
De gamle platter fortæller – 82. 

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. 

 

Kørelæren overtog rattet til fugleskydningsselskabet 

Efter 10 år som menigt medlem, sprang Knud Jørgen Hansen til som formand, da den 

tidligere afgik ved døden 

Denne uges fuglekonge udmærker sig ved også både at have nydt titlen som æresmedlem og 

formand i fugleskydningsselskabet. Historisk har kun han og Carl Hansen haft alle tre titler.  

Efter længere tids sygdom afgik den tidligere formand, C.E. Johansen ved døden den 11. december 

1976. Selskabet gik således ind i det nye år uden formand. 

På bestyrelsesmødet den 7. februar 1977 blev drøftet, hvem der skulle forslås som ny formand. 

Selskabets næstformand, Hans Pedersen havde haft en fortrolig samtale med kørelærer Knud Jørgen 

Hansen. Denne var villig til at kandidere ved generalforsamlingen under forudsætning af, at en 

enstemmig bestyrelse stod bag hans kandidatur. Da dette var tilfældet, blev det besluttet, at Hans 

Pedersen skulle tage kontakt til Knud Jørgen Hansen og meddele ham bestyrelsens indstilling. På 

den efterfølgende generalforsamling blev Knud Jørgen Hansen indvalgt i bestyrelsen og blev 

efterfølgende konstitueret som formand. 

Knud Jørgen Hansen blev optaget i fugleskydningsselskabet i 1967. Han fungerede som en dygtig 

og flittig formand til han i 1989 afgik fra posten. Han blev afløst af den hidtidige næstformand, Poul 

Bunk-Jensen, men fortsatte i bestyrelsen som næstformand med særlige opgaver i forbindelse med 

fugleskydningen. 

I 2000 blev Knud Jørgen Hansen fuglekonge. To år senere trådte han ud af bestyrelsen og blev 

samtidig udnævnt til æresmedlem. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Som ung var Knud Jørgen Hansen garder, hvor han stod vagt med bjørneskindshue for landets 

konge. Af uddannelse blev han elektriker, men blev siden kørelærer, et hverv han bestred gennem 

35 år. 

Fuglekongeskiven som Knud Jørgen Hansen skænkede til selskabet i 2001, symboliserer netop 

fuglekongens erhverv, samt medlemskabet af garderforeningen. Motivet er en bil på en vej, der 

ligger i aftenlys fra en lygtepæl med Roskilde Domkirke i baggrunden. I venstre side af skiven er 

der seks vejskilte-symboler. I højre side af skiven er en krone med et DG logo for De Danske 

Garderforeninger. 

Bilen på skiven er en gammel hyggelig ”Folkevognsboble” med sort nummerplade. Vejskiltene er 

almindelige kendte symboler fra færdselsloven. 

Danmarks første færdselslov er fra 1685 og vedrørte kun København. Senere kom der en del 

særregler, og i sidste halvdel af 1800 tallet indgik de vigtigste i de lokale politivedtægter. Den 

nuværende færdselslov er fra 1976, men er til stadighed blevet reguleret. 

Knud Jørgen Hansen blev født den 12. maj 1928. Han modtog Dronningens fortjenstmedalje i sølv. 

Knud Jørgen Hansen afgik ved døden den 12. januar i år. 

- hb. 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 21. april 2012 


