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Da der vør rigtige
heste på Hestetowet
Det er kun bagateller og meget andet om en omstridt plads

Mihær, DSB. po61væsenel og så videre hår åltid haft deres
rangord€n - nogle vil måske kalde d€n hakkeorden- og det var
der skåm også i sin tid indenfor landbrugskonsulenlern€. En
hesteavlskonsulent var således d€t absolut fornenst€. mens en
slåkkels regnskabskonsulent rangerede nedcrsl på lislen. I dåg
er det nærmest omvendl...

År$gen lil denne for hesteavlskonsulenterne tråurige be-
trrgtning er. at jeg i denne artikel vil beskæhige mig ned
Hestelorvet - dengang der kom hesle på dct. I dag er de jo
mere sjældne end en levende spegesild i Rodkilde Fjord. Men
d€rvar allså ensanS. og det er endda ikke så fodærdelis længe
sid€n, at hestene fiokkedes på derte 1ory og hestefolk stimlede
samm€n. Det var særlig frederiksborgerne, der dominerede, og
deres forkæmper nr. l, ståtskonsulent A. Søndergaard, møns1-
rede hvert år ncd kendermine hopperne - altså tr€deriksbor-
geme - inden han gik ind på Promenaden 1il den audiens, hvor
han modtog pressen og iøvrigt overbevisre rnig om, hvad der
siden har lieg€t nig på sinde, åt en morgenbiuer er ligeså
nødvendig for legenel som en gudstjeneste for sjelen.

Torvet vår flankerel af en mængde reståurationcr, og midr
på dct blev der håndlel grise (grisser som det heddcr på
sjællandsk) og megel åndct- Heste- og grisehandlerne boede
rundt om torvet. og dcr var liv og gladc daSe på lor eksempel
Sjælland. Missionshotellet, Kronprinsen og Jernbanehotellet,
når dcr blev handlel eller vist hcsre frem.

løvrigt blev Søndergaards hopp€skue dagen efrer - det var
i fcbruar. og af en eller åndcn grund var der ahid srrålende
solskin ' aliøsi afdet fornemme hinSsleskue på Stænderrorvet.
Jeg huskcr cnSang. en ung karl skulle lobe med sin bingst fra
Sjællands heslestald ned gennem Algade til torver. Siluario-
nen havde vist hcl tager mågtcn tra hårn, så han i sine
blankpolercde sløller og hvide jakkc drønede åt sled i så
fornemt et løb, at den stakkels hinSs! nærmest så skamfutd ud
på hans

.ilbage til

Da det w tæet på Hestetonet.

Da det t)ar heste på HestetoNetHestelorvet. Det var dengang, der vår



hygSeliet at være, længe inden det nuværende blev byeeet.
Men her vil jeg overlade ordel til Lise Nørgaard, der i en
debålbog om byfornyels€. Bedre byer åt bo i, blåndt ånder
skliveri

Det hus, jeg blev fød1 i, og son vi bebo€de nogle år før vi
flytted€ i villa, lå på Algade o8 vendte ud mod det gamle
Hestetorv. Del vår en €n€slåend€ plads med en rolle i byens
historie. I sin oprindelige form var torvel omkånsel af gamle
skyssefulde 1ræ€r og gæ.det ar solide træbjælker med jern,
ringe, hvori bønderne kunne binde d€res heste, når de kom til

Her blev der tillige holdt husdyr-mårked, og ved sådanne
l€jligheder mødte gøgler-folket op for at få noget ud af dagen.

Da landbo€me skftede der€s hestevogne ud med Fordbiler.
lå lorvet stadie i al sin €nk€lhed og skånede ned mod byen,
fra bånegå.der til hovedgaden. Pladsen var det førsle, tilrei
sende fik øje på, når de kom til byen med jernbane. Banesår-
den vår provinsens førsle 08 blgSer i nåliensl n]-renåis$nce.
Da d€n sorlered€ und€r depart€menret i hovedsladen, blev den
hurtig fredet. så ingen kunn€ gøre den væsentlig fortræd.

Hestetorvet so(erede derimod under det lokale styre. og del
var grunden til, at det fonvandt under mystiske omstændig,
heder nogle år efter anden verd€nskig. En morgen begyndte
bulldozerne at fræse lorvet op. Og se, af ødelæggelsen rejste
der sig med bystyrers fulde velsignels€ et benzinanlæg, så
grimt som el sådant overhovedet kan blive, en parkeringe

plads, og ud mod Algåde - i fo.sænkel niveau på det nu
plan€r€de område ' en hæslig butiksbebyggclse.

Således kunne til.€jsende fra nu af blive grebel åf den
dybestc dcpression i samme øjeblik, d€ kom ud fra banegår-
den. Men på d€nnc praktiske måde kunne de også blive
sjælclig beredr på rt ikue de videre ødeleeSgeliei.

Lis€ Nørgaa.d har så evig ret i, at torvei ikle er, hvåd det
har været, men een ting ha. det bevaret, nemlig sin position
son centrum for en mængde reståurånler. Fo. de gamle, som
faldt, er der ny ov€rall, og tallet er i dag på en snes. Jeg vil
konc€nlrere mig om een al dem, nemlig den nuv€.ende
GeorSe's Bodegå, der i sin tid led Grand Cafe. Den blev i
1920'crne starlet af en ringsledsk he(eekviperingsha.dler, d€r
tilbrågt€ hele sil liv på værlshus, så hans kone en dag opd-
vendesagd€: D'r kanjo ligeså godt ha'er selv. Den tanke fandl
hån yd€rst fornuftig. og resullålet blev altså G.and Cafe, der
omkring 1930 blev overtaget af den lidligere overtjener
Schneidelbach fra Hotel Prindsen. Han havde så Iormidable
ljenete son Stille Hansen. Lars Peler Ande.sen og Richård
Rasmussen, og en overgång underholdt selvesle komponisten
Hugo Telling i cafeen.
I en sen nattelime havde han begåer en komposition. Den
spilled€ han næste dag for tjener Rasmussen og spurgle om
hans m€ning on den. Rasmussen svarede: Det er kun bagatel-
ler " os det hedder melodien den dag i das.

Og da sffir til troende!
Mens hestene svedcr, mændene transpir€rer, og kvinderne
€chåufferer (undlagen åntsrådsmedlem Anni€ Niel€boch, der
lige har meddelt mig, at hun tåpsveder), sidder jeg her i
sommervarmen - transpirerende- 08 skal fabrikerc nit ugen!
lige hjørne. Je8 tror. at de1 blivc. lidt af en blandet landhan-
del, hvor jeg kommer ind på snå-aktuelle begivenheder og
ikkc. som normålr. gåmle ddge. lestlige RosUlde.

R$kilde er imidlertid stadig fesrliS, 08 også oplandel kan
komme m€d bidråg 1;l festlighederne. Der er således den
skræk!€lige historie fra Frederiksund, hvor en arresrberjenl
er tihalt lor såmleje m€d en kvindelig årrestant, der hugSede
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hans nøgleknippe og forsvandl. Mine heh privåte kilder fortæl-
ler, at den slåkkels areslmånd iår berettel politiel, at han då
åbsolul ikke havde haft noget intimt at gøre med den pågæl-
dende dame. Der var blol skel de1. ar han følte natt€varmen
så uudholdelig i arresten, hvor han håvde våg1, at hån målte
smid€ ah sit toj, undtagen underbukserne. hvorefler han laSde
sig hen til en velforljent hvile.

Mens han således blundede sød1. ringede kloklen fra den
pågældende dam€s celle, og hån gik fluks derhen, idet hån
glemte at iklæde sig rcglenenleret uniform. Iført underbukser
åbnede h3n derefier celledøren, og dånen forktarede. at hun



skulle på toiletlet, hvorefter }an før1e lende did. Mens hun
forretlede sin nødtørft, gik han ind på herretoiletlet fo. aa

Så skete der altså bare det al hun smuttede ud, tog hans
nøgl€r fra uniformen, låste ham inde og forsvandt- Det bevir-
kede, at han blev fundet iført underbuker, og d€t gåv poli.iet
en mislånke om, å1 der vår sket noget mere end toil€tbesøget,
og d€nne mistanke har man af en eller anden g.und stadig.

En nær kontakt, jeg hår hos politiet nener, al hans forkla-
ring er lige så god som den, en mand gav. da han var siglet for
at have sat ild til s;t strålækte hus. Han sågde nemlig, at han
håvde siddet ude i sin have og roSet en cigaret. Da hån sned
de1 stadig glødende skod ud på græsset, kom der ganske
pluds€lig en g.åspruv, svåle, eller hvad det nu var for en fugl,
og huggede cigåreten, hvorefter den fløj op på stråtagel og
lågde den, hvor luglen havde 1ænk1 ai bygge rede. Cigaretten
anlændle 1å9e1, og hytten brændte, men politiet lroede mæF
kelist nok ikke på hans forklaring, og det sjorde dommeren

Men lad mig lige v€nde lilbase 1il F.€derikssund-historien.
Hcr vå. cepolilim€sler Torkl Pete$en, Roskilde, anklager,
fordi Frededkssunds polilimester mente, at han selv vår inha-
bil som chef for ar.eslen. Jeg vil, for åt forebygge enhver
misforståelse, pointere, at jeg ikke lar de ovennævnle oplys-

ninger fm Torkil Petersen, for jeg kender ingen, der som han
er specialist i at smide mig ud af rett€n. når han ønsker
lukk€de retsnøder "af hensyn til sagens opkhnng.. Men
forled€n vår hån yderst human (d€t skyldt€s siktert varmen).
Der skulle være et grundlovsforhør med en brandstifter, og jeg
var lroligl mødt op for ai reler€re det, men det viste sig, at der
forinden var fastsat €t retsnøde ned en l6-åri8, der skulle
bave frisliorlængelse med hensyn til varelægtsarr€st.

Torkil Petersen sagde: - Af h€nsyn til den sigtedes alder bør
retsmødet foregå for lukkede døre, men da vi jo kender Ame
som en pæn og hæderlig nand og ved, at han ikke vil skrive
noget om såg€n, når han ikke må, syn€s jeg, a1 han kan blive
her i retten i stedet for at stå udenfor.

