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Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 
Fuglekonge  

 

År:  2020 

Navn: Jens Murillo 

Fødselsår: 1946 

Titel: Gjørtler 

Adresse: Blågårdsstræde 9 

 4000 Roskilde  

Tlf: 40182203/46354222 

 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 5. juli 1982. 

 

Skytten 

 

Navn: Jørgen Poul Olsen 

Adresse:   Piledyssen 30, Gundsømagle, 4000 Roskilde 

Våben:  Anschütz salonrifel type 1416-cal 

 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

siden: 10. juni 2020 

 

Kommentarer til skydningen: Grundet den verdensomspændende corona pandemi, 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 

rekord høje 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 side i læ under 

arrangementet. Det holdt dog tørt, men dagen var en anelse køligt. 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. 
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Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 28. august 2020 

Fugleskydningsskiven 

Motiv: Symboler fra fuglekongens liv. 

 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

Centralt på billedet ses fire klassiske lamper. Det er centralt en olielampe af billedhuggeren og 

designeren Henning Koppel. Bag denne ses den kendte blå pendel lampe af PH - Poul 

Henningsen. I højre og venstre side ses to bordlamper af Arne Jacobsen. 

Lamperne er af højeste kvalitet inden for gørtlerfaget. Det var de også, da fuglekongen gik i 

lære som gørtler. 

 

Lamperne lyser ned på et grønt spillebord, hvor der ligger fem spilleterninger. Alle med 1-

tallet vendende op. I en meget stor del af fuglekongens liv har terningespillet Balut været en 

vigtig del. Det har givet anledning til mange rejser og deltagelse i 16 verdensmesterskaber. 

 

Over lamperne står GØRTLER for fuglekongens profession. Under ordet står henholdsvis til 

højre og venstre symbolet for Spar Dame og Klør Dame. Dette symbol for kortspillet Sjavs, 

der ligeledes har været fuglekongens interesse igennem årtier. 

 

På rammen står fuglekongens navn skrevet med guldbogstaver øverst. Prikken over i`et er 

grønt. Dette som symbol for, at alt, hvad gørtleren arbejder med, bliver grønt med tiden, når 

det irrer. 

 

Nederst på rammen ses datoen 28-8-2020 for kåringen af fuglekongen. Det er 233. års dagen 

for fugleskydningsselskabets stiftelse. 

 

Såvel i venstre som højre side af rammen ses symboler for corona, det altoverskyggende 

problem i tiden, da fuglekongen blev kåret og årsagen til, at fugleskydningen blev flyttet fra 

juli til august. 

 

Skiven malet af 

Navn: Jeppe Emil Drews 

Adresse: Terrasserne 97 

 4000 Roskilde 

Tlf.: 46366045/21246045 

 

 

Skema udfyldt af: Jens Murillo                      Dato: 7. juli 2021 
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