De gamle platter fortæller – 99.
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.

Fuglekonger med en bjørn på
Flere fuglekonger har stået vagt for den rigtige konge
Blandt fugleskydningsselskabets mange fuglekonger ved vi, at ti af disse har været formænd for
selskabet. Vi mangler viden om formænd fra før 1861. Således kan tallet være større.
Af de ti kendte formænd har vi tilegnet de otte hver deres kapitel i ”De gamle platter fortæller”. I
denne uge er turen således kommet til den siddende formand.
Statsautoriseret revisor Jørgen Ypkendanz blev optaget i fugleskydningsselskabet i 1992. Som
proponent stod hans daværende partner i Asgaard Olesen revision, Ib Meinert. Allerede efter 1 år og
364 dages medlemskab blev Jørgen Ypkendanz kåret til fuglekonge.
Også i bestyrelsen gjorde han lynkarriere, da han i 1998 trådte direkte ind som formand efter Poul
Bunk-Jensen. Forinden havde Jørgen Ypkendanz været suppleant i to år.
*
Jørgen Ypkendanz har fødselsdag dagen før Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Han er
født den 27. august 1943 og nærmer sig således de 70 år. Han blev født på Rigshospitalet men er
vokset op i Slagelse. Efter gymnasietiden på Slagelse Gymnasium og en endt tid som bankelev i
den daværende Handels- og Landbrugsbanken, blev det i september 1963 tid til at aftjene
værnepligten ved Den Kongelige Livgarde. Jørgen Ypkendanz har siden været aktiv i foreningen
”De Danske Garderforeninger” og fungerer i dag som kasserer i ”Gl. Roskilde Amts
Garderforening”.
*
Denne uges artikel, skal netop omhandle fuglekonger fra Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskab, der med bjørneskindshue har stået vagt for landets regent.
Det vil nok være lidt halsløs gerning helt at slå fast hvor mange fuglekonger der har aftjent deres
værnepligt ved livgarden. Som bekendt har fugleskydningsselskabet i år eksisteret i 225 år, mens
livgardens historie går mere end 300 år tilbage. Vi kender navne på fuglekongerne, men det er ikke

for alle vi kender deres militærkarriere. Vi kender til syv fuglekonger med garderbaggrund. De fire
af dem har tidligere fået deres skiver præsenteret i denne serie om de gamle skiver.
At gamle gardere vælger at blive aktive i et fugleskydningsselskab er nok ikke så mærkeligt. Man
kan blive tiltrukket af ånden og kammeratskabet blandt skydebrødrene, samt glæden ved på fredelig
vis at bruge et håndvåben.
*
Den første kendte fuglekonge med garderbaggrund var isenkræmmer Christian Fauerholt der blev
garder i 1908 og fuglekonge i 1923. Christian Fauerholts skive med motiv fra Trægården blev
omtalt i artikel 25, ”Glade dage på Trægården”.
Den næste fuglekonge, der kom ind til garden, var proprietær Anders Peter Nielsen fra
Charlottegaarden i Hedehusene.
Anders Peter Nielsens skive er desværre ikke mere i fugleskydningsselskabets mangfoldige
samling. Skiven er blandt dem, der gennem årene desværre er forsvundet. Heldigvis findes et foto af
skiven fra dengang, den var udstillet på Hotel Prindsen. Motivet er netop Charlottegaarden.
Vi skal så frem til 1987 for igen at finde en fuglekonge med garderbaggrund. Det var entreprenør
Jens Frederik Hansen, Hastrup. Han bar ikke titlen længe, da han døde under sin regeringstid,
hvorefter hans enke og hans kongeskytte stod for de officielle pligter ved den efterfølgende
fugleskydning.
Jens Frederik Hansen kom ind i livgarden i 1948, men blev egentlig ikke rigtig garder, idet han ved
et uheld fik skudt sig selv i ryggen og blev hjemsendt af den grund. Hans gevær gik af, mens han
havde det ved fod indendørs. Projektilet rikochetterede via hjelm og loft, så han blev ramt bagfra.
Jens Frederik Hansen var dog resten af livet medlem af garderforeningen.
Allerede året efter i 1988, skulle endnu en gammel garder overtage fuglekongebåndet. Depotejer
Erik Wibholm blev indkaldt ved Livgarden i 1957. Hans skive med en ølbil på Stændertorvet blev
omtalt i artikel 76, ”Kronet på Vigen Camping”.
I 1994 blev giveren af denne uges skive, Jørgen Ypkendanz fuglekonge. Skivens motiv er
kontorbygningen for det daværende revisionsfirma, Asgaard Olesen, Allehelgensgade 22. I
forgrunden AO logoet samt nogle tal. I højre og venstre side af rammen er logoet for SR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.
Selskabets formand i årene 1977-89, kørelærer Knud Jørgen Hansen, der blev fuglekonge i 2000,
aftjente sin værnepligt i Livgarden fra 1949. Hans skive med en bil på en oplyst vej er omtalt i
artikel 82, ”Kørelæreren overtog rattet til fugleskydningsselskabet”.
Knud Jørgen Hansen afgik ved døden den 12. januar i år.
Den sidste fuglekonge med baggrund i Livgarden er indkøbsdirektør Poul Breusch Larsen, der blev
kronet i 2010. Poul Breusch Larsen var i kongens klæder fra 1964 til 1966, heraf 10 måneder i
tambourkorpset. Skiven, der blev givet til selskabet den 5. juli sidste år, har Magasin hovedbygning
på Kongens Nytorv som motiv.
- hb.
Artiklen blev bragt i Dagbladet den 18. august 2012

