De gamle platter fortæller – 97.
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.

Da Roskilde havde sin egen ”tax-free shop”
Købmandshandel i historiske omgivelser for det gamle fugleskydningsselskab
I 1983 blev købmand Verner Wedel fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.
Fuglekongen drev i mange år skibsprovianteringshandlen på Havnevej 45, og sammen med
ejendommen Havnevej 43 udgjorde de engang et bygningskompleks der havde navnet "store
Børsen" - netop for ikke at blive forvekslet med ”lille Børsen” Havnevej 41, som var
Fugleskydningsselskabets tilholdssted i årene frem til 1861.
Verner Wedel fik i 1957 tilbuddet om at købe skibsprovianteringen og endte med at slå til.
Dengang kom der stadig fragtskibe til havnen, og ægteparret Wedel havde sømændene og havnens
fiskere som kunder.
Når der kom skibe fra udlandet, afleverede søfolkene en ordreseddel hos Skibsprovianteringen med
bestilling af varer.
Friske fødevarer skaffede Verner Wedel fra byens slagtere og grønthandlere, men når det gjaldt de
mere luksusbetonede varer som chokolade, tobak og spiritus, måtte han et andet sted hen.
- Når der skulle hente afgiftsvarer, måtte man køre op til toldbygningen, som lå over for
Toldbogade. De havde et varelager deroppe, hvor varerne blev pakkede ind. Roskilde havde sin
egen ”tax-free shop”.
I slutningen af 60´erne forsvandt fragtskibene fra Roskilde Havn i takt med, at lastbilerne overtog
transporten. Tidligere kunne der ofte ligge 5-6 store fragtskibe i havnen på samme tid en mandag
morgen. De kom med tømmer til byens store trælastfirmaer, mens andre bragte cement, sten og
kunstgødning. Der blev losset ved håndkraft, og det gav et travlt liv. Der kom også mange
fiskerbåde, blandt andet med ål fra Gershøj, ja, såmænd fisk fra hele Nordsjælland.
Nu om stunder fylder kultur og historie meget på det gamle havneområde. Vikingeskibsmuseet har
ligget på stedet i mere en 40 år og museumsøen skød op i slutningen af 1990´erne.

Museumsøen er centrum for mange aktiviteter. Her er blandt andet museumshavn, bådeværft og
arkæologisk værksted. I Museumshavnen ligger den store samling af rekonstruerede vikingeskibe
og traditionelle nordiske både. Og de er ikke blot til pynt. I sejladssæsonen kan man komme ud og
sejle i vikingeskibenes efterkommere. At sejle i en åben råsejlsbåd er en stor oplevelse, hvor man
kan leve sig ind i, hvordan det var at være viking ombord på et vikingeskib.
*
Vi vil lige til slut vende tilbage til fuglekongen.
På fugleskydningsdagen i 1984, der var en strålende solskinsdag, blev Verner Wedel og bestyrelsen
bragt fra Verner Wedels købmandsgård på havnen til Hotel Prindsen i en smukt løvpyntet
charabanc med kusk i rødt liberi og hornblæser på bukken.
*
Verner Wedel blev født den 29. oktober 1918 og hans liv var købmandshandel. Forretningen på
havnen drev han i knap 30 år. Da han solgte forretningen blev han boende på stedet og var stadig
aktiv, idet han i en årrække derefter gik som kontorbud for flere af byens advokatfirmaer. Han døde
den 10. juli 2004.
- hb.
Artiklen blev bragt i Dagbladet den 4. august 2012

