
De gamle platter fortæller – 89. 

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. 

 

Født på jubilæumsdagen 

En anderledes, men forfriskende fuglekongeskive 

Vi er nu i en periode, hvor de fleste fuglekonger valgte at lade skydebror Jeppe Drews male en 

smuk skive med en bygning eller et landskab. Da Jakob Thielsen i 1998 blev fuglekonge, gik han 

uden for dette mønster, da han valgte en anderledes skive, der er med til at gøre samlingen dejlig 

mangfoldig. 

Jakob Thielsen var på det tidspunkt forstander på FOF i Roskilde. Fuglekongen valgte at spørge en 

af skolens lærere, Carsten Dinnsen, om han vil male kongeskiven. Carsten Dinnsen der underviste i 

tegning, croquis (tegning efter nøgenmodeller), maling, keramik, raku og sortbrænding, blev både 

glad og stolt over tilliden, og sagde straks ærbødigt ja tak til opgaven. 

Denne malede skive viser symboler fra en del af fuglekongens fritidsliv og arbejdsliv. 

Nederst de tre kædeled fra Odd-Fellow ordenen - venskab - kærlighed og sandhed. 

Ovenfor Jakob Thielsens to jobs gennem 30 år. Fra 1970 - 1986 ansat ved merkonomskolen i 

København under Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Deres varemærke viser den 

græske gud Hermes, købmændenes gud, der overdrager "kundskabens fakkel" til den romerske 

gudinde, Minerva, der er beskytter for handel og håndværk. Hun rækker den tørstende yngling et 

bæger med kundskabens drik. Endvidere havde romerne uglen som kundskabens fugl. 

Fra 1986 var Jakob Thielsen forstander i Folkeligt Oplysnings Forbund - FOF, der har 

uddannelsesspiralen med et F på begge sider som varemærke. I midten er et O, således FOF, logo 

for Folkeligt Oplysnings Forbund. 

Sluttelig har Carsten Dinnsen ment, at skiven foroven skulle slutte med fuglekongens fritidsliv. 

Derfor hans version af nogle symboler fra fugleskydningsselskabet, de to geværer og fuglen. 

* 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Carsten Dinnsen syntes, at Jakob Thielsen skulle have sin egen skive at frydes over derhjemme, 

samt mulighed for at kunne vise den frem til familie og venner. Derfor lavede Carsten Dinnsen en 

kopi af skiven i keramik. 

* 

Jakob Thielsen stammer fra Frørup ved Christiansfeld, men flyttede til Roskilde den 1. november 

1960. Han blev uddannet indenfor handel og kontor i landbrugsmaskinbranchen og aftjente sin 

værnepligt i intendanturkorpset, hvor han sluttede som korporal på Flyvestation Karup i 1958. Han 

var beskæftiget i landbrugsmaskinbranchen til maj 1970. Derefter var han kontorassistent og 

fuldmægtig ved Merkonomskolen - Foreningen til unge handelsmænds uddannelse - FUHU - i 

København til maj 1986. 

Fra 1986 til juni 2002 var han forstander for FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund - i Roskilde. 

* 

Jakob Thielsen blev den sidste fuglekonge, der ikke havde deltaget ved årets fugleskydning. Noget 

tilsvarende var tidligere sket flere gange i historien. 

Jakob Thielsen troede næsten ikke sine egne ører, da han blev ringet op i sit sommerhus i 

Vendsyssel med besked om, at han var blevet fuglekonge. 

Ved det efterfølgende års generalforsamling den 15. marts 1999 blev vedtægternes § 11 ændret, så 

det fra da af fremgik: "For at blive fuglekonge eller modtage de øvrige gevinster skal man være til 

stede ved fugleskydningen og kåring samt være tilmeldt skydelisten". 

Jakob Thielsen, der stadig er aktiv i fugleskydningsselskabet blev født den 28. august 1937, hvilket 

er netop på selskabets 150 års jubilæumsdag. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 9. juni 2012 


