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Højt ærede fuglekonge - Kære Jens, 

Så er din regeringsperiode som fuglekonge i vores gamle selskab ved at rinde ud.  

Ligesom sidste års fuglekonge, Torben Iso, har du også været tæt på, at blive en af 
de længst siddende fuglekonger i selskabets historie. Coronasituationen har jo 
betydet, at vi også i år har skullet vurdere, om det ville være forsvarligt at 
gennemføre fugleskydningen. Det blev det så  omend lidt forsinket. Men da du 
blev fuglekonge sidste år, blev fugleskydningen jo også holdt lidt senere end 
sædvanligt, så alt i alt har du siddet som konge i en nogenlunde normal periode 
rent længdemæssigt. 

Oprindeligt er du fra Frederiksberg, hvor din far var malermester.  Du er født der i 
1943, hvor du også gik i skole til og med 8. klasse, hvorefter du kom i lære som 
gørtler. Et stolt gammelt håndværk, hvor der ikke er mange aktive tilbage i landet.  

Det er også derfor, at du selvom du er godt forbi den almindelige pensionsalder, 
stadig passer dit værksted nede 

 

Du har dog også prøvet andre ting i din erhvervsmæssige karriere. Efter 
soldatertiden som blev aftjent i Holbæk i 1962, fortsatte du gørtlergerningen i 
København frem til 1966. Herefter søgte du over i en hel anden branche og blev 
sælger for Olivetti. Du har aldrig pralet af det, men jeg er sikker på, at 
sælgergerningen har ligget endog rigtigt godt for dig. Du har med dit vindende og 
charmerende væsen, uden tvivl haft stor succes. Ikke mindst hos de kvindelige 
kunder.  

I 1973 flyttede du så til Roskilde, hvor du etablerede selvstændig virksomhed med 
kontormøbler og maskiner. Først i Algade 55, herefter i nummer 63, inden du 
flyttede virksomheden til Skovbogade 3, hvor politistationen ligger i dag. 

 



Efter mere end 25 år som selvstændig, fusionerede du i 1999 din virksomhed med 
Kontor & Datahuset. Det varede i fire år, hvorefter du så vendte tilbage til dit 
gamle håndværk som Gørtler, hvor du åbnede gørtleriet i Strandgade, der som 
nævnt stadig er i fuld gang.  

Jens, du er på alle måder det man kalder en levemand. Du elsker det gode liv og 
alt hvad det har at byde på. Vin, kvinder og sang, og det at være omgivet af glade 
mennesker med smil på læberne, så har du det som en fisk i vandet.  

Du er derfor også et ualmindeligt berejst menneske. Du har været i alle afkroge af 
verden, ikke mindst for at pleje din store passion: Balutspillet. Dette ædle 
terningespil har du dyrket i rigtigt mange år. Ikke mindre end 16 
verdensmesterskaber har du deltaget i. Og ud fra de historier du kan fortælle, har 
det været kæmpe oplevelser hver eneste gang.  

Det har betydet, at hver gang du og Mette skal på ferie, så får Mette lov at 
bestemme destinationen, for som du t

 

Du har også været medlem af Rotary i mere end 40 år, hvilket også har betydet 
store oplevelser for dig. Af andre store interesser du har, vil jeg nævne kortspillet 
sjavs, hvor du også i rigtigt mange år har været en dygtig udøver og deltaget i 
utallige sjællandsmesterskaber.  

Kære Jens, du har været selskabet en værdig fuglekonge det forløbne år. Et år der 
desværre har stået i den forbandede Coronas tegn. Det har jo betydet, at vi ikke 
har kunnet holde vores sædvanlige arrangementer.  

Vi har dog fået afholdt den traditionelle fuglekongefrokost, hvor du var vært ved 
et fantastisk veltilrettelagt arrangement i dit dejlige sommerhus ved Lindenborg. 
Tusind tak for det. Også tusind tak for den fantastisk flotte skive, som du har 
skænket til selskabet, og som nu pryder hæderspladsen ved siden af dine 
skydebrødres mange andre flotte skiver.  

Kære skydebrødre, vil I rejse jer op og udbringe et stort trefoldigt leve for vores 
Fuglekonge: Jens Murillo. 

 


