det blev til i alt 75 artikler, der blev bragt i DAGBLADET i 

1972/73. Enkelte af artiklerne blev gengivet op til fugleskydningsselskabets 200 års jubilæum i 1987. 

Som en markering af fugleskydningsselskabets 225 års jubilæum, den 28. august 2012, bliver Arne Jensens artikler nu genudgivet. I 

nogle tilfælde er historien eller ny viden løbet fra artiklerne, men i respekt for Arne Jensen, bliver alle artiklerne bragt, som de i sin 

tid blev skrevet af den lune journalist. Bortset fra justeringer af diverse trykfejl, er der ikke rettet et komma i Arne Jensens artikler. 

For at artiklerne til stadighed kan have et opdateret og korrekt indhold i forhold til nutidens læsere, vil der dog i de fleste tilfælde 

være tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler. 

Skulle disse tilføjelser eller korrektioner være mangelfulde eller utilstrækkelige, vil det være meget interessant hvis DAGBLADETS 

læsere kan supplere. 

Foruden de gamle artikler, har redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt, i samarbejde med 

redaktionsleder på DAGBLADET Lars Ahn Pedersen forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler vil blive bragt i 

DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser der ligger op til jubilæumsdagen. 

Fugleskydningsselskabet officielle betegnelse for de gamle klenodier er ”skiver”, men i fortsat respekt for Arne Jensens ordvalg, vil 

vi her bibeholde den oprindelige overskrift. 

Interesserede læsere kan læse meget mere om det gamle selskab på www.roskildefugleskydning.dk. 

 

Et stejlt pligtmenneske 

Murermester J.P. Olsen startede fra bunden og endte som en af Roskildes ansete 

borgere 

Adskillige af fuglekongerne har ladet deres bolig være motiv til platterne i Roskilde og Omegns 

Fugleskydningsselskabs samling på hotel Prindsen. Det gælder således muremester J.P. Olsen, der 

blev fuglekone i 1921, og på hvis platte man ser hans statelige ejendom Skovbovænget 1. 

J.P. Olsen døde i 1933, 65 år. Hans liv havde noget af eventyrets glans over sig. Han kom tidligt i 

livets strenge skole, og han nåede ikke sovende frem. Men arbejdsomhed, dygtighed, nøjsomhed og 

redelighed hjalp ham frem, så han, der startede uden anden rigdom end sine bare næver og sin 

sunde fornuft, endte som Roskildes ansete borger, hvis initiativ kom til at præge mange forhold. 

* 

J.P. Olsens far var husmand i Snoldelev, og han var den yngste af en stor børneflok, så han måtte ud 

at tjene som dreng. 

Senere kom han i murerlære, og i 1893 nedsatte han sig som mester, hvorfra han i 1897 kom til 

Roskilde. Her udførte han en række store arbejder, deriblandt det tidligere bibliotek i Bredgade, 

ejendommen Hersegade 7, teknisk skole i Absalonsgade samt ejendommen på hjørnet af 

Jernbanegade og Ringstedgade. 

En overgang havde han endvidere den daværende Roskilde Skærvefabrik, som han udvidede og 

moderniserede, så den blev en af Sjællands største. 

* 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


I flere perioder var han overmester i Odd Fellow-logen, og han gjorde et stort arbejde indenfor det 

humanitære område. I to perioder var han medlem af byråd, valgt af Venstre. Han var blandt andet 

formand for vejudvalget, og han var en indflydelsesrig talsmand for en sund kommunaløkonomi. 

I mange år var J.P. Olsen formand for Venstrevælgerforeningen for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg, 

for Roskilde Højskolehjem og for Roskilde Dagblad, formand for skatterådet og for Roskilde 

skattekreds og vurderingsformand til kreditforeningen. 

J.P. Olsen var et udpræget pligtmenneske, hvis stejlhed kunne skabe ham modstandere, men han 

vandt gennem sit virke medmenneskers tillid. Som pastor V.D. Hansen sagde om ham ved 

begravelsen fra Gl. Frue kirke: - Vi ved, at han kunne være kantet, men det var kun noget ydre. 

Indenfor bankede der et varmt hjerte. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

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

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. J.P. Olsens skive indgår desværre ikke i 

museets særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. Skiven 

ligger i museets arkiv. 

* 

Det fremgår at J.P. Olsen døde 65 år gammel. Ifølge fugleskydningsselskabet notater, døde han i en 

alder af 66 år. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 13. maj 1972 og den 30. oktober 2010 