Derte fandt dommer Håns Chr. Beck yderst fornufligt, så
jeg fik lov at blive, og jeg hår da heller ikk€ overtrådt
talshedsløfiel. Men da jeg gik fra rettn, var jeg hanestolt:
Hvor mange hå. poliliets ord, endda selveste vicepolitimes.€-
rens, for, al man er pæn 08 læderlig? Jeg trask€de med mine
hurtige gammelmandsskidt n€d lil restauranr Club 42 i
Skonågergåde, hvor jeg fortahe servitri€en, Ingnd Rasmus-
sen, hvis største fortrin er, at hun er gift med nin 6Gårige
legekamm€rat, Mogens, on hændels€n. hvor.il hun svåredel

- Nej, Arne, jee anede da ilke, at politiet løj så meget...

E n fuweri g brundi ns pelAør
og en forbrændt j ournalist
Hvad en brand kan afstedkomme

I begyndelsen af 1920'erne sket€ der en kalastrofe på Sct.
Jørgensbiers, da der opslod en brånd, som bevirk€de, at det
m€ste af den gamle landsby forsvandt. Årsagen til a1 brand€n
blev så stor, var måske, at Rockilde Brandvæsen ikke kunne
konme, fordi det vår umuligt åt fange de heste, der skulle
spændes for brandvognene. Hest€ne løb i et vænge, og da det
vår en dejlig sommerdåg. vår de så kåde, at bmndfolkene, der
jo ikke lisefrem var cowboys med lassoer, havde kvåler med

Sådan er d€t ikke mere. og en af de rnænd, der har &jort
mest for, at brandvæsene1 i Roskilde har en posilion, der er
landskendt, er den nu forlængst afdøde brandinsp€ktør L.
Engberg, og ham skal detre hjørne handt€ om.

Engb€.g var, for at sige d€l mildt. farv€rig. Han håvde sit
job lil begyndelsen af halvtreds€rne, da han blev åfløst afden
nuvær€nde stadsingeniør, J. J. Jensen. Del er vist ingen over_

drivelse ai sig€, at brandfolken€ både elskede og hadede ham.
Elsk€de ham, fordi han til enhver tid sik ind for deres sag, og



hadede ham, fordi han undcr en brnndslukning kunne biive så
ivri8, ar han sparkede dem bagi, for at det sku c gå hurligt
nok. Når det hele så var overstået, stod der imidlertid atlid en
kasse ol (afde eamrneldags med 50 i) på brandstationen tilcn
velfonjent efterslukning, og alle uoverensstcmmclser var
glemt.

J€g hår håft fiere oplevelscr med Engberg og vil hcr bereue
om ct par enkelte. Engang var der en gårdbrand ved Viby, l]8
jeg drog de.ud i Taxå. Dajes stod på gårdspladsen og så ållc
længerne i flanmer, påkon d€r ni8 en pludselig trang til ar
låd€ vandet. måske på srund af det fossende vand fnt de
mange brandslanSer. Jeg spurgle Engberg. hvrd jeg skulle
gøre, og på sir såftigc sproS råbre han lil mig, atjeg kunne gå
ind i hestestalden og forrelt€ d€r nødlørflige. Der åjorde jeg
så. men mensjeg stod i den slilling, aue mænd nu engang s1år
i, når d€t foregår, nemliS med foroverbøjer hoved, ville skæb-
nen, åt €n glød frå det brændende loft faldr ned under
halslinningen og så1te sig fasr på rygsrykkerne.

Det b€virkede €n så sindssyS smene, å1 jeg uden at rænke

pi blufcrdigl-cden.r)'rcde ua pl sård\ptJd{1uden dr hrvc
låer røic, ien.rdnd. \i icp lunne røtgc der gdmtc rcstemenr
om. at nan bør bringc sinc klrcd€r i ordcn. når mån forlader
loilcttet. Med gylpen åbcn lbrsirgtc je8 j ovcrværelse åt cn
mængde chokerede tilskuere at få den skrækketige elud væk,
og mcns jeg skrisende opforte en indianerdrns, kon Engberg
hen til mis og sågdc, idel han beskuedc mir udseendcr - Nej,
ved De hvad. Den brrndslånge er lor lille 1it cn sårdbrand.

Ved cn anden brand på cn 8ård havde en månd tra Zonens
Redningskorps fået no8e1 brændende håtm i det ene øje. Der
ejode absolut ikke godt, og Engberg kom over tjl ham og
spurgte, hvad der vår i vejen, da hån stod 08 ømmed€ sig.
Zonemdnden torkldred(. hvdd der !ar.ker op tdr remmetig
ulykkelig. hvoreft cr Engberg sacde:

- Det €r da ikte noger a1 pive for, m3nd. Sådan klxrer man

Så tog Engberg sir ene oje ud og sky ede der und€r
brandspøtevandet. Hån havde slåsøie.

Fra dengang, du ølflasl<er vur laklcet med
Irorkprop og ståltråd
Et "Hjørne- som absolut ikke er for atholdsfolk

Detle hjørne er absolul iftk€ for åftoldsfolk. Det handler
nemlig udelukkende om ø1, og del skyldes, åtjeg en dag kom
gennem Sonebrødrestræde. Her håvde Schou Epa et udstit-
lingsvindue med varer fra en riglig garnnel købmandsforret-
nrng.

Der var imidlertid ikke alene varcr, men også apparater til
at frenstille dem ned, og et afden var en øltappemaskine af
kobber, som kunne producere firc nasker pr. minut.

Den var frå Tuborg, 08 depotindehaver Erik Wibholn
fortæller mig, at kapacilet€n i dag er noger srorre. Appararet
kåldcs en kolonne, og den nutidige kolonne klarer I 200 flrsker
i minutlel.
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Del fik mig ind på ar sludere øtkutruren i Roskilde. og dcn
er ikke ringe. For der første havde Roskilde j rnåsscr af år sil
egct bryggeri, hvilker jeg vcnder lilbåge til om e! øjeblik. Og
for del andet er R(xkilde den cneste by i Dånmark. der med
beslemlhed kan sige, hvornår den fø.ste iorhandler af Tuborg-

Del var købmand J. S. Schåde. Alsade 12, hvor nu Codan-
hus li88er. Han underskrcv den lørsre konlrakr med Tubore
2r iuni ldd7. og . rul srmnc jr begyndre hdr rorhandtin'-
gen.

I 1887 fik Schad€ hos ,Roskilde Dagblad" rykl en ,b€-
kjendtgørelse" om forhåndlinsen. og dct skal såmænd ikke



undre mig. om den er sat ai Lars Berthclsen, de. døde i 1965

i en alder af 92 år. Han blcv ånsåt på dagbladel som
lypog.aiclcv i cn alder åf 1,1 å., og blev senere eneindehaver.
Elter hvåd jeg kån regne ud. må Lars Berthelsen være fød1 i
l8?3, hvilket vil sise, at han har gået med vinkelhagen på
dågblådel i 1887.

løvri81er "bekjendtsorclscn" så kuriøs, 11jeg synes. den bør
bringc' hcr. Den l)de' med den oflgindle reh\krivaing:

"Tubors Ø1. Fra den l. Juli vil der i Hcr. Schådes Ejendom
i Ahlgade i Roskilde lindes et Depo! af vore forskjellige
ølsorter i Bryggeriets originale Aftapnins. øllet skål forhand'
les til de sanne Priser, som er€ &jældende i Kjobcnhåvn,
nemlig: Lager-Pilsner & Wiener Ol 8 Ørc pr. /? Fl. Ntirnberg'
øl l0 Øre, Exporløl t2 ørc F. V1 Fl. til hvilke Fabrikspriser
øllet ogsaa faas hos vore Forhxndlere her i Byen og Omegnen,
hvis Nåvne om nogle Dage vil blive bekjendtgjortc.

vor Aftapningsanstall udmærkcr s;g ved, at den slaar i
umiddelbrr Forbindelse med BrySgeriet, saa at Afirpningen
af Flasker sker direkle fra Bryggeriels Kjældere fra s€lve
Lageriådene, hvorved opnåas. at Kulsyren i Øllet ikke undslip
per, oB da øllet bliver pasleu.iseret, opnåar det en langt større
Holdbarhed end ålt åndet ø1, der ikke har undergaaet d€nne

Bchandling. Begjædneer om Forhandling og Bestilling€t påa

øl bed€s adresserede til Tuborgs øl Depol, Ahlgade, Ros-

kilde.
Obs.l D Hrr Forhandlere og Restauratøre. indrømmes den

samme Rabar. som vi give Fo.handlcr€ i Hovedstaden. Øl på

Træer forelindcs i Depolet til følgende Priser: Lager Pilsn€r &
Wiener øl 18 Kr. pr. Td. Niimb€rg øl 20 Kr. pr. Td. Vore
ølvogne bringe ølle1 til Døren saavel i Byen som paå Landet.
Tuborgs Fabrikker, pr. Hellerup"-

Jes ha. sclv cl megel nært forhold lil ø1. Ja det ved vi, vil
nogle nåske være ondsindede nok til al sige, rnen det er ikke
på den måde, jeg mener d€l.

Forholdet er nemlig. åt i fem år af mil liv boede jeg i en
minilejlighed i Bryggcrgaården, der lisser lise overfor Codan-
hus. Her blcv i mange. mange år bryg8et lokålt ø1, og mit logi
var i tårnel. Mens der var brygSeri, hed tårn€t "køllen", og det
var det fornemste sled i ct bryggeri, for det var her, nurnl€n

Jeg har ofte syntes. at der duftede at humle fra de ganle

Det er måske derfor, man er blevel miliøskadet.

En j our nøl i st s bekendel s e
om en 40 - årig forbrydel se
Træk fra en boghandlerlærlings hverdag i I 943

Den tilsyneladende brandhårde, nen i virkeligeheden mest
€lskelige person, Roskilde polit;s hovedanklåger, vicepolitime-
ster Torkil Petersen, var for nogen tid siden, så venlig i et
relsnøde at kalde mig et pæn! og h€derligt menneske. Det
har faktisk givet mig stort samvitlighedsnag. for jeg er visl
ikke så hæderlig, som politiet tror.

