De gamle platter fortæller – 69.
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.

Keglespil i den lune aften
Den private Kegleklub i Roskilde har formentlig i år 100 års jubilæum
Formentlig i 1873, altså i år for 100 år siden, stiftedes i Roskilde en yderst eksklusiv
sammenslutning, Den private Kegleklub, der stadig lever i bedste velgående. Den kan præstere det
enestående, at formanden for klubben der aldrig har haft flere eller færre medlemmer, er gået i arv
fra far til søn.
Den første formand var købmand Axel Müller, der ved sin død i 1916 fulgtes af sønnen, købmand
Aage Müller, hvis søn, købmand Henrik Müller er den nuværende formand. Et medlem af
kegleklubben var daværende udgiver af ”Roskilde Avis” Heinrich Müller, i øvrigt uden slægtskab
med de øvrige Müller´ere. Han blev i 1883 fuglekonge i Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskab, og hans platte, der viser et interiør fra ”Roskilde Avis” trykkeri og
fuglekongens bandoler, finder i samlingen på hotel Prindsen.
*
Heinrich Müller, der var født i Sønderborg i 1835, lærte bogtrykkerfaget i sin fødeby. I 1861
overtog han udgivelsen af den da 54-årige ”Roskilde Avis” efter redaktør J.D.C. Hansens enke, og
han drev den, til han døde kun 49 år. Heinrich Müller var meget velgørende og arrangerede blandt
andet julefester for fattige børn.
Som redaktør afløstes han af Georg Christensen, der har været omtalt i denne serie.
Men lad os hellige denne artikel til den ærværdige kegleklub. Det er blevet hævdet, at den skulle
have stået model til Gustav Wieds Ædedolkenes Klub, men dette tilbagevises af Roskilde historiker,
Arthur Fang, der henviser til det sted i ”Livsens ondskab”, hvor det om broderskabet hedder, ”at
intet medlem måtte være under halvtredsindstyve år og veje mindre end to hundrede og tredive
pund”.
*

Som dreng var Arthur Fang keglerejser i klubben. Han har skildret, hvordan man begyndte om
eftermiddagen og fortsatte efter den altid rigelige og tilpas fugtede aftensmad. Den lune aften
stillede krav, som måtte efterkommes med forskellige væsker. Der var bajere, men mest tidens
yndlingsdrik, cognac med sodavand fra sifon. Whisky var dengang et ukendt begreb herhjemme.
Ud på aftenen voksede kæmpernes kræfter. Så udvalgtes en tilpas sværvægter til at tage plads på det
lille spinkle bord, der ellers assisterede regnskabsføreren. To bersærker gik ned i knæene på hver
sin side og slog kæberne i bordkanten. Så gjaldt det om at komme op i retstilling, uden at vægten
drattede af. Nedturen var den vanskeligste. Det kunne koste et par bordben, mens den løftede måtte
springe for livet.
Faklerne brændte ned, flaskerne tomme, og kæmperne var begyndt at vakle. Tilbage stod
hjemmarchen ad mørke gange i haven til den gamle bryggergård i Algade, hvor klubben en tid
havde hjemsted. Denne march kunne være vanskelig nok. Gården med bryghuset bød ikke alene på
toppede brosten men rummede sære fristelser. Øltøndernes pyramider indbød til bjergbestigning, og
det gik ikke stille af. Der ramlede nogle stykker, men heltene slap altid uden brådne pander
- aj.
*
Efterskrift:
I dag hænger skiverne for de nulevende fuglekonger i Restaurant Håndværkeren, mens de afdøde
fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. Heinrich Müllers skive indgår i museets
særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab.
*
Den nævnte ”Roskilde Avis”, må ikke forveksles med ugeavisen af samme navn, der er udkommet i
byen siden midten af 1970´erne – altså kort efter, at Arne Jensen skrev artiklen.
*
Den private Kegleklub eksisterer den dag i dag, og formanden hedder stadig Müller. Den
nuværende formand, Peter Müller, der i lige linje er efterkommer efter de tre første formænd,
oplyser, at det var hans oldefar, Carl Müller der var klubbens første formand. Axel Müller var bror
til Henrik Müller og var ligeledes medlem af klubben.
*
Undtagelsesvis er en enkelt sætning tilrettet i forhold til Arne Jensens oprindelige tekst. Dette
skyldes, at den oprindelige formulering var vanskelig at forstå.
- hb.

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 4. august 1973 og den 14. januar 2012

