
De gamle platter fortæller – 24. 

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. 

 

Brolagt Allehelgensgade 

Tuborg-depotet flyttede fra nr. 16 til patricierhuset på den modsatte side 

Et af Roskildes få patricierhuse er ejendommen Allehelgensgade 19, hvor Tuborgs depot lå i en 

årrække indtil det nu for få måneder siden ved Erik Wibholms overtagelse af forretningen flyttede 

til St. Valby. 

Tuborg-mand i Roskilde var gennem en årrække Carl Hansen, der gennem sin 

fuglekongeværdighed i 1930 er manden bag denne uges skive, som findes i Roskilde og Omegns 

Fugleskydningsselskabs samling på hotel Prindsen. Mange roskildensere vil huske Carl Hansen, 

som for få år siden døde i Gentofte, hvortil han flyttede fra Roskilde. 

Depotindehaver Carl Hansen, der var født den 22. december 1882 i Husum, havde 1917 til 1947 

Tuborg-depotet i Roskilde, hvor han blev kendt af mange mennesker, ikke mindst fordi han meget 

interesseret gik op i byens foreningsliv. Ikke mindst omfattede han det gamle 

fugleskydningsselskab med interesse, og han var i adskillige år dets formand. Også 

soldaterforenings-arbejde var han stærkt optaget af. I 1947 solgte han depotet til Viggo Olsen, 

hvorefter han flyttede til Gentofte. Men hvert år til sin død for få år siden kom han til Roskilde for 

at være med til den årlige fugleskydning. 

Carl Hansens første Tuborg-depot lå i ejendommen Allehelgensgade 16, hvor nu Roskilde 

Vulkaniserings Anstalt har til huse. Det er ikke langt fra den tidligere Duebrødre stiftelse, i hvis 

have man ved en udgravning i 1944 fandt dele af en af byens 13 middelalderlige kirker, Allehelgens 

kirke, som har givet gaden navn. 

* 

Billedet giver indtryk af en idyl i Roskilde for over 40 år siden. Det var dengang, man endnu ikke 

kendte til en færdselsmæssig ensrettet Allehelgensgade, og da gaden var brolagt. De to heste foran 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


ølvognen er et par kraftige jyder. Det skyldes måske en fejlhuskning hos illustratoren, Edmund 

Fischer, for det har altid været tradition, at Tuborg foran sine vogne havde belgier, mens Carlsberg 

førte sig frem ved hjælp af jyske heste. 

Da Carl Hansen i nogle år havde haft sit depot i Allehelgensgade 16, flyttede han over gaden til 

Allehelgensgade 19. I årene 1883-85 byggede murermester Carl Schledermann denne bygning, der 

er en af de få Roskilde-ejendomme, der nævnes i oversigten over danske bygninger af arkitektonisk 

værdi. Den blev opført efter tegninger af professor Andreas Laurits Clemmesen, og det sjældent 

smukke keramiske ornament er udført ved professor Thorvald Bindesbøl. Carl Hansen købte 

ejendommen af Carl Schledermanns søn, Frederik Schledermann. Bilglade roskildensere husker 

med vemod og veneration overfor svundne tider Frederik Schledermanns Buick Cabriolet, der var 

blevet skabt i 1920´erne, men som ved sin indehavers omhu overlevede alle vanskeligheder og nu er 

et værdifuldt medlem af veteranbil-familien på Aalholm. Sidste gang, den vistes for tusinder af 

roskildensere var, da han i 1948 førte Roskildes toer med styrmand, der havde vundet guld ved 

olympiaden, i triumftog gennem Roskilde. 

Det var måske et lille sidespring, men lad os vende tilbage til Allehelgensgade 19. Da Carl Hansen i 

1947 trådte tilbage, solgte han ejendommen til den nye depotindehaver, Viggo Olsen, og efter hans 

død i fjord, har fru Inga Olsen, afhændet den til advokat Poul Krüger, mens selve depotet blev 

overtaget af Erik Wibholm. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

I dag hænger skiverne for de nulevende fuglekonger i Restaurant Håndværkeren, mens de afdøde 

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. Carl Hansens skive indgår i museets særlige 

afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

* 

Der findes ikke mere Tuborg depot i Roskilde. Salg og distribution af produkterne er helt overtaget 

af Carlsberg med kun to store distributionscentre i Danmark. 

* 

Der er ikke mere Vulkaniserings Anstalt i Allehelgensgade16. Ejendommen benyttes nu til 

beboelse. 

* 

Ejendommen Allehelgensgade19 huser i dag advokatfirmaet Roar. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 9. september 1972 og den 26. februar 2011 


