De gamle platter fortæller – 16.
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.

Far og søn på torvet
Købmandsgård dækkede 2 tdr. land i Roskilde centrum
De fleste roskildensere vil nikke genkendende til det billede, der illustrerer denne artikel. Det viser
den gamle købmandsforretning Lauritz Jørgensen & Co.s Eftfl., hvor nu i de senere år Vallak Sko
har haft til huse.
Motivet sidder på den platte, købmand W.P. Jacobsen skænkede Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskab i 1909, efter at han året i forvejen var blevet fuglekonge.
W.P. Jacobsen, der døde i 1944, 62 år gammel, var en kendt skikkelse i Roskilde, hvor han levede
hele sit liv. Den virksomhed, han kom til at drive i en årrække, blev i 1871 grundlagt af hans far,
W.P. Jacobsen, sen. i Skomagergade 19. Bedstefaderens svoger, Lauritz Jørgensen, lagde dog navn
til, da W.P. Jacobsen sen. endnu ikke var myndig. Da det skete, overtog han selv forretningen og
føjede ”Eftflg.” til det midlertidige og flyttede samtidig virksomheden over på den modsatte side af
gaden. Ved flid og sparsommelighed blev forretningen oparbejdet så betydeligt, at pladsen snart
blev for trang. I 1892 flyttede den derfor op til Roskilde centrum, Raadhustorvet 2.
*
Efter Jacobsens død i 1911 fortsatte hans enke forretningen med sønnen, W.P. Jacobsen, som
bestyrer, indtil hun i 1916 overdrog den til sin søn og sin svigersøn, købmand C.W. Leegaard. I
1930´erne lagde forretningen beslag på 2 tdr. land mellem Raadhustorvet, det nuværende
Stændertorv, og Bredgade, et af de kostbareste arealer i Roskilde. Virksomheden bestod af tre
afdelinger, kolonial-, vin og brændselsforretning, produktforretning, samt for forhandling af
landbrugsmaskiner og støbegods. W.P. Jacobsen var den daglige leder af den første afdeling.
Foruden al kolonial, delikatesser og brændsel havde den et stort salg af vin ved egen import og

aftapning. Vinkælderen havde et usædvanligt omfang. Flasker i tusindvis lå lange hylder, og store
tønder med originale vine var i stand til at give mange tomme flasker liv og kulør.
W.P. Jacobsen kom i lære 1896 hos købmand Emil Larsen i Holbæk, og i 1901 blev han kommis i
sin fars forretning. Mange vil huske hans store elskværdighed og hjælpsomhed. Han havde
forskellige offentlige hverv, bl.a. som kasserer for Markedskomiteen og formand for Foreningen til
Ophjælp af Fiskeriet i Roskilde Fjord.
- aj.
*
Efterskrift:
W.P. Jacobsens skives opholdssted er desværre ukendt, men heldigvis findes et gammelt fotografi
fra den periode, hvor den var ophængt på Hotel Prindsen, hvorfra den forsvandt i 70’erne. Billedet
af skiven er det bedst mulige der kan vises fra de gamle fotoarkiver.
Skiverne fra de afdøde fuglekonger er deponeret på Roskilde Museums, og en stor del af disse er
ophængt i museets særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde
Fugleskydningsselskab. De nulevende fuglekongers skiver er ophængt på restaurant Håndværkeren.
*
W.P. Jacobsen blev fuglekonge i 1909 og skænkede derved skiven til selskabet i 1910.
*
Vallak Sko eksisterer ikke mere. I dag ligger dametøjsforretningen Masai på stedet.
*
Der kan let opstå forviklinger når far og søn bærer samme navn og driver samme virksomhed.
Ifølge fugleskydningsselskabet notater, blev fuglekongen født den 16. august 1850, og han døde den
25. marts 1911. Således er fuglekongen W.P. Jacobsen sen. og ikke W.P. Jacobsen jun. som Arne
Jensen har beskrevet i artiklen.
- hb.

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 8. juli 1972 og den 18. december 2010

