
De gamle platter fortæller – 35. 

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. 

 

Det tredje købmandsdynasti 

Gennem 150 år tolv købmænd med navnet Kornerup i Roskilde 

Den tredie af Roskildes storkøbmænds-familier er Kornerupperne, og den første var Peder 

Kornerup, som i 1749 fik borgerskab i Roskilde. Han var søn af Christen Jensen, der var fæster i 

Allerslev under Ledreborg, og hans far igen hed Jens Christensen og skal have boet i Kornerup, 

hvorfra det menes, at familienavnet stammer. Men i familien ved man dog intet derom. 

Som indledning til stamtavlen over Peder Kornerup og hans hustru Kirstine Abels efterkommer står 

følgende lille, troskyldige vers: 

Vi bønder fordum var 

 og Plougen maatte kjøre. 

 Guds Forsyn vores børn 

 fra Plougen vilde føre.  

 Gud dem til Ære og 

 Lyksalighed forfremme. 

 Og hver udi sin Stand 

 med Naade aldrig glemme. 

Peder Kornerup forlod altså ploven, og i Roskilde blev han hurtigt en meget velstående mand. Han 

havde alle de dyder, som et menneske kan have. Han var ”redelig, retsindig, ærlig og kierlig” og 

levede ”hos Medborgere i Agt og Ære, hos Efterkommere i agtværdigt Æreminde og hos Gud i 

Ærefuldgørelse”. Således står der på hans gravsten på domkirkepladsen omtrent ud for det søndre 

våbenhus. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


Peder Kornerup, der døde i 1782, var gift to gange første gang med Sophie Bruun, med hvem han 

havde fire børn, der alle døde som små. 

I sit andet ægteskab med Kirstine Abel havde han 17 børn. Heraf døde tre som små. Af de ti sønner 

blev syv købmænd, fem i Roskilde, og af deres sønner igen har seks været købmænd i Roskilde. I 

alt har der i løbet af ca. 150 år været tolv købmænd med navnet Kornerup i Roskilde. 

* 

En af Peder Kornerups mange sønner var købmand Hans Kornerup, der blev fuglekonge i 1818. 

Hans fugleskydningsplatte, der findes i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab på hotel 

Prindsen, viser handelsguden Merkur i et romantisk landskab. Den over halvandet hundrede år 

gamle platte er yderst velbevaret. Den er naivt udført, og med sine sunde røde æblekinder minder 

Merkur mere om en ung pige end om en romersk gud. 

Hans Kornerup blev købmand i ejendommen Skomagergade 21, der senere blev kendt under navnet 

”Isefjorden”, formentlig efter en beværtning i bygningen. Nr. 23 i Skomagergade hørte med. Der 

var her ud mod gaden rapsmagasin med jernstænger for vinduerne og en port med hejseværk. Der 

var fest i gaden, når Hans Kornerups folk holdt ”rapsfest” og efter endt høst på marken kom gående 

med violin og klarinetspil hjem til dans, punch og æbleskiver. Nr. 21 havde en lang levetid som 

Skomagergades største købmands- og brænderigård med have og gennemkørsel til Bredgade. 

Ejendommen ejes nu af Irma, mens All Radio har forretningen i nr. 23. 

Hans Kornerup, der var født 21. august 1762, døde den 24. januar 1833 i Roskilde. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

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

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. Hans Kornerups skive indgår i museets 

særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde Fugleskydningsselskab. 

* 

Der er sket mangt og meget siden Arne Jensen skrev artiklen. I 1970´erne blev Kornerups 

bygninger nedrevet og et nyt byggeri med Peberrenden blev opført. All Radio har været væk i 

mange år, mens Irma forsat ligger på stedet. Irma har dog i en periode været væk, mens Brugsen 

lagde navn til lokalerne. 

- hb. 

 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 25. november 1972 og den 14. maj 2011 


