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Under udvalgets kommende møde den 7. juni skal tages stilling til mit forslag om navngivning af 

Peter Brønichs Plads i Roskilde. Mit forslag er havnepladsen og alternativt det lille anlæg på hjørnet 

af Rosenhavestræde og Sankt Ols Stræde. 

 

Jeg har læst dagsorden til det kommende møde og kan konstatere at mit forslag ikke har fået 

museets anbefaling og ej heller forvaltningens anbefaling. Dette ærgrer mig naturligvis og giver mig 

her anledning til at komme med nogle bemærkninger. 

 

At museet ikke kan anbefale mit forslags skyldes at der efter sigende skulle være tvivl om hvem den 

første fuglekonge var. Dette mener jeg slet ikke er tilfældet. 

 

Det er korrekt, at lokalhistorikeren Fanny Fang i en artikelserie i Roskilde Tidende i 1932, bragte 

tvivl om hvem fuglekongen var. Ingen har siden bakket op om Fanny Fang vidtløftige teori – 

tværtimod. 

I ”Jul i Roskilde” 2009 skrev Kurt Buchtrup og jeg en artikel der hedder ”Ingen tvivl om den første 

fuglekonge”. Her gør vi en gang for alle op med Fanny Fangs teori og fastslår med meget, meget 

stor sikkerhed, at den første fuglekonge var gæstgiveren på Prindsen. På den baggrund finder jeg 

det ærgerligt at Fanny Fangs tynde lommeteori stadig spøger, og at den kan påvirke Roskilde 

Museums indstilling til mit forslag om Peder Brønichs Plads. 

 

Uanset om den første fuglekonge skulle være den ene eller den anden Peder Brønich, ser jeg ikke at 

det gør nogen forskel for mit forslag og for Teknik- og miljøudvalgets beslutning. Der hersker ingen 

tvivl om at den første fuglekonge hed Peder Brønich og det er det navn jeg forslår pladsen opkaldt 

efter. Det havde været noget ganske andet, hvis der herskede tvivl mellem to forskellige navne. 

 

I byen har vi blandt andre veje som Thorsvej, Odinsvej, Lokesvej og Frejasvej. Her kan vel også 

herske en hvis tvivl om hvem disse var, og om de i det hele taget var. Dette på trods har man i 

tidernes morgen valgt at navngive de pågældende veje efter de nordiske guder. 

 

Museet anfører at man finder at stadskaptajn Nicolai Christian Svejstrup kan fortjene en lokalitet 

opkaldt efter sig. Jeg kan ikke være mere enig. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Kaptajn Svejstrup er en markant person i Roskildes historie. Han var ejer af Hotel "Prindsen", 

medlem af byrådet, chef for borger- og brandkorpset, Ridder af Dannebrog, Æresborger i Roskilde, 

for at nævne nogle af de mest markante ting om kaptajnen. 

I fugleskydningsselskabet blev han fuglekonge to gang, var sekretær og efterfølgende æresmedlem 

af selskabet. Sidstnævnte ære modtog han to gange. Første gang da byen havde to 

fugleskydningsselskabet og siden i det forenende selskab. Sveistrup var medlem af selskabet til sin 

død. På det tidspunkt havde han haft sit medlemskab i 59 år. 

Som Roskilde borger såvel som skydebror finder jeg det oplagt at byen opkalder et sted efter 

kaptajn Sveistrup. Men det ene udelukker ikke det andet. 

Lige nu står vi overfor fugleskydningsselskabets 225 års jubilæums. Fugleskydningsselskabet er 

Roskildes ældste forening. Selskabet er af meget stor kulturhistorisk betydning for byen, ligesom de 

malede skiver er til glæde for alle borgere og tegner byens historie gennem mange år. 

Det vil være et meget velvalgt tidspunkt at opkalde et sted efter den første fuglekonge. Man kan så 

efterfølgende finde en passende lejlighed til at opkalde et sted efter Kaptajn Sveistrup. 

Man kunne også vælge at hædre begge personer samtidig. Havnepladsen er stedet hvor 

fugleskydningen startede, mens hotel Prindsens gamle have ved Rosenhavestræde har tilhørt såvel 

Brønich som Sveistrup. Her har været afholdt fugleskydning i årene 1947 – 1964. 

For mig at se vil det være oplagt at kalde havnepladsen for Peder Brønichs Plads og anlægget ved 

Rosenhavestræde for Kaptajn Sveistrups Plads. 

Jeg håber at jeg med dette brev har skabt nuancer til Roskilde Museums indstilling, og jeg håber 

naturligvis at Miljø- og Teknikudvalget vil gå ind for mit forslag. 

Jeg vedhæfter: 

 Artiklen ”Ingen tvivl om den første fuglekonge” fra Jul i Roskilde 2009 

 Artiklen ”Er den første fuglekonge vigtig nok til egen plads” fra Dagbladet den 2. juni 2012 

 Mit forslag af 20. februar 2011. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik 
 