Eft€r adskillige søvnløse næ1ter hår jeg besluttet, at sand-
heden skal frem for DAGBLADETS læsere. der er tolerante
og ov€rbærende. Så jeg må skrifte om min syndige fortid. Jeg

kån rol;gt røbe det, for det er snart 40 år siden, det foregik, så
sågen er kriminelt forældet.

Men låd nig begynde med beSyndelsen. Efter at.jeg havde
bestået en yderst ring€ reålekånen fra Roskilde Katedlal-
skol€, blev jeg i 1943 ansat som yngste elev i Henrik J€nsens
Boghandel, der lå i Skomagergade, hvor nu Fåvør liSger. Det
var el dejligt sled med etablerede forhold. Jeg slarlede med åt
være med til rengøringen, nen det b€dste var, når jeg skulle
ned og ordne kælderen. for der kunne ieg gå og drømme om



Henrik Jense t bosha del i Skomaseryade Billedet et taqet
i 1969, inlenejemla men blet, rcvet ned Ial at siw ptadsfot
ud,idelsen af Hani, det nu et aføst aI Fawr

en dejlig pige. der kom iforretningen. l)8 som boedc iKårcn
Olsdattcrst.æde. Hun er nok død og borle forlængst, men de
blækflåsker, jeg flyltede rundt på. nens jeg tænkte på hende
glenner jeg åldrig. Hvordån hun så ud, kån jeg lil gengæld
ikke huske.

Da jeg ville gørc karriere indenfor forretningsverdenen,
cyklede jeg også rundl ned brochurer for bøger og dedi8e.
som den elsk€li8e Henrik Jensen synles. at han ville berige
omv€rdcnen med. Han var iøvrigt af den gode, gåmle type,
d€r hver forrniddas gik tur samnen med andre loretninssfolk
ud ad Frederiksborevej til Hojskolen, inden de starlede en
behåg€lig dag ned tilstrækkeligl folkehold.

Man bliver helt nostalgisk, når man .ænker på Skomager-
gade dengang. Bil€. var de. jo på grund ål benzinnangel
ing€n af, i hvert fald ikte kørende, som man ser dem i da8. Til
gengæld kom der åndre bilcr, nen de blev trukket afheste. og
mån målt€ endda køre både op og n€d ad Skomagergade.
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Hcstene var af en, for at sise det nildl, meget hsj ålder, rnen
de kendte deres rute, så lor eksempel mælkemanden blot
kunne afievere sine varer del ene sted- hvorefler hans hest
med bil€n srilfærdigt trissede over 1il det næste.

På grund af min ideelle streben for at gøre en for.etnings-
kårriere i lighed mcd den, nin skolckamncrat, Bjårne Fogh,
har sjon hos A. P. Møller, blev jes i løbet åf få måneder
forfrennel lra rensøringsaidelingen til at stå for sålgel af
grammofonplader og frimærker.

Desuden solgte je8 de mest ubrugeliSe fyldepenne til de
tyske soldater. og det skele på et skrækkeligt mellemskolerysk.
Undcr bcsættelsen var det jo absolut en fjer i batlen åt få tg
i lysk, og del fik jeg.

Lønnen vd! imrdlerrid rl,ke ovc'vcldende.30 kr om måne-
den, og nan skulle være i lorrehingen fra kl. 8 om morgenen
1il kl. 18 samt, tror jcg, kl. l9 on iredagen og kl. 20 lørdag.
Samtidisskulle man jo så på handehskole os derefler på cykel
hjem lil Cund"ømaglc. Vcn der gik da. og.cl\ om jeg var
skræklagcn. når jcg en mørk aften skulle passere bakken vcd
VigensdåI, harjeg da ikke særlig udprægede nervøse lræknin-
ger i dag.

Del er imidlcrlid lønnen, vi skal tilbage lil. Allerede den-
gang havdejeg en trang lil en enkelt bajer elter arbejdslid, og
selv on d€n på Centrålcafeen kun koalede omkring en krones
penge, var det en alvorlig belashing lor et månedsbudget på
30 k-r. AItså rog jcg et pa. gange som chef for firmærkeåfde-
lingen et ark 20 øres, og det lunede god1. (Undskyld Torkil
Petersen).

Jeg har €n ålvorl;g nistånke on, åt Henrik Jensen havde
opdaget mine bedragerier. Der skere nemlig det. at jeg elt€r
et å.s fo.løb fik lilbud om at blive journalistelev på Roskilde
Tidende. Dengang var del ikke sådan s'n sag at blive løst frå
en lærekontrekt. m€n da jeg bad den gamle boghåndler om
del, sagde han med det nesl strålende snil:

- Arne Jensen, skal vi ro ikke ønske hinanden tillykkel



En kirlæns mand på en
650 kubik-motorcylæl

Ki.ken og j€g har altid haft et ambivalenl forhold. hvillet
ilølg€ ordbogen skulle bclyde noget i retning af at indeholde
to modsatte lendens€r. Hvad det så vil sige, er jeg ikke rigtig

Men jeg ved i hvert fald, at jeg i sin tid gjorde et ;hærdigl
forsøg på at behagc kirken og Vorherre. De1 skele, da jeg som
vistnok 9-årig. opdraget i et grundtvigsk hjem. pludselig fandt
på - da jeg var heh alene - at sige højr oB inde.ligl "Sgu, for
fanden. og endnu værre ord.

SamviltiSheden tyngede mig så megel, at jes - stådig alene

' som cn undskyldning iil vorherre - såtle mig lil at synge "Nu
litte til hinanden. de fagre blomster små". Derefier havd€ j€g

Men Init posilive forhold til kirken kom først langl s€nere.

Det var. da pastor Arnberg gav mig en øretæve under konfir'
marionslorberedelsen. senere da domprovsr Lge i min egen-

skab åf referent salte mig ind i begravelsesleknikken og sidst,

då jeg lral viggo Kanding.
Del er lam, d€tte hjørn€ skal handle om. Del, jeg vil

lortælle on viggo er, åt jeg har kendt han i nasser af år og
i nånge forskellige samnenhænge, som en tidlig€re slålsmr
nister ville have udlrykt det.

v;ggo har som organist og leder af Roskilde Koncedkor
givet mi8 og mange andr€ oplevels€r i blandl andet domkir-
ken, måske specielt d€ns riddersal. Del skål han have 1åk for.
De, han syng€r for, s;ger, at han er inspirerende som dirigent,
og det hævd€s også, at han klar€r orgel, klaver og et eller
and€t lredie instrument, hvis navn jeg på grund af førtidsfor-
kålkning ikke kan huske. Men i hvert fald €r han suveræn på

områd€t. hvåd kval;ficerede lolk som Knud Hovaldt og andre
pompøse personer kan bekæfte.

Hvornårj€g traf Vieeo fønte sa.g, kan jeg ikle huske. men
d€t må have været under hans årelån8e studium til præst.

Dengang havde hån også andre interesser og stårtede samm€n
med d€n nordiske mester i sværvægtsboksning, Clåus

Schunck. saml ingeniør Jeppe Pelenen, reslauran! Kælderhal
sen og Grisen i Hersegade.

Her oplevede jes, at han med den flid, der også kendetes-
nede hans teologiske studie., Iær1e d€t ædle kortspil, Sjåvs. Jeg
har iøvrigt åldr;g være1 ude lor så dårlig en laber som han.
Han kunne visl ikke forstå, hvorlor vorherre. der do8 er hans
a.bejdsgiv€., havdc svigiel han.

viggo har manSe facetter, og i HvalsGsærløse paslorat kan
man glæde sig over håns prædikener.

Jes blev også glad en alten. Det var da je8 overlevede en
koretur rned han på håns nyerhverv€d€ 650 kubikc€ntimeten
Kawasaki'molorcykel. Jeg kom inlenunende gående ud fra
DAGBLADET'S redaktion ved 22'tiden, da Viggo i læder-
jakke og med behørigt visir bremsede og invilerede på enøl på
BrySgerheslen. Nu er je8 i forvejen på Srund af hans - for at
sige d€t rent ud - Iidr forvirrede rcmperament meget nervøs for
al færdes med ham i lrafikken. og det med motorcyklen kunne
jes slet ikk€ overskue.

Jeg tog imidlerlid nod til m;g, språng op bagpå, omklam-
rede pastoren om livet, hvorelter vi drøn€de ned gennen
Hersegade og videre åd AIgåd€. Hån kørte vist ov€r for rødt.
De1 8ik helt iSennem fint, men det eneste, je8 ikke brød In;g
om, vår, å1 han under den korlvårige lur såd og glåd nynnede

'Nærmere Gud til dig".



Vor Herre længe leve
- men gømle redaletør
Thomsen protesterede
Da Roskilde Tidende blev skrevet med Viking nr. 2 på honningetiketter

Brug den nu med fornuft, sagde bladudgiver Aslrid Odens€.

Ra6kilde Tidende, da jeg l. juli 1944 i en alder af l7 år trådte
ind i pressens .ækker som joumalislelev på "Roskilde Ti
d€nde., og jee fik med værdiehed overrakt en blyant viking
nr. 2 med den ektra bemærkning, atjeg nu måtte påsse godt
på den.

