
De gamle platter fortæller – 33. 

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. 

 

Den lamme købmand og hans livsfrodige kone 

Et kig ind i stuerne til købmandsgården i Algade 

Det ene af de børn, købmand Jacob Brønniche, som vi omtalte i sidste uge, efterlod, var Jacob 

Brønniche, der overtog forretningen Algade 9. 

Jacob Brønniche, der var født i 1803, blev fuglekonge i 1851, og hans fugleskydningsplatte er på 

Frederiksborgmuseet. Den er malet af professor Jacob Kornerup, og den viser fuglekongen blive 

lykønsket af brødrene. 

Der findes meget erindringsstof om købmandsgården i Algade, og gennem det kan man ligefrem 

kigge ind i stuerne. Ved siden af butikken lå beboelsen. Der var gode, rummelige stuer med 

hvidskurede gulve og dørtrin, som man ikke trådte på men over, for kun det var god tone. Som skik 

og brug var, stod en sofa op ad en væg med bord og stole foran. Ved vinduerne ud til gaden var der 

forhøjninger med stole og syborde, som det dengang var tilfældet i alle borgerhjem. Det var ingen 

luksus i nogen retning, men alt var solidt og godt. 

I køkkenet skinnede væggene af surmælksblankpudset kobbertøj i store mængder, og skufferne var 

elfenbenshvide af skuring. 

* 

I 40 årsalderen blev Jacob Brønniche lammet og kunne efterhånden ikke gå. Men han blev passet 

godt af sin kone, Dortha Sophie Kornerup, medlem af en anden af datidens store købmandsfamilier. 

Hun tiltalte ham altid ”mit hjerte”, et udtryk der var almindeligt dengang. 

Dorthea Sophie var dygtig som husmor og omgængelig, men på sin vis skrap. Lokalhistorikeren 

Fanny Fang skriver, at der findes mange sandfærdige sagn ”om denne livsfrodige kvinde, som trods 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


sladder og folkesnak gik sine egne veje og levede livet, som hun nu måtte leve det.” Derefter må 

man vel gå ud fra, at hun ikke døgnet rundt hægede om sin syge mand. 

Et dejligt hestekøretøj med to prægtige skimler kørte jævnligt Jacob Brønniche til ture i Boserup og 

andre steder. Inden døre herskede solid velstand. Ejendommen blev fyldt med liv og virksomhed 

gennem brænderi og hestestald med stude. Jorden til købmandsgården lå ude ved Holbækvej. 

På torve- og markedsdage bugnede købmandsgården i Algade af køretøjer og kunder mest nordfra, 

fra Sengeløse- og Vridsløsemagleegnen. Gårdskarlene behøvede ikke at have anden indtægt end 

den, de fik i vederlag for god pasning af hestene. 

* 

Jacob Brønniche døde i 1865, 62 år gammel. Hans hustru derimod brusede videre og fik endnu 

meget ud af livet. Hun døde i en alder af 79 år i København i 1891. Fanny Fang skriver, at 

købmandsgården i Algade efter Brønniches død ikke mere blev en så levende organisme, som den 

havde været. Men dog sad der købmænd, som tjente penge der efter en anden tids metode og 

målestok. 

Til ca. 1920 var der stadig købmandsforretning, men beboelsen var delt op i butikker. Algade 9 ejes 

nu af aktieselskabet Algaarden, og bygningen rummer forretningerne Ferd. Bangs Eftf., Andreas 

Cramer og Centrum Legetøj. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

Skiven ejes af Frederiksborgmuseet og er udstillet på Frederiksborg slot. 

* 

Forretningerne Ferd. Bangs Eftf., Andreas Cramer og Centrum Legetøj findes ikke mere. I Algade 9 

er der igen skabt en port til Djalma Lunds gård, hvor Ferd. Bangs tobaksforretning lå i en periode. 

Ejendommens forretninger ud til gaden er i dag TDC-butikken, Sparkz modetøj, Black International 

herretøj og The Body Shop parfumeri. I gården ligger bl.a. cafe Mulle Rudi og Rib House Familie 

Restaurant. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 11. november 1972 og den 30. april 2011 


