
 Roskilde Museum 
 

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 
Fuglekonge  

 

År:  2019 

Navn: Torben Holger Lenou Hansen 

Fødselsår: 1947 

Titel: Smed og maskinmester samt isoleringsmester 

Adresse: Akacielunden 7, 1. tv. 

 4000 Roskilde 

Tlf: 46351166/22347494 

 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 10. marts 1980. 

 

Skytten 

Navn: Frank Holmstrup 

Adresse:   Jyllingeparken 146, 4040 Jyllinge 

Våben:  Anschütz salonrifel type 1416-cal 

 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

siden: 9. marts 2009 

 

Kommentarer til skydningen: Grundet den verdensomspændende 

coronapandemi var det ikke muligt at afholde den traditionelle 

fugleskydning den første tirsdag i juli. Arrangement blev henlagt til selskabets 233 års 

fødselsdag den 28. august. 

Pandemien betød forsamlingsforbud på over 100 personer. For også at have plads til musikere 

og serveringspersonale lukkede selskabets bestyrelse for tilmelding, da 84 skydebrødre havde 

skrevet sig på listen. 

Efter en kold og våd juli måned tog sommeren fart, da vi kom ind i august, hvor der kom 

rekordhøje varmegrader. Da fugleskydningsdagen blev nået, var der kommet omskiftning i 

vejret. Morgenen startede med moderat regnvejr, men da der skulle marcheres, var det i 

tørvejr. Under skydningen var der slået pavilloner op, så alle kunne sidde i læ under 

arrangementet. Det holdt dog tørt, men dagen var en anelse kølig. Senere på dagen silede det 

ned, men da var skydebrødrene gået til frokost. 

78 skydebrødre deltog på dagen. Heraf var der 77, der deltog i skydningen. 608 skud skulle 

løses, før fuglen faldt til jorden lidt over klokken 15. Af tidsmæssige årsager blev højre vinge 

sprunget over. 

 

Fugleskydningens afvikling 



 Roskilde Museum 
 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 2. juli 2019 

 

Fugleskydningsskiven 

Motiv: Symboler fra fuglekongens liv. 

 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

På en lyseblå himmel ses i toppen en svane komme flyvende. Det er ikke en hvilken som helst 

svane, men logoet for Svane Apoteket i Roskilde. Gennem 25 år ejede fuglekongen 

Skomagergade 12. Privatboligen var 1. og 2. sal, mens stueetagen var udlejet til Svane 

Apoteket. 

Centralt i skiven ses en stor sukkerroe over en roemark. Fuglekongen er opvokset på 

sukkerfabrikker, hvor faderen var mester. Fuglekongen selv blev udlært som smed på Gørlev 

Sukkerfabrik. 

Nederst på skiven ses bogstaverne ISO for fuglekongens mangeårige virke som 

isoleringsmesteren. 

 

Skiven malet af 

Navn: Jeppe Emil Drews 

Adresse: Terrasserne 97 

 4000 Roskilde 

Tlf.: 46366045/21246045 

 

 

Skema udfyldt af: Torben Holger Lenou Hansen                      Dato: 28. august 2020 
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