Samtidig ov€rdrog redaktør Chr. Thomsen m;g en passende

ståbel manuskiptpapir, der aI €n eller anden Srund var
etiketter til honningkrukker, og så kunne jeg alrså styrl€ mig
ud i iournålistikken. Jeg var lidt skuffet over den Viking 2, for
jeg blev placeret overfor ældsteeleven, Ivan Salto. der var 5å

avanceret, at han havde anskaffet sig en slags forgænger for
kuglepennen, og sa skev den endda med grønt. Til højte for
Sålto sad journalist Katl Jakobsen, der betjente sig enten åf
blyant eller en god Sammeldågs elastikp€n, som førsl skulle i
p€nneskaftet 08 derefter dyppes i blækhuset. Mest dup€ret
blev jeg imidlertid af tedaktør Chr. Thomsen, for han var så

tornem, at han skre\ med en rød Penol tyldepen.
Vi vå. en kvårtet, der i adskillig€ år mere eller nindre godt

fik s€ndt en avis ud, men på grund af krigens påpirmanSel var
den nu også kun ofte på seks sider. Det hele skete fra en

redaktion, der indeholdt to telefoner til deling og en ndio, der
på en speciel bølgelængde daglig sendte nyheder fra Det
mdikale Venstres Pressebureau og Rilzåus Bur€åu. Det sk€le
så lan8som1, at man kunne nå al skive det i hånden. Vanske-

lige ord blcv stavet med navne, for eksempel Z€niåi Zebra,
Ernå, Niels, Inge, Anders. D€t kunne give lidl rnisforståelser.
som for eksempel engång da en journalislelev i Aalborg fik
skevet, at er ny pave hed Peler Ing€r Ulla Søren.

Tidendes ekspedition rådede over 6n skivemaskine, og kun
Salto, når nån var i sit mest charm€r€nde hjørne, kunne få lov
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at låne den. Ellers blev alt redaktionejt stof leverel pr. hånd-
skrift. I dag ville en typoSraf ist nærmest korse sig ov€r at få
et håndskrevet manuskript, men d€ngang tog måskinsæt@re
som Anderse., Madsen og Pelersen med kyshånd nod et lor
ekempel 120 siders for andre ulæseligt byrådsref€rat.

De var næslen lige så glåde for det relerar son for den
bajer, vi indtog efter daSens møje i "Dybet", hvor Martin
Rasmussen, stereotyprren, smeltede del bruSt€ bly om. Her
sad vi så stilfærdigl bænket, og en lrofast gæsl vår bladets
revisor, Leonhard Jørgensen- Der vår forstandig og lavnælt
tal€, og Marlin håvd€ enddå skrevet en slagsang, som blev
sunSet med alvorlig og inderlig røst. D€n gik på melodien "Jeg
står her hver åften på risten.. 08 den første l;nje lød: 'Vi
sidder hernede i Dybet og får os en lille 6n..

Den blev altid sungel meget sagte, for vi skulle jo ikke
provokere de ledende ånder. som reSerede ovenover. Blandt
dem indloe Chr. Thomsen absolut førsteplådsen. Han var en
chef, man fik så negen respekt for, at jeg, endnu 27 år elt€r
håns død. drømmer om ham. Man kunne være bange for ham,
for han var nu noget brysk. Han var bundel i de gode

højskoletraditioner ()8 det €ndda så neget, at det slog igen-

nem, da ies så ham i den enesle lillebitte bimmelin, jeg har
oplevcl h:tln med. De! var en skrn somme.aften i Roskilde
Socialdemokals redaktør, Chr. Nielsens sommerhus ved Ved-
delev Strand. Pludselig var Thomsen væk. og d€r viste sig, at
han var fortrukket ned til vandkanten, hvor hån med sin€
gåmneldågs snøresrovler i meget slor nærled af vand€t sad

ganske al€ne og frejdigt sang hojl af Hsjskolesangbogen.
Han var af den gamle skole: Journålisterne skulle være til

rådigi€d i alle døgn€ls 24 timer. M€n det var hån også s€lv.

Dog undtagen om morgenen, for så rnødte han først v€d

9'tiden, og man skulle absolut ikke tale med ham, før han
flitligl håvde benyuet sin spytt€bakl€, drukket en kop kaffe
08 fået ild på cigaren frå Månniche's Efterfølger, men så var
hån også frenkommeliS. Han var vel €n aI de fornemste
referenler, vi har hafl herhjemme. Jeg har oplevet, åt folk
lakk€de ham for, at han. €fter at de en aflen havde holdt en

låle, næste dag ikke skrev, hvåd de sagde, men hvad de m€nte!

Han var radikal i sind og skind. men han virkede bag

kulissern€, og her kan det vel for første gang afsløres, at det
var ham. som var årsag til, at Rosklde i adskillige år havde

radikålt slyre - også efter hans død.
Murermest€. L€ve Jørgensen var mang€årigt radikall med-

l€m af byrådet, men han havde aldrig samlel særli8 mange

stemrner. Så 'opfåndl( Thornsen læse Ingå Nilaus€n. Hun
erklærede sig villig til at opstille ved et valg, og hun tråk, som
det populær€ menn€ske hun altid har være1, så månge stem-
mer, at Løve Jørgensen som nummer I på den rad;kale liste
blev valgt 1il borgmesler i stede. for den socialdemokratiske

D€t medførre radikalt styre i Roskilde gennem nangfoldige
år. og dct sluttede - tlortsel fra en overganS med Børge Juel
Hånsen på bo:gmesterposten ' eSentlig først ved sidsle valg,
da socialdemokråt€n Lisbeth Ols€n. iøvrigt Thomsens gamle
journalislkolleSa. overiog tronen.

For en journålislelev kunne Chr. Thomsen være pert€ntlig
indtil det uudholdeliSe. Men det værsre vår, at han åltid lavde
ret. Engang va. jeg i Kornerup til åfsløring af en mind€sten
for befrielsen i 1945. Jeg sluxede r€feratet med at skriver

"Taleren udbraste ct levc for Gud, kong€ og fædreland". Da
Thomsen læste de1 ; konekturen. vrissede hani

- Hvad er det dog lor noget fordruklenl sludder?
- Jamen undskyld, hr. redåklor. Jeg men€r. at j€g hår

refererel helt korrekt.
- Nå, har De del? Har De måske nogensinde hørt nogen slå

og råbe: Vor Herre længe lev€?
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Rutebilcluulføren gøv
politimesterentørt på
Om rutebilkørsel for 40 år siden

Laurits var i min barndom en inslitution. Han kørte rutebil
nellem Ro6kild€ og Hillerød, og sennem 5 å. varjes, nårje8
skulle ril og fra skole i Roskilde, to gange daglig med han,
Mølgaard, Lange Kaj. eller hvad de fonkelliSe chauffører nu
h€d.

Grunden til åt jeg draSer Låurits frem i dette hjøme, er et
foto fra bibliotekar Eva Tønnesens bog "Billeder fra det nu
forsvundne Ro6kild€.. Det viser rutebilstationen. som den så

ud i 1930'eme. Mange vil endnu huske den tragt, rutebiieme
skulle gennen for at komme ind på ståtionen, 08 det var €t
mirak€I, at det kunne lade sig 8øre. Der var kun et par

centimeter til Rutebilcafeen på den ene sid€ og Jernbanehotel-
let på den anden.

Men tilbage til Laurits, der berjente såvel bilen som det
sjællandske dialekt med samme selvfølgelige dygriShed, og
der går nasser af historier om ham. Det var således lige €ft€r
besættelsen, da det danske militær atter begyndte at b€færde
vej€ne. Laurits satte en ære i åt overholde køreplånen, og da
han en dag nærmede sig Hitlerød og så, at han skulle holde
tilbas€ for en mililærkolonne, som var ved at komme ind på

vej€n, betænkte han sig ikke, rnen kørie med i kolonn€n og
ankom til endeståtionen i {ette tid. Han blev her opsdgt af en
motorcyklende MP'er, der sagd€: "Så De ikke, al jeg prøv€de

at standse Dem?", hvortil Laurils med uigendriveliS logik
svarede: "Jo. men vi nedtag€r ikke motorcykler".

I det hel€ tag€t tog Laurirs det ikke så alvorligr med
færdselsregler og deslige, blot køreplanen blev holdt. Ofte
plåcerede han os skoleelever på rutebilens tag, fordi der
simpelthen ikl€ vår plads i vognen. Det vår.jo denganS alle
privålbiler vår opklodset- Så var d€t en svir at køre ned
gennem Algade sidd€nde højt på raget al en rut€bil over den
uundværlige gasgenerator, mens skol€kammetater, der bo€d€
i Roskilde, var henvist til noget så uopfindsomt som at gå på
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Eva Tønnesens billedtekst b)det Flotrc tutebilet i 1930 eme
parkerct bag tukbilstationen med posthuset t.h. oB Jenba-
nehotellet t.v. I hidten anes banegå en o|er halvtaget. I
1966 blev den we turebilsration ta4et i brug.

Ofte var rutebilerne lyldt til brist€punktet. Ikke blot fordi
den privat€ 1rafik vår indskrænket, men det samm€ gjaldt
antallet åf rutebilture. Bilerne kunne dengang tage godl en
snes parsag€r€r! men af og til kom åntallet over de l0O.
Rekorden blev vist såt engång på en rur fra Aunstrup til
Roskilde. Da bilen nåede iertil, steg 129 passågerer ud.
B:andt dem var den daværende politimester, AaSe Sør€ns€n.
Han sagde mildt bebrejdende til chauffø.en, at d€nn€ måske
havde laget lidt flere med, end politivedtægten tillod. Svaret
ud€blev ikke: 'De steg då ikke selv af. Men det var måske,
fordi De havde fåer en uns pise på skødetk

Til slut €ndnu en historie om Laurils: Engång sendte gårt-
neriet Hytten. der lå, hvor Risø nu ligger, en krans, sorn skulle
med videre på ruten. N€top den dag vår passågertallet helt
kolossalt. og Låurits kunne dårlig røre sig på førersædet,
ligesom han absolut ikke havde kontåkl ned påssågereme.
Han råbte så på sii sjællandske: "Er der noun døde ned bavi?.



F ugl e s lcy dning er ikl{e
tønt ogfias - det hele
Kuriøse træk fra et 196-årigt selskabs historie

Der er hv€rl år manee fugleskydnineer i Roskilde, men den

"rigtige" er nu den, de eode brodre i Roskilde og Omegns
Fugleskydnin8sselskab ; d€ sidsre 196 år har holdr så godl son
hvert år den første tirsdag ijuli. Der skele også iår, og der får
mig til at nind€s enkelte €pisoder gennem de sidsre snart 40
år frå denne forrnidåble begivenhed.

Det erjo ikke tant og fjås der hele. Det drejer sig om ag.ede
og ansvarsfulde borgere, der denn€ dag begiver sig ril Roskilde
Håndværkcrforenings hav€, hvor fugl€n så skydes ned under
overholdelse åf alle samle reeler. Inden jeg komm€r til mine
egne oplevels€r. viljeg lige rage el uddrag lra professor Jåcob
Kornerups lille skitse "Roskilde f.a Frederik den Sjelt€s tid",
hvor han giver de1l€ nalende billede fra restauranr "Børsen.
ved havnen, hvor del dengang foregik:

'H€nad åften lykked€s det som ofresr ar få brysrpladen
skudt ned, og nu forkyndte ni kånonskud denne begivenhed.
Den ny og den gamle fuglekonge 1og nu hinanden i arnen,
brødr€ne ful8te efter med musik i spidsen op ril saten, hvor der
festlig€ måltid stod dækket, gameret med talrige vinflåsker.
Selskaber hengat \i8 med liv og siel rit dise nldetser. og når
den grmle ålgåede iuglekonge havde udbrast en sl,ål tor den
nye og ønsket ham en lykk€lig regering og d€n nye lakler den
gamle for hans vise styrelse, afløste den ene skåt den anden.

Brodrene lod !inene veder"aretr lutd rertærdighed og rømle
de bredlyldte brgre. liSe ril $len vlsre sis orer den østre
horisonr.ja. olte lenge cher. Så våndrede mån a'm i rrm I en
overvættes glad slemning op ad bakken dt Roskilde. Som et
tegn på. hvor varmt det kunne gå til ved disse fesrer. h€ndte
del, at gamle Jens Vægrer en norgen efter en fugleskydning
fandt selve justilsrådens kaskel med guldsnoren midl på
torv€l- Hans velbårenhed havde rabt den på hjemruren frå
,Bsrsen".

Såvid. professor Kornerup. I dag kan mån selvfølgelig ikke
opleve sligt, men det snerrer måske lidt derhen ad. Da Ro6kil-

Era Tønnese . Roskilde lokalhistotiske A*iv, hat fundet
dete billede ftem son illustrution til anikleL Det forcstiller
lusleskydninsen onk inc dfiundedeskifiet, da nan holdt
denwddenfo ængst edbrcndte Boseruppa,,ilton, og det it
næste uset hiøne konme til at handle om.
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des tidlig€r€ viceborgmester. Mulle Brønnum, der nu son
servitrice charmer€r gæsteme i Roskilde Håndværkerforening,
om eftermiddågcn modtog fuSleskydningsbrødrene, eft€r at de
havde været på Hotel Prindsen og indtagel sild, hummer og
Iåmm€steg. sagde hun i en forlrolig stund til mig. Hvordan
kån det være, at de taler meget højere nu end i formiddågs?

Denne bemærkning, der må være udsprungel fra en hjertels
nåivit€t og god 1ro på den mandlige del af nenneskeheden, får
mjg til at tænke på, åt d€! gennem mange år var tradilion. at
der ved fugleskydningsmiddagen blev holdt en tåle for da-
n€rne, selv om der aldrig har qeret et kvindeligt medlen åi
fugleskydningssehkabet. Men en dane skulle derjo være til at
høre talen, hvilkel bevirkede, ar d€n eller de servitricer, der
var på arbejde, bl€v kaldl ind og stående måxe høre hyldesten
til kvindekønnet. Engång var det dog ved at blive for meget af
det gode. Det skete, da en forlængst åfdod konservåliv redak-
tør v€d €1 forlæng$ afdød1 konservativt blad efrer laler for
damerne to gånge rejst€ sig og holdt endnu to taler for

Men der er da også andre ting at berett€, for eksempel

Fusleskydnins€n foresår på den måde, at man ikJG behøver
at væ.e til stede for at blive fuglekonge, idet d€n €n€ broder
skyder for en ande., og efter e1 for uindviede uforståeligt
regnskab viser det sig så, hvem han skød for, og d€rmed er d€n
nye fuglekonge kåret. For en del år siden blev den, hvis man
kån bruge udtrykket, heldige, en mand fra Roskildes omegn.
Hån var ikke til sted€. Så formanden ringede til hans kone og
sagde:

- Coddae. Det er fra fugleskydningsselskab€.. Vil De ikke
sende Deres mand herind, for han €r blevet fuglekonge.

Den stakkels frue svarede:
- Janen han er da til fugleskydning. For han sågde i morg€s,

åt det skulle han, og det ville han være hele dagen.
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Resten af hislorien tilhører privatlivet.
Så var der også dengan8. ghde fugleskydninssbrødre deF

iblåndt fuglekonSen, ned den store kæde. dergiver ud1ryk for
hans ophøjede slilling, sad på Hotel Prindsens forlovsrestau-
rtrnt. Skæbnen vill€, åt Hjemmeværnsorkestrcr i forbindelse
med en hell anden begivenhcd lrak op med fuld nusik
gennem Algåde. En cller anden lav og nedrig person saSde til
fuglekongcn. at del vår til ære lor ham, hvor€iter kongcn - i
fuld krigsmalinS - i siran reistilling og med honnør hilste der
Iidt undrende orkester.

Til slul €n bistorie om min penonlige m€dvirken ved en
f ugleskydningsfrokost:

En fusl€konge skal årel efter sin udnævnelse lrådilionen tro
tale for måjestælen. Del pågældend€ års indehaver af lirlen
var lidt nervøs for opgav€n, så hån bad nig skrive talen. Der
sjorde jeg, for han var sådan €1dejligl menneske. M€n dersik
kludder i det, da han ved forkosien fik odet. Han sagde i al
sin enkelthedl

- Nå, jeg skal allså lale for majestæt€n, ogjeS vil sige... øh,
nå. vent lidl, ja, jeg kan altså ikte læse, hvad den idiot ril
Jensen har skrevet. Men det er s8u da også lige neg€t. Længe
leve Hans Måjestæt. Nej for fand€n, jeg mener Hendes
Majestætl



Eksamen vør godt nok, men
lwoppens pleje dø vigtigste
Glimt fra den gamle søbadeanstalt i Roskilde

Enhver dinende nervøs 1l-12-årig knæ81, der for 4G50 år
siden fik besked på, al han blev oplaget på Rockilde Katedral-
skole, regnede rned at endemålet måtte være en af8ångseks-
amen efter en srundis boglis uddannelse. Men skolens gym-
oastiklærer, løjtnant V. Jensen havde den opfattelse, at det
måske kunne være meget godl med hjemen, men kroppen og
dens pleje vdr nu engang det vigtigste.

Herunder høde ikke nindst svømmeundervisningen på Ro6-
kilde Søbadeanstalt, der blev nedlaSt lor snårt 40 år siden.
M€d en sikkerhed og myndighed, der dog altid var ehkelig,
selv om man nu os da fik et dåsk i nåkken, dirieer€de hån
troppeme til vands, og for ham var frisvønnerpøven lige så
vigtig som en €kam€n, så vi lærte altid, hvor lidt eller meget,
vi nu kunne lide de., at svømme såvel på som under våndet.

Det kunne nu være lidt af en blandet fornøjels€, for vandet
var ikke særlig rent. Men det tog løjlnant Jensen sig ikke
meget af. Han var jo ikke stadslæee, men svømmelær€r, og
nan fandl da også hurtigt ud af at lukke såvel øjle son mund.

Søbadeanstålten var en institution for sig i Ro6kilde. Her
regerede den lille, .rivelige bademester Alft€d Jensen, der som
bibeskæftigels€ bygged€ joller, som han lejede ud. S€nnen,
Knud Jensen, fandt ud af, at han nok var bedr€ til bådebys-
geri end faderen, og det var han, for det var ham, der skabte
Roskilde Båd€byggeri. Her udfor lå søbadeanstalten hver
sommer, placeret på utauige pæle, son møjsommeligt blev
rammet ned, når sæsonen nærmede sig.

Vi elever fra kåtedralskolen var tvangsindlagt 1il svømning
i sonmermånedeme, og hvordan vi egentlig nå€de at trave ad
Tuttesti og tilbage igen samt få en dukkert i den tid, der var
afsat til gymnastiktim€n, er mig en gåde, men vi nåede de1.

Sæsonen sta(ede, når våndtemp€raturen var den reate - 08
den var ikte r€t høj. Vandindholdet af bakterier blev der ikke
tåget meget h€nsyn til, undtaSen når d€r var østenvind, for så
drev mærkværdige rød- og grønlige vandansamlinger hen og

Hete-badeanttaløn, son den tog sig ud Iru landsidel

bevirkede, at mellemørebetændels€ denSang vår endnu mere
almindelig end i dag.

For al behage vor strikse, men elskelige Symnas.iklærcr
kasr€de vi os imidlertid ufortrødent i bølgerne, og åndre giorde
som os, der jo var tvangsindlågt€. Der gjaldt sål€des den
forlængst afdøde svømmeklub Næsten Kvik, der havde s€k
m€dlemmer, son bådede hver morgen kl. 7 sek! af årcts
måneder. Da badeansølten forsvandt i begyndelsen åf fyr-
rerne, fortrak de til Vigen.

Nu hår jeg nævnt, at vandets sundhedstilstand måske ikke
var, hvad den burde være, men der var absolut sanitære
forhold. I herreafdelingen var der således et net toilet med en
spand, så man ikke yd€rligere skulle forurene tadevandet.
Delt€ toilel blev palset neSet omhyggeligt af Alfred Jensens
m€dhjælper. Når spanden efterhånden blev fyldt, sørgede han
meget omhyggeligt for at tømm€ den - ud i vandet. . .
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Trægården offersted
for flere gamle guder
Et gammelt forlyslelsessted. der nu ikke er mere

En tidlig morgen sad jeg ved morSenkafen og så fra min
lejliShed i Tværgård€n ud ov€r det dejlige Bcrthe Margrethe
anlæ8, der er Klostermårkens sydligste del. Den m€nneskelige
nysgerrighed kom op i mig. og jeg beslutlede at finde ud af.
hvad der egentlig lidlige.e havde været her. Læs€rne må finde
sig i, at jes vil belemre dem med disse oplegnelser i den
anledning.

