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Jeg har med interesse fulgt med i Roskilde Avis om navngivningen af rådhusets adresse, og har 

også selv givet mit bidrag. I den forbindelse er jeg blevet inspireret til at fremkomme med forslag til 

en anden navngivning i byen. 

 

Jeg er redaktør for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, og har gennem de sidste tre år 

været med til at opbygge en endog meget omfattende hjemmeside, www.roskildefugleskydning.dk. 

Her vil man i mange timer kunne læses om selskabets mangeårige historie, men også om byens 

historie. Jeg er af den overbevisning, at hjemmesiden er en gave til fremtidens lokalhistorikere. 

 

I den nyeste udgave af ”Jul i Roskilde”, har jeg skrevet artiklen ”En familie af fuglekonger”. 

Artiklen kan naturligvis læses i hæftet, men også på selskabets hjemmeside, hvor den ligger under 

”Artikler” på http://roskildefugleskydning.dk/index.php/artikler/index/show/567. 

Artiklen omhandler tre familier af storkøbmænd, der for et par hundrede år siden var med til at 

præge fugleskydningsselskabet, men i den grad også byen. 

To af disse familier bliver stadig husket i byen, hvor de har gaderne Kornerups Vænge og 

Borchgade opkaldt efter sig. Jeg savner så her, at familien Brønniche også bliver mindet i byen med 

et stednavn opkaldt efter sig. 

 

I ældre tid gik man ikke så meget op i hvordan navne staves. Derfor findes der mange stavemåder 

på familien, men de er alle af samme slægt. 

Peder Brønich er i den grad en kulturhistorisk person i Roskilde. Jeg finder at han bør have et 

minde. 

Den 28. august 1787 blev han kåret til fuglekonge under en skydning ved Roskilde havn. Han er 

den først kendte fuglekonge i Roskilde. Af den grund er selskabets stiftelsesdato fastsat til den 28. 

august 1787. Peder Brønichs kongeskive hænger sammen med en hel del andre skiver på Roskilde 

museums særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

 

I nu 224 år har selskabet årligt afholdt fugleskydning, ligesom der gennem året foregår andre 

arrangementer i selskabet. Oprindeligt var fugleskydningernes formål at træne skytterne til at forsvare 

fædrelandet hvis fjenden skulle komme. I dag, må jeg erkende, at skydningerne mere har et selskabeligt 

sigte. Men jeg finder selskabets aktiviteter for en betydningsfuld bevarelse af byens historie og 

traditioner. Dette bliver også bekræftet ved at borgmesteren hvert år modtager optoget foran det gamle 

rådhus på Stændertorvet. 

 

http://www.roskildefugleskydning.dk/
http://roskildefugleskydning.dk/index.php/artikler/index/show/567


  

 

 

 

 

 

Oprindeligt var det det såkaldte ”bedre borgerskab” der var medlem af selskabet. Det var bl.a. 

embedsmænd, storkøbmænd og håndværksmestre der stod som medlem af selskabet. 

I dag er selskabets mere en 220 medlemmer en blande skare af mænd fra Roskilde området. 

 

De første år af fugleskydningsselskabets historie holdt skydebrødrene til på ”Lille Børs”, 

Havnegade 41. En bygning der for øvrigt stadig ligger på stedet. 

Selve skydningen foregik ved vandet. Jeg gengiver her et skydearrangement som det er gengivet i et 

maleri af Jacob Christian Gottschalck. 

 

 
 

 

Stedet i dag ligger for enden af Vindboderne lidt længere nede end svinget Havnevej/Strandvej. Her 

er i dag havneområde med kraner til at hejse skibe op og ned af havnen. Området ser i dag sådan ud. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Som det fremgår, er det min tanke at området navngives Peder Brønichs Plads, Det kan for den sags 

skyld også være Peder Brønichs Kaj. Jeg syntes bare det er så oplagt, at byen navngiver et sted efter 

denne brave gæstgiver, drejer og fuglekonge. Intet sted vil være mere oplagt en på vores gamle 

havn. 

Ligeså oplagt det er, at opgkalde stedet efter Peder Brønich, ligeså oplagt er det, at det officielt sker 

lige netop den 28. august 2012, hvor Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har 225 års 

jubilæum, hvilket vil bliver festligholdt, som alle tidligere jubilæer er blevet det. 

  

Det var så min begrundelse for navngivning af Peder Brønichs Plads/Kaj ved havnen. Jeg håber at 

mit forslag vil blive vel modtaget, og jeg hører meget gerne fra jer. 

Skulle I ønske yderligere informationer, står jeg meget gerne til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik Brandt 


