
De gamle platter fortæller – 80. 

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. 

 

Bordet fanger 

En kongeskive er en kongeskive, og det kan selv ikke fuglekongen lave om på 

Et åbenhjerteligt forsøg på at udskifte den givede skive blev afvist af fugleskydningsselskabets 

bestyrelse. 

Da ejendomshandler Hans Christian Jacobsen, den 20. juni 1961 blev kåret til fuglekonge i hotel 

Prindsens have, valgte han at lade maleren Robert Hansen male den skive fuglekongen skal give 

ved det efterfølgende års fugleskydning. 

Det blev den eneste skive Robert Hansen nåede at male til fugleskydningsselskabet, og giveren kom 

efterfølgende til at fortryde den. 

Skivens motiv er en åben hånd med nogle fabriksbygninger. Bag hånden er en lyseblå trekant og 

nedenunder et banner påskrevet ”Ejendoms Centralen” for fuglekongens virksomhed. 

H. Chr. Jacobsen blev efterfølgende så utilfreds med skiven, at han i 1980 lod fremstille en ny med 

et motiv af Hroar og Helge foran Palæet. Denne skive blev malet af kunstneren Carlo Kornerup 

Hansen, som både før og siden stod for en række skiver. 

Imidlertid var det ikke i overensstemmelse med selskabets regler at udskifte skiven. Kongeskiven er 

selskabets ejendom. Den viser et billede af den tid, skiven er givet i. Det vil derfor være 

historieforfalskning efterfølgende at lave om på dette. 

H. Chr. Jacobsen valgte egenhændigt at udskifte kongeskiven, hvilket gav en del polemik fra 

efteråret 1982 til foråret 1983. Samtidig havde Jacobsen efter bestyrelsens opfattelse brugt penge, 

der ikke var bevilget, til en udstilling. 

På bestyrelsesmødet den 2. april 1983 blev H. Chr. Jacobsen pålagt at hænge den malede skive op 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


han oprindeligt havde givet som fuglekonge. Efter denne afgørelse meddelte H. Chr. Jacobsen, at 

han med øjeblikkelig virkning nedlagde sit mandat som formand for skydeudvalget. 

Selskabet foreslog at lade den ny skive påsætte på bagsiden af den oprindelige. Dette blev dog 

aldrig til noget. 

Den senere skive blev således ikke en kongeskive, men er en del af fugleskydningsselskabets 

historie, hvorfor den stadig er i selskabets ejendom som en koriøsitet. 

* 

H. Chr. Jacobsen var trods de omtalte uoverensstemmelser et skattet medlem af 

fugleskydningsselskabet. Han blev optaget som medlem i 1956 og blev æresmedlem fra 1981. 

Hans sad som medlem af bestyrelsen fra 1958 til 1984. I hele perioden var han med i skydeudvalget 

og var i en lang årrække formand for dette. 

H. Chr. Jacobsen påtog sig formandskabet for jubilæumsudvalget i forbindelse med selskabets 200 

års jubilæum den 28. august 1987. 

- hb. 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 7. april 2012 