Grundige sludier hos Evå Tønnes€n i lokalhislorisk årkiv på
biblioteket yiste. at der på grunden for omkring 300 år siden
vår off€rsted t;l nordiske gudcr, og offeBted var dct også for
50 år siden. men da var det lil en græsk gud, nemlig Bacchus.
D€t skete i form af den berømmelige Trlegården, hvor alt
folket muntrede sig n€d kaife, kåger sarnt åndre ting gennen
generationer, indtil den sørgelige slutning i begyndelsen af
1940'erne da dc1 hel€ var ved at gå n€denom og hjem og blev
hj€msted for CB'€rne, nedlenrnern€ af civilbeskyllelsen. Ef-
ter krigen blev hele molevitten revel ned, og så kom det. man
i dag kalder Trægården, neniig de to bebo€isesblokke.

Men jeg vil i del lølgende koncentrere nig om det. alle
ældre roskildens€re forstå. ved ordet Trægården, nemlig forly-
st€lsesetabliss€mentet. Her kon rosHld€nserne og omegnens
borgere lige fra 1877, da de lokale avis€r havde en annonce.
hvori der stod: ,Trægårdens Håve staar dåglig aåben for
Fåmilier. Kaff€, The samt kogt Vand paa Maskine. Ærbødi8st

Det var den spæde begyndelse, men så kom der årtier rned
tant og Sas. Det bedrøver mig, at mit eneste k€ndskab til den
gamle Tragården på grund afmin ungdom indskrænker si8 til
et enkelt besøg, hvor rnin far tråklered€ mig ned en sodavånd,
så j€g har ikke oplevet det, andre kan fortælle om.

Man dans€d€ på en balkon, og i teatersålen, hvor der rfog
til vår bal, var der en balkon. hvor den nuværend€ r€daktør
v€d'Familie-Journålen", Johannes Christians€n, i svundne
tid€r tilbragte lange næ.ter, før han v€d 5rid€n kunne gå hjen
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med musikdireklør Osled. der bo€de i nærheden. De skulle
nemlig hav€ el spil skak, 08 lor fuldslændighed€Ds skyld kan
det nævnes, a! Johannes Ch.istiansen, selv om han ikke er så
ung, som han har vær€t, forlsat €r en åf de ferm€s1e spillere
i Roskilde Skåkklubs nesterklasse.

Selveste statsminisler Srauning dukkede af 08 ril op. Han
kom, efier hvad en daværende genbo, Oda Jåkobsen, fo(æll€r,
skridende i jaket os bowlerhat med en madpakke dinglende i
en sejlgarnssnor fra peSefingeren ind for at indtase sin pilsner.
Det er måske derfra hans udtalelse stamner: "Når 

jeC går ind
og drikke. en øl på en reslaurånl, ser 20 m€nnesk€r det, oe så
bliver d€t lil, åt jcg har fået 20 baj€re..

I leatersalen afviklede man også sommerrerf,erne, hvor det
gik hårdt ud over by€ns kendte borgere. Der blev således
sunget en sang på n€lodien ,Med min hakke. min skovl og

TftPgaarden i ganle daqe



rnin spade.. Den drejede sig nalurliSvis om malermes.er
Hacke. landsretssagfører Skou og biografdheklør Stade.

Blandt den lorn€mme rjenentab var C. Tb. Hartvig, som
s€nore blev grav€r i domkirken, hvor han serverede altervin€n
med professionel el€gance. Når unge mennesker kommer til
bal og det drej€r sig om a1 få den en€s1e ene til at gå tur med
sig i Berthe Margrelh€ Anlægget, m€ns natlergal€n kvidret
kan det ,elvfølselig ikke undså!, at der kan blive lidt vold-
somme sammenstød. D€t skål også være sket en alten på
Trægaard€n, og Hartvig fand. - efter hvad mine kilder op\s€r
- at slagsmålet udviklede sig så voldsomt, al han måtte tilkald€
assislance fra politistationen. Der blev sendt en b€1jent, men
et kvarter efler ring€de Hartvig igen og bad om hjælp, fordi
slagsmålet fortsaue.

Den vågthavend€ på stationen sagde nogel iffitere.: - Jamen
vi hårjo lige sendt een nånd.

Hertil kunne den stakkeh tjener kun svars - 'Ja, det er
meget Aodt, m€n hån ligger ned€rst!<

Det vat ofie sohneieste. i Ttæsd e,Lt have. Mande til-
højrc et nusikditektøt Søtensen på vej til toiletet. Om den
siddende dahe til t'ehstrc wntet på at komme på dametoitet-
tet, ellet om hun opkrcvet gebrr lot et besø4, er det ikke
Itkkedes at opklarc.

t'l



Vi sløl ikke mere opleve
Knud Roulund i retten
Den hårdtslående Roskilde-advokat bakket ud af ræset

Jeg er ked afål skrive deue hjornc, for det handler on afsked
med en åf mine bedsle venner, landsretssåglører Knud Rou-
lund, der i et anfald af leuerc sindssyge og dovenskab har
besluttet at ende sin karriere son cn at Danmarks fincste
lorsvårsadvokaler l. åpril og derefter ved Næsbyholn at
tilbringe restcn af sit liv som jordemodermånd hos sin kone,
forfatt€ren Crere Roulund.

M€n son ældsammel 56-årig skulle der ikkc undre mig, a1
han, der rrods sit vilde liv har nået dennealder, som den gamte
cirkushesl, når den hører skråldperens lrump, rykker i narken
igen og med ildhu foBvarer en tyv i underretlen, en volds-
mand i landsretlen og en mo.der i højeste.€r-

Roulund er med hængerøv, posekinder og yderst utradiric
nel optræden i reuen en værdig afløser for hans store idot,
landsretssaglø.cr Carl Madsen. For al sige de1 kort og klarr:
Roulund er blevel en inslitution i dansk retsvæsen, og d€t
lryder han si8 over. selv on hans blufærdighed forbyder han

Jeg tror ikke, åt Roulund er brændt ud. men ar hån er
blevet præget af den almindelige dov€nskab, son indhenter 06
halvgamle midt i }alvlredserne. Dennedovenskab præger også
mig. så lor ar poflrærrere dågens mand i roget)'er. springer
jeg over. hvor gærder er lave\r. og senrdger en arlitel. ie8
skrev om ham, da han L augusr 1976 havde 25 års jubitæun
som selvstændig i Roskilde. Det hed dengång:

- I fortrolige stunder taler han ofle om et eller andei
købenlavnsnesterskab i boksning. Riruålel f.a bokseringen
ba. han sid€n ofte taget m€d i rerten. Han kån Sdd€ ved
forsvarerbordet og tilsyneladende rænke over alt andel end
den foreliggende sag. Men pludselig springer han op fra
ringhjørne. og langer anklag€ren en lige venstre - dog yders!
sjældent med det resullal, at kåmpdommeren - ell€r i dene
tilfælde kun en almindelig dommer - bryder ind.

M€n lad nig komme lidt nærmere ind på Roulunds særegne
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metod€r såv€l i reuen som udenfor. Rent tråditionelt vil man
nok finde det mærkeligl, at en forsvarer anmoder en lillålt om
å1 tilslå, nen den slågs peliresser har han aldrig kunner lage
sigai. Findcr han det formålsljenligl, gør han det -velvidcnde
å1 han i den sidste cnde rjener sin klicntens inreresser.

Hans netoder har også givet anledning 1il avisdebarler. Del
skele lor eksempel for en del år siden, da hån invitercde en
morder til midd:tg på Horel Prindsen. De1 landr nogle uån-
slændigt. Men Roulunds strndpunkr var: Månden kommer til
at tilbringe resten af sit liv blandt rrenmerne, 08 skulle man
så ikke kunn€ unde ham en engelsk bøP

I det hele låget cr hans toleråncc ut.olig, og det samme er
tilfældel n€d hans intolerance. Der er visse befolkningsgrup-
per, han hadcr, for eksempel voldsforbrydere og embedsfolk.
d€r efter hans ncning ikke eflerleve. samfundsnoralen.

Roulund er bulldoz€r€n som advokar_ Måske sveder han
rigeliSr. når hån som den vel nok eneste advokåt i Roskilde
nød€r i høj€steret. Til eensseld udfolder han der. som andre
steder sin gå-på,mentali1et, selv om han muligvis laler lidr
mere slebenl end i underreuen. Men når han - som han setv
udtrykker de. - vender lilbag€ ril roerækkerne fra den srore,
slemme by. er d€t med resullater. For €ksempel ro vundne
højesteretssager på el år.

Advokauilværelsen har imidlertid ikke være Roulunds hele
tilværelse- Hans kendskab dl racedu€r er l€gendarisk. og d€t
samme gælder iøvrigt hesle og hunde. Dern havde han i rigt
nål i sin villå i Holbæk. og de fiokkes også om hårn på hans
og Gr€1es nye bopæl i Rørvig. I sin tid flyrtede hån fra
Roskilde med velberåd€t hu, fordi han ved ar sætge sin bil og
køre frem og lilbåge på cykel fra srationen kunne labe nogle
kilo. Hans omgangskreds undrer sig inidlerrid over, ar del
ikkc har sat sit synlige præg.

Da jeg skrev om Roulunds 25 års jubilæum. sluuede jegi
Denne artik€l bør have en slutning, der er ligeså utraditionel



som Roulund. Han bad så mindeligl DAGBLADETS m€dar-
bejder om al sk.iver Ud af hans klare. blå, intellisente øjne
lyser visdom og lolerrnce. Hrns kone mente dcrimod, at der
burde s1åi Ud al hans rindende griseø.jne lyser en lav og
liderlig tankegang.

Roulund lovede mi8 en flåske whisky for den første version.
mens hrns konc såltc cn llaske gammel dansk i udsigt for den
anden. Korrumperet. som nan jo altid har været, bragte jeg
begg€ ve6ionc. - og modtog 10 flasker.

Men når nu Roulund takker af, vil jeg slutle med en
histo.ie, som hans kone bar forralt migi

EnSang sad de på €t hotel i Barcelona, hvor Roulund, der
renl polilisk betegnes som til vensire for Lenin og til højre for
Hill€r, brokk€d€ sig (vist nok efler indtagelse af billig spånsk
cosnac) over. hvor uduelisl, del dånske sarnfund var, når det

kunnc vælge K. B. Andenen til uden.igsminister o8 Eva
Credahl til so€ialministc.. Dereficr rcjste han sig og vånd.ede,
måske lidl vaklende. men latlet. ud i del, der den$ng var
F'ranccspanicns Barcclona.

Grete Roulund .egnede med, at hån vrr gået ind på en al
de nærliggende små b€værhinser, men da han efter lre timers
lorløb ikke vår komrnet t;lbåge, blev hun nogct nervøs.

Hun gik ud på de omtalte beværtninger og ledte efter sin
månd, men uden resullal. Så opdagede hun, at hovedpolitista-
tionen i Barcelona lå lise overfor. hvoreft€r hun gik ind. H€r
traf hun nogle nervøse beljenle, og da hun spurgte efler en
stor dansk€r, blev hun visl ind i e1 lokale, hvor en politiinspek-
tor - hån havde i hvert fald mang€ dislinkdoner - såd og talle
med Crand Danois, der bad om politisk asyl.
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Ridderne omlwing det runde bord
Denne uges hjø.ne skal handle om et bord, der kunne fortælle
histoner om Rodkildes borgere bedre end alle åndre. Nu har
borde det jo m€d ikke ar kunne rale - hvis de da ikke €r
trebcnede 08 benyftes åf egnede medier - så j€g overtåger dels
rolle som he.old.

Bordel må være omkrin8 e! hundrede år. Det stod i sin iid
i den forlængst nedlagt€ Cafc Svanen i Skomagergade. 08
sen€re kon det til den nu også nedlaele Cafe Wolfilechel i
AIsade. (Det er en kåtåstrofe, som de god€, Samle værtshuse
nedlægg€s). I dag s!år det i en }ave på Lærkevej og t;lhører
forhenværende overbeljenl Carl Kirkesaard. Han og jeg sad i
går ved de1 historiske mobel og nod cn enkelt pilsncr, og vi
kunne næsten, sentimentale som vi er. høre de1 fortælle.

Det kom imidl€rlid med så intime oplysninger, åt jeg har
sorteret dem med nænsom hånd og kun vil be.elte om nogle
enkehe oplevelser, jeg selv har haft fra det, jeg rned kong
Arthurs hol i lankerne, vil kalde .idderne omkdng der runde
bord.

Førs1e g3ng, jeg sad ved det, var vel i 1943, og jeg husker,
åt det var en stille formiddag. Ernst Cbristians€n. bedre kendt
som Bry8eer Ernst, hvem der iøvri8t lykk€des å1 forrnøble en
million på noget så livsviStigl sorn 1ån1 og fjas. denSang en
nillion var penge værd, sad med let sitrende hænd€r overfor
nig. Jeg spur8le ham, hvåd hån nød til morgenmad, hvorlil

han indigneret svarede: "Nyder og nyder. Jeg nyder sgu ikke
noget. J€g er glad, ba.€ jeg ikke skal brække mig". Den
fo.middag havde han imidlertid lyst lil lidt fåst føde og
b€stilte en gang håvregrød. Da Svend Wolffbechels kone kom
med grøden og en flaske mælk, så Emst med den dybeste
væmmelse på mælken og sagde til Svend Wolffhechelr 'Den
kan jeg altså ikke klar€..

Svend Wolffhechel fontod sin gamle vens probl€mer og
kom et øjeblik efter ned en halv flaske brændevin. Den blev
hældt ud over den varme håvregrød, og Ernst gik med god
åppelit i gång med menuen.

Senere i min brogede tilværehe sad jeg ofte og oveRæred€,
når malermester Gran, tømrermest€r Madsen sarnt kongelig
diplomopliker Niels Loius August Schultz spillede der€s da8-
Iige Sjavs. Den varede fra kl. I I til kl. 12, og så var det slut.
Hver dag. år ud og år ind. Hver enestt ddg 'kele der
imidlertid det, at Madsen og Schultz kom op at skænd€s, og
det foregik, så d€t ikke var for sårte ør€r. En dag kom der
nogle turisler ind og fik serveret kaffe. Værten Svend Wolff-
hechels bror Emil. gåv dem det ønsked€, eft€r at hån havde
forvissel sig on, at de ikke var svensk€.€ eller ljenere, for de
to kategorier al menneskebeden betragtede han med n€re
eller mindre b€retligels€ som cn pestilens.

Da turisrerne lørte det yderst hoirøsled€ skænderi mell€m



de h€rrer Madsen og Schullz, spurgte de fonkrækket værten,
omi d€ ikke vår stærkt berusede. wolfitechel svarcde: 'Nej,
del €r de ikke, mcn d€t er nogle meg€t slærkt b€lasted€
patienter fra en af Sct. Hans'lukkede afdelinSer. De er iøvrigt
i det daglige ret uskadelige.. Da selskabet hørte d€t, fjemed€
det sig megel hurligt-

Og så har dene møbel da for øvrigt også en gang optrådt
som - nu erjeg en ældre førlidsforkalket herre - nenjeg tror,
d€t hedder puslebord. De1 var da min veninde åf hje.tet,
Mulle, som sene.e blev viccborgn€sler og endnu senere avan-
cerede til slill;ng€n son chefoverinspektør i håndværkerfor-
eninSens restauration, skuile skifte ble på sin spæde dålt€r,
Berrinr. Vulle og Berinnås får. male'en Poul Reimer. og JeB
sad ved bordet, da en umiskendelig lugr saSd€, at rid€n var

små hyggelige gårde
Der var enganS, en af Roskildes nogenlunde velbevarede
gader, Skonagergådc, vår fyldt med små. hyggeliSe gårde,
hvor man kunne beundr€ smukke blomslera.rångementer,
hvor en stilfærdig svalebaie. vår saliggørende, eller hvor en
€nsom nålt€våndrer ugenerl kunne lade sit vand risle. mens
Cårlsvognen tegnede sig på nordhimlen.

Den tid e. forbi. Nu møder man så godt som kun stængede
porte, m€n i denne min helt private afdeling af bladet vil jeg
have lov at mindes en åf d€ hyggel;gsle gårde,jeg har oplevet.
Den lå, hvor nu Favør har supermarked, og he. resider€de
bryder€n og røgmanden Will;rrn Holn, der forøvrigt blandt
sine nange andre fortjenester blev lar til Ole Holm, son nu
driver restaurant CIub 42 længere n€de i gaden.

Willian Holrns røgeri var ikke blandt de største i verden,
men det spredte en duft, son var helt bedøvende og saiieeø-
r€nde- Når livets genvordigheder gik en all for megel på. var
der ikke nogel mere helsebringende end at komme n€d i nans
kontor, d€r bestod afet skur på omkring to kvådråtmeter. Når
Holrn så bred og i si1 åltid Dfontyrrelige lumør fik sat sig og
knappet op for et par kælderlslige bajere. havde mån del
godr. Ved særlig festllige le.jligheder kunne han finde på a1

skære et par slykker af €n røg€t skinkc, og så nålte der jo også

et par enkelte brændevin til.
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inde. Resolut hev Mulle det intetanende barn op på bordet 08
foretog de handlinSer, der nu engang skal foretages i den
anlcdning.

Fra andre borde kom Brygger Ernst. Søren Pirat. Perleland
(han havdc iftfte en pløk i munden), Torsdass-Lars€n, Roxy-
Fråndsen, og hvåd de hed alle de venner. som nu forlæn8st er
borlc. Jcg ha. aldrig overværet cn bleskiftning ned dellagels€
af så mange sagkyndige.

Om Bettina, der hele sin barndon igcnnem nåtle lide
under, al jeg tog hende på skødet og fortalte hende 'Konen i
Muddergroiien", så hun i das kan den udenad, er bl€v€t
m;ljøskådet ved den l€jlighed ved jeg ikke, m€n hun undervi'
ser i hven fald nu efter veloverstået eksanen ira Kunståkåde-
miet i AOFS åfrenskole i tegning åf nogenmodel...

Livet i Skomagergades Besøg hos bryderen
og røgmanden
William Holm

Ude på saden drønede bilerne. men i Holms lille konserise
vår der f.ed og idyl. Den kunne dog hen mod slutningcn af
hver måned blive åIb.udf.

Det skele, når Fiske-Marius fik sin folkepension og festede
i sin lille lejlighed over rogeriet. Han vå. onkring de 70 og
handlede med fisk, hvilkel man både kunne se os lugte.
Marius selv l;gncde åf statur den gamle svensk€ konge, der
spillede t€nnis, længe før Borg blev fødl, og han havde de1

nesl sø.gmodige, fuStiSe hængeoverskæg, jeg mindes. Når
han fik sin pension. købte han to flasker brændevin, og så gik
d€t livligt til i hans bjem, der med hensyn ril renlighed lignede
ham. Han inviter€de ållid sin venind€, der vår lige så kugl€-
rund, som han var tynd. og for resten på hans ålder.

En augustdåg, der var va.m og lummer, sad Holn og j€g
ved vores filosofiske pilsn€r, og pluds€lig hørt€ vi en rumst€ren
opp€ fra Marius. Holm b€mærk€de: - Nu bliver han sgu
erotisk!

Det var ikke h€lt forkert. for pludselig hørt€ vi v€ninden
råbe på det dejligste sjæUandsker Næi, Marius! Vælte mig, de1

ka du it. men jes ka sæl læs Inigl



f ournuli st -probl emer, som læserne
normølt ikl{e stifter belændtsløb med
Lidt orn besværligheder journalister kan løbe ind i
DAGBLADETS og iøvri8t alle andre blades læsere tænker
ikke over d€ tilsyneladende uoverstig€lige problemer, der kan
opstå. når en eller anden invitation dumper ind på en jouma-
lists skrivebord. Der erjo heller ikke deres hovedpine, for vi i
branchen hår å1 levere artikler og billeder, og hvilke besvær-
ligh€der, dette kan b€rede 06, er ikke læserens sag. Vi får jo

Det er så såndl så såndt, men jes vil nu indvie denne rubriks
læsere i, hvad en, elle. rett€re to, invitatiorcr, kan n€dføre.
Forleden invitered€ domkirkens værge, E. Thorsen, til sjæle-
nessen for kejserinde Dagmar, og det betød €1 hastigt overblik
over ens garderob€. Mørkt løj vår jo d€k€t€ret, så det mindst
slidte sæt blev sendt til rensninS. Da.ieg srod foran spejlet i al
min glans og herligh€d, de. måske ville finde nåde for dron'
ning Maigrethes øjne, opdagede jeg, å1 brun€ støvler til sort
1øj ikke er d€n bedste konstellation. Altså et par nye sko.

Dronning€n ville nok helle. ikke synes om den sv€d-
bræmme, der var i den hvide skjorte. Altså en ny skjorte.
Summåsunarum 900 k- til den lanemodise skædder. D€rtil
en absolut nødvendig klipning lil ornking 80 k. Og så siger
læserne, at vijournalister ikke gør noget for dem!

Men for at føje spot iil skade lagd€ dronning€n sl€t ikke
mærke til mrg i al rnin overdådighed, og jeg slod endvidere i
halvanden time på sanne sted i krypten med de nye sko på.
De klemte.

FynteliSe besø8 i domkirken kan give andre fortrædelighe-
der. 30. okt. l9?4 var Jugoslavie6 daværende præsident Tito i
kirken, og det var el besø9, de få der dehog i det, aldrig vil
glemme på grund af dets barske atnosfære. Af frygt for attentat
nod den gamle præsident var Domkirkepladsen totalt afspæ.-
rel. Kun politifolk og åndre med særlige kort håvde ådgang.

JeB var selv indehåver af et af disse magiske kort, men det
havde kostet arbejde at få det, og det må jeg rakke €n

sammel, nu i en alt for uns alder afdød roskildenser for. Det
var tandlæge HolSer Chrisrensens søn, Bjøm Christensen, der
dengang vår direktør på Ho.el Royal i København. Her skulle

pr€ss€ns r€presentånter henvend€ sig, hvis de ville have e1

åd8an8skofl, som de kun fik, efter at de i oversat betydninS
var blevet vejet og ikke fundet for lette. Jeg drog med
firetoS€r til hovedstaden og stillede nig op i køen på en åf
Royals utallige elager.

J€g opdågede, at jeg slod bag repræsentånter for for eksem-
pel "The Tim€s", "New York Herald Tribune., 'ReuteF os
andre på det internatio.ale marked ret så k€ndle pr€ssem€-
dier, og i det selskab følte jeg mig nærmest som en lidt luvslidt
fyr, d€r kom for at sælge snørebånd.

Men i det samme dukkede Bjørn Christensen op, og hån
blev min redningsmånd. Han tråk lnig ud åf køen og invite-
rede på et glas fadøI, nens han fik de d€rtil indrettede damer
til at ordne det fornødne med konet.

Da j€g havde fået det, sagde jeg pænt farv€l og tak. Men
Bjørn fortalte mig senere, at repræsentånten fra "Reuter"
havde spurgt ham, hvor betydningsfuld d€n lille mand var, når
han så hurtigt kunne få kort, m€ns alle de andre måtte venre.
Bjørn svarede, ar det var hofreport€ren fra DAGBLADET.
Reutermanden r€plicerede, hvåd man jo kun kan give ham ret
i: ,O, I see, a very inporønt person!.

Men lilbage til bes€get i domkirken. Da Tito og hans kone
sammen med dronning MarSretle kom ind i kirken, ledsag€t
åf blandt andre den davær€nde biskop Hans Kvisl oe dom-
provsl østergaard-Nielsen såmt civilinSenior Ove Engholmer,
dengang som nu formand for Roskilde Domsogns M€nigheds-
råd. var vi kun en snedkenvends håndfuld rnennesker nede i
kirken. Men til Bengæld var der mange andre såvel uden- som
indenfor.

Hverr skridl blev nøje overvågel af politiets skarpskylter.
Således håvd€ jeg indtryk åf, at en, der sad i koromgangen
havde mig på komet.

I stille stunder hår jeg af og til gjort mig de. lånt€, hvåd
der ville være sket, hvis jes havde ladet en knåldperle falde
m€get hårdt ned på kirkens slengulv. Jeg ved det i dagr Detle
hjørne var ikke blevet skrevet.
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Peter f olmm bar Tidendes

Erindring efter at have kikket Eva Tønnesens "Billeder lra det nu forsvundne Roskilde.

pengesknb op på 7. søl

N;r en grmmel cirlu.he{ hører (l,rJldperenr rromp. e er
hvad det nu hedder. må den r mrnegen igen. og såtedc, og,å
med undcflegnedc. Nu hJ,de jeg en gdng for r c.krint:gr
"JeD.en, Hiorne lo- ille .r bukke urder lor ,r-c., efler
fønidsforkaikning. men så komme. den prægtige Eva Tønne,
scn, ledcr al Roskilde lokalhisloriske Arkiv. gudhjælpemig
med en bog, ,Billeder f.a der nu fo.svundne Roskilde.. dcr lf
noslalgicn til at bslge. Då Jc8 lorledcn sad og kiggcde i den
beslurrcde jeg. ar reg i dc kommende ,g.' t'"."rg..n,' 

"guden Evas hlladelse \il srjæle ira den. -
Der er 5åledc, det billcde. .om tcdsaser dcrne Jrrrke F\.

Tonne$n \kvcr \om billedrek r. trle Vrq ctrtde.llc,lc
1956. T. r. der C:rmlc Vde'e\ lde opfofl ,om !"ndl,ur.an\ratr
i 1846. sdcn JetrJdercr rit beboc,e og endehS nedrctcr .
Ia72 lilbaSe .rlr brøndhu\cr veO en ,ror p"ric,ing.ptra,.
Fologrdleret al Henril Ctdu.en". Del t\dcr Jll.dmmen.åre
inlerersJnr. men F\a lonnc,en. oerjo med hens)n U. Ro,ki
dcs h,.ro,ic kun e' c' b.rn. kan rkk; ridc. d( hun cr tommeL
rrl r bnnge cr br.led(:r en i,in r.d megcr beromr pc^on j
bren. nemhs Percr lohJn,cn. dehri- r ;idr.l med en J,n.
naturligvis DACBLADE]. PeterJohansen. elter pelerJoham.
sum hdn Jr en Ellcr and<r grund blc\ 

^dtdr. 
vJr Ld "f cn

gammel Roskilde,slægt og opvokscl i Stodcn. Han boede i
Maglekildc, hvorjcs lår h,fi den ærc a1 være hans gæst vcd
htns 60 års fødselsdae lor snarl j0 år siden. os hvor hån
servercde !n \pccrstircr.lotre. r:trcde d . \ cre di gør. ar;eg
åld.ie giemmer håm.

Pcrcr Johsn \ rr {æ-l .om (- biorn. og ,lcr s.,r \rm i hJn.
unSdom Jdskilligc troblcmc- med pot rer. n c" dern tc-iler
jeg tilbage 1il. Han ljcnre også kontanrer på sine ie ckræte..
Da Rosk;lde Tidcnde i besvndelsen af lr;divcrn; flvuedc fra
Stomage€Jde ril Srtr1defloncr. .kuttc ndn hJ'; c runCl
pengeskab med, men der var umuiigr ar få op ad lr:pperne 1il
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ekspedilionen på lørste sal. I d€t samme kom Peter Joham
imidlertid forbi, så lidt på sagen og saSde: - Den klarerjeg.

Han fik så to al flyttenændene til at losse penS€skab€t op
på sin .yg, og mens trinene knirk€de faretruendc, gik han
alene. Iangsonl mcn sikkert op ad trapperne og saue p€nge-
skåbe1 på gulvet, idet lan $gde: ,Værs'go bladudgiver
Odense". Den gode bladudgiver blev så imponeret, at han på
sledet gav Peler Joham en hundredkrcneseddel, og det var
denSang en hundr€dkroncscddel var penge værd. At Peler så
i løbet af kort tid fik den spend€re! på vennerne på Cafe
Wolfthechel i Algade er en anden såg. Men folk sorn Brygger
E.nst, Rundetårn og Sloppenålcn snakkede om den lest i
mange år.

Tilbage lil Peler og politiel. På grund al sine kræfler og sin
livslyst sket€ del åf og til, å1 han kon i vældige slagsmåI. De1
foregik fortrinsvis på det nu nedlagte Fjordvilh på Tultesli, og
Pcter blev efterhå.den en institution som byens førende slags-

Med årene svandt kræfterne, og da jeg en dag lbr en snes

år siden traf han på Slændertorvel, var hån blevet den eeldre,

ærværdige herre, som man ser på billedet. Vi gik ind og fik e1

par pihncre på Palæ-Caieen, og her v;lle skæbnen, åt vi mødte
årresllorvarer Lind, hvis kone iøvrigt i sin tid på erund af sine
evner ud i nadkunsten var årsåg til, al an€sthusel i Rosklde
blåndt fangerne fik det kærli8e tilnavn "Pension Lindely".

Nå, Lind havde i sin ungdon været gådebetjent i Roskilde,
ogjeg kunne fontå. al han og Peter Johan i årenes løb havde
været involverel i flere bråvallaslag. Det snakk€de de orn ned
stor fornøjelse og gensidig ågtelse. Mån kunne ligefrem frå
begges side merke professionel anerkendelse af den andens

Pet€r sagde således: Kå' du huske, da jeg gav dig et par på
skallen i Trægården?

- Jå, selvføigelig. Men v; fik dig da siden på F:jordvilla. så

du må1te n€d med nakken.
- Det lror da frnden. I varjo fern mod 6nl
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