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Titel: Statsautoriseret revisor 

Adresse: Store Gråbrødrestræde 10 

 4000 Roskilde  
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Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 12. marts 2001. 

 

Skytten 

 

Navn: Frank Binderup 

Adresse:  Kildehusvej 19, 4000 Roskilde 

Våben:  Anschütz salonrifel type 1416-cal 

 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

siden: 12. marts 2001 

 

Kommentarer til skydningen: Som det havde været tilfældet 

året før (2020), blev årets fugleskydning udskudt til august, 

grundet den verdensomspændende coronapandemi. Situationen var i bedring, så de 

omfattende restriktioner i 2020 var nu overstået. Situationens alvor satte stadig begrænsninger 

i befolkningens udfoldelse. Det var nok årsagen til, at kun 86 skydebrødre deltog i årets store 

begivenhed. 

Temperaturen var behagelig på dagen, og skydebrødrene slap for regnvejr. Dog var der en 

enkelt byge i begyndelsen af eftermiddagen. Det var under skydningen, hvor alle sad i læ. 

Dermed var nedbøren ikke til gene. 

Som sædvanligt startede dagen i museets gård, hvor fuglekongen bød de fremmødte 

skydebrødre på en bitter. På Stændertorvet blev selskabet budt velkommen med et ønske om 

en god dag af borgmester Tomas Breddam, der afholdt en tale. 

511 skud skulle afgives, før fuglen faldt til jorden lidt efter klokken 14. 

 

Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 10. august 2021 
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Fugleskydningsskiven 

Motiv: Fuglekongens ejendom og symboler fra fuglekongens liv. 

 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

Skiven er malet som ikon. Det er en meget, meget gammel metode, som altså er endnu ældre end 

fugleskydningsselskabet. 

Hjertet af skiven er det byhus på Store Gråbrødrestræde 10 i Roskilde, hvor fuglekongen med 

fruen Mette samt børnene Anne og Ejner bor. Et herligt sted med nogle herlige mennesker 

omkring mig. 

Huset symboliserer Roskilde som en ældre by med også gamle huse. Huset er omgivet af både 

vand og grønt, helt som Roskilde er. 

På gavlen er noteret et A og et E således som disse bogstaver blev skrevet i 1787. Bogstaverne er 

for Anne og Ejner, fuglekongens to børn. 

I vandet ses en svømmer. Det symboliserer fuglekongens morgenbadning, hvilket han har gjort i 

mere end 25 år. Badningen foregår godt nok i bassin og ikke i fjorden. 

Så er der den gamle klub på havnen, roklubben. Den markeres med klubbens logo nede i venstre 

hjørne. Den står for fuglekongen, efter mere end 25 års medlemskab, som en bastion. Et sted der 

udvikler sig med tiden, men værner om de stolte traditioner og bedrifter, der er sket gennem 

tiden. Her er elite, her er motionister, her er kammeratskab i en skøn forening. 

Fanen for fugleskydningsselskabet. Den viser, at selskabet har en stor plads i fuglekongens hjerte. 

Ægtværdige brødre gennem mange generationer, som nyder hinandens selskab og passer godt på 

hinanden. Også her er stolte traditioner. Fanen har fuglekongen selv haft fornøjelsen af at bære i 

nogle år som fanebærer. 

Så er der tryllehatten og tallene, der stryger til vejrs. Det skal symbolisere fuglekongens 

håndværk som revisor men også ikke mindst talmagien, når Bennie Hansen som 

skydeudvalgsformand regner sig frem til den herre, der i det kommende år kan bryste sig af titlen 

som fuglekonge. Fuglekongen blev i 2021 aldeles overrasket, men meget taknemmelig for, at 

tallenes magi viste hans vej! Tallene, der kommer op af hatten, er 1787, selskabets stiftelsesår, 

2021, fuglekongens år og 10, fordi fuglekongen bor i nummer 10 på Store Gråbrødrestræde. At 

kunstneren fik delt tallene, så der også står 72 er en tilfældighed, men det er faktisk fuglekongens 

fødselsår. 

Slutteligt er der festfyrværkerriget oppe i venstre side af skiven. Fuglekongen elsker fyrværkeri 

og salutkanoner og bestemt også festivitas. Det er disse ting, der er tænkt ind i dette symbol på 

skiven. 

 

Skiven malet af 

Navn: Conny Elsebeth Petersen 

Adresse: Kongebakken 40 C, 3. tv. 

 4000 Roskilde 

Tlf.: 24419018 
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Skema udfyldt af: Dan Rasmus Petersen                      Dato: 5. juli 2022 
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Nogle eksempler på arbejdets proces: 

26. december 2021 

 

22. januar 2022 
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26. januar 2022 

 

 

29. marts 2022 
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15. april 2022 

 

 


