De gamle platter fortæller – 22.
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.

Med benene i Roskilde og hovedet på Bjerget
Sognefogeden på Sct. Jørgensbjerg indførte en god skik i ligningskommissionen
I sidste uge bragte vi et motiv fra Røde Port, set fra øst, mens det i denne uge ses fra
den modsatte side. Det er sognefoged Hans Peter Hansen, der har ladet motivet
forevige til sin fugleskydningsplatte, der findes i samlingen på hotel Prindsen i
Roskilde og som stammer fra 1934, to år før den nuværende Røde Port indviedes.
Hans Peter Hansen, der døde i 1956, 74 år, huskes af en mængde roskildensere. I sin tid ejede han
Falkærgaard i Gundsømagle, hvor han blandt andet havde et betydeligt hesteopdræt. Men fra 1919
havde han sit hjem på Vindingevej i Roskilde. I 1921 udnævntes han til sognefoged for Sct.
Jørgensbjergs østre distrikt. Han blev af alle kaldt ”sognefogeden”, selv om han måtte ophøre med
dette hverv i 1938, da Sct. Jørgensbjerg blev sammenlagt med Roskilde. For mange ser det i dag
mærkeligt ud, at en del af Roskildes østlige kvarter hørte ind under Sct. Jørgensbjerg, men sådan
var det nu engang, og kommunegrænsen gik endda så skarpt, at den skar igennem en smedemesters
soveværelse på Københavnsvej, så når han gik i seng, sov ham med benene i Roskilde og hovedet
på Sct. Jørgensbjerg.
I 17 år, indtil indlemmelsen, var han medlem af Sct. Jørgensbjerg sogneråd, hver gang indvalgt med
et stort antal personlige stemmer, og selv om han var den eneste Venstremand i rådet, sad han i alle
dets vigtigste udvalg. Han og den konservative afdelingslæge Sigurd Hansen formåede som de
eneste ikke-socialdemokrater at øve en indflydelse, der rakte langt ud over deres ”talværdi”.
H.P. Hansen havde i årenes løb en række offentlige hverv, særlig inden for skytte- og
gymnastiksagen. Ved sin død var han æresmedlem af Gl. Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og
idrætsforeninger, hvis formand han havde været i 30 år.

*
Også inden for ligningskommissionen i Roskilde udførte han et stort arbejde. Han blev medlem
efter indlemmelsen og virkede i kommissionen til december 1954, da han trak sig tilbage på grund
af svigtende helbred. Ligningskommissionen nød ikke alene gavn af H.P. Hansens omfattende
personalekendskab og indsigt, man havde også glæde af ham på det kulinariske område. Det var
ham, der indførte en god tradition, som holdt sig i mange år, nemlig at kommissionens medlemmer
efter endt ligningsarbejde som årets eneste udskejelse samledes til forloren skildpadde – for egen
regning – på cafe Sjælland, og mange ligningskommissions medlemmer mindes vemodigt
Margrethe Christensens og senere svigerdatteren, Gudrun Christensens forlorne skildpadde, som det
varede flere dage at tilberede – men så var den også perfekt. Det var en skik, man nu har måttet
opgive, fordi ”Sjælland” er lukket for at give plads for et af Algades efterhånden ret talrige
pengeinstitutter. En veksel kan være meget god, men ”Sjælland”s den forlorne vidste man nu hvad
var.
- aj.
*
Efterskrift:
I dag hænger skiverne for de nulevende fuglekonger i Restaurant Håndværkeren, mens de afdøde
fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. H.P. Hansens skive indgår i museets særlige
afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab.
*
Cafè Sjælland lå der hvor ejendommen Algade 43 i dag rummer en række detailbutikker og
kontorlejemål. Det nævnte pengeinstitut var (Den Kjøbenhavnske) Handelsbank’s filial, som dog
lukkede da fusionen med Den Danske Bank og Provinsbanken var en realitet i 1990. Den
fusionerede storbank kom til at hedde ”Den Danske Bank” og senere blot ”Danske Bank”.
- hb.

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 28. august 1972, den 17. juli 1987 og den 12. februar 2011

