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Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 

Fuglekonge:  

År:  2010 

Navn: Poul Breusch Larsen                                                       Fødselsår:1941 

Titel: Divisional merchandise manager/indkøbsdirektør 

Adresse: Guldborgvej 14, Veddelev 

 4000 Rosklde 

Tlf: 46 75 70 60  

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2002 

Skytten: 

Navn: Dan Rasmus Petersen 

Adresse: Odensevej 11, 4000 Roskilde 

Våben:    Salonriffel 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2001 

Kommentarer til skydningen: 

Efter en periode med hedebølge var temperaturen på fugleskydningsdagen mere moderat. Det 

var faktisk et perfekt vejr til march og til skydning iført skjorte, slips og tilknappede jakker. 

Marchen gik den traditionelle vej til det gamle rådhus, hvor borgmester Poul Lindor Nielsen 

tog imod med nogle gode ord til skydebrødrene. 

 

108 skytter afgav i alt 677 skud, før brystpladen var faldet, og 110 skydebrødre kunne sætte 

sig til bords. 

Fugleskydningens afvikling: 

Sted: Restaurant Håndværkerens have, Hersegade 9, 4000 Roskilde 

Dato: Tirsdag den 6. juli 2010 

Fugleskydningsskiven: 

Motiv: Magasins hovedbygning på Kongens Nytorv, København. Bygningen er opført i 

fransk renæssancestil 1893/94 af Magasins stiftere Wessel & