
De gamle platter fortæller – 14. 

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. 

 

En ærke-roskildenser 

Den gamle sagfører, der blev myte i sin by 

Roskildes gamle sagfører N.C. Nielsen, der nåede nærmest at blive en institution i sin by, var til sin 

død i en alder af 82 år i 1944 formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, som han i 

1917 berigede med en fugleskydningsplatte, der viser hans fødested, den gamle kobbermølle på 

Frederiksborgvej. 

N.C. Nielsen var ærke-roskildenser, om nogen var det. Han var en af brødrene fra Kobbermøllen, 

og hele sit liv tilbragte han her i byen. På mange områder var han med at give udviklingen i byen og 

på egnen et skub i den rigtige retning. I DAGBLADET´s nekrolog hedder det bl.a.: ”Man kunne 

ikke andet end syntes godt om N.C. Nielsen. Der kunne skrives myter om hans oplagthed og hans 

humør, der syntes uopslideligt”. Han begyndte sin karriere som yngste kontorist ved Lejre Herred. 

Det var i 1877. Senere blev han ældste kontorist, 1. og 2. fuldmægtig og i halvandet år konstitueret 

som herredsfoged. I 1901 afbrød han imidlertid sin embedskarriere og nedsatte sig som sagfører i 

sin fødeby. I kraft af sin dygtighed oparbejdede han hurtigt en anset forretning. I sine sidste år 

virkede han ikke som sagfører, idet han havde overdraget forretningen til landsretssagfører Erntoft. 

Et af hans største arbejder som sagfører var udstykningsforretningen ved salget af Ledreborg 

fæstegods. Det drejede sig om 115 gårde og 400 huse. 

* 

N.C. Nielsens tillidshverv var et helt kapitel for sig selv. Han var medlem af Venstre 

vælgerforeningens bestyrelse, formand for fugleskydningsselskabet, medstifter af og formand for 

handels- og kontoristforeningen, i 37 år revisor i Roskilde Slagteri, i 17 år for Bondestandens 

Sparekasse og i en årrække for velgørenhedsselskabet ”Samlerne”. I 6 år var han formand for 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Roskilde ligningskommission, i 12 år amtsrevisor, i 12 år næstformand i Det danske Travselskab og 

meget meget mere. 

Sagfører N.C. Nielsen havde været gift to gange, og han efterlod sig 13 børn. Den gamle sagførers 

børnerigdom gav iøvrigt engang anledning til en lille, munter episode, som genfortælles af gårdejer 

Ejler Larsen, Tjørnegården, der iøvrigt er svigerfar til N.C. Nielsens yngste søn, ekspeditionschef i 

Roskilde Sparekasse Jørgen Svarre Nielsen. 

Ejler Larsen, der i sin tid boede i Jyllinge havde lovet en ældre Jyllinge-fisker at hjælpe ham med et 

par sagførerforretninger. De drog så op til N.C. Nielsen, og i samtalens løb spurgte sagføreren 

fiskeren, hvor mange børn han havde, og svaret lød: ”21”. - Det var dog kolossalt, men det må da 

være med flere koner! udbrød sagføreren. - Næi, en lille mand har kun hat ruåd til ien og den 

samme! 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

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

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. N.C. Nielsens skive indgår i museets 

særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

* 

Den gamle hovedbygning fra Kobbermøllen som vises på skiven, blev nedrevet i 1973 for at give 

plads til seks rækkehuse, som fortsat kaldes ”Kobbermøllen”. 

* 

I artiklen er nævnt N.C. Nielsens yngste søn Jørgen Svarre Nielsen, som døde i 1996. Også han blev 

en særdeles kendt roskildenser, som sluttede sin karriere som personalechef i den gamle Roskilde 

Sparekasse. Jørgen Svarre Nielsen var dog ikke mindst kendt for sit store engagement i byens 

foreningsliv, bl.a. i Roklubben og som formand for Roskilde Idrætsunion. 

- hb.  

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 17. juni 1972 og den 4. december 2010 


