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Fuglekonge  

 

År:  2013 

Navn: Erik Tronborg Andersen                                       Fødselsår: 1942 

Titel: Statsautoriseret revisor 

Adresse: Algade 53, 2. tv. 

 4000 Roskilde 

Tlf: 46373619 og 40205120 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 15. marts 1982 

 

 

Skytten 

 

Navn:   Henrik Lundgren Brandt 

Adresse:  Rørholm 16, 4000 Roskilde 

Våben: Anschütz salonrifler type 1416-cal. 22-LR 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 11. marts 2002 

Kommentarer til skydningen: Da jeg afgav mit sidste skud blev fuglen hængende. Jeg var  

 dermed overbevist om, at en af de næste skytter ville blive kongeskytte. 

 Jeg vendte mig om for at give plads til den næste. Straks efter brød en jubel og 

 et bifald løs. Jeg troede at skytten efter mig havde beseglet fuglens skæbne. 

 Da jeg vendte mig om viste det sig at jeg var blevet kongeskytte. Fuglen havde 

 dinglet et kort stykke tid en et tyndt stykke, hvorefter det havde givet efter. 

 I sig selv var det en ære at blive kongeskytte. Men to specielle forhold gjorde 

 sig gældende. For første gang i mange år blev affyret salutkanon og for første 

 gang i mange år blev der skålet med champagne i sølvbægere under frokosten. 

 

 

Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde 

Dato: 3. juli 2012 

 



 Roskilde Museum 
 

 

Fugleskydningsskiven 

 

Motiv 

 Udsigt fra Roskilde Fjord ind mod havnen med Domkirken i baggrunden. 

  

Uddybende forklaring på motivvalg: 

Udsigt over Roskilde Fjord, med Domkirken i venstre side og Roskilde 

Roklubs gamle bygning i højre side. Mellem de to bygninger ses en chakot  

(bjørneskindshuen) fra Roskilde Garden. Til venstre for den ses en 

pompon, der på dansk kaldes en lampepudser og sidder i toppen af 

chakoten. Bag pomponen ses en dobbeltsculler båd med aktive roere 

fra Roskilde Roklub på det åbne vand. 

Til venstre for roerne ses logoet for Dansk Revision, mens roklubbens 

logo, malteserkorset, ses foroven. Endelig ses under chakoten de tre 

æresmedaljer fra Roskilde Garden: 

 

Tinsoldaten 

Medaljen er indstiftet af foreningen ”Tinsoldaten” der er dannet af  

tidligere borgervæbningsdrenge (Roskilde Gardere). 

Medaljen gives til en garder der udviser: 

 godt kammeratskab 

 god korpsånd 

 samt interesse for gardens arbejde 

Medaljen er første gang udleveret ved årsparaden i 1955 

 

Andreas Flensborgs Mindemedalje 

Medaljen er indstiftet ved Gardens 25 års jubilæum, den 25. juni 1960 af               

            boghandler Bent Flensborg, Roskilde. 

Medaljen er tænkt givet som en særlig påskønnelse til en af Gardens drenge, der    

             især udviser flid og god opførsel, og bærer vidnesbyrd om et godt arbejde for       

             Garden. 

Medaljen kan endvidere gives til en borger fra Roskilde By, der har gjort sig 

værdig til at bære et vidnesbyrd om stor interesse for Gardens arbejde. 

 

Guldmedaljen 

Medaljen er gardens fornemmeste medalje og kan tildeles drenge, der udviser: 

 Bemærkelsesværdig stor indsats for at dygtiggære sig musikalsk og 

                    eller - udviser gode færdigheder i eksercits og march 
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Skiven malet af 

Navn: Lars Rasmussen 

Adresse: Husarstalden, Palæet, Stændertorvet, 4000 Roskilde 

  Rammen er malet af Ole Ilsøe og teksten skrevet af kaligraf Rasha Olsen 

Tlf.: 46371756 og 21685711 

Evt. pris: Ikke oplyst 

 

 

 

Skema udfyldt af: Erik Tronborg Andersen og Henrik Lundgren Brandt 

Dato: 26. august 2013 
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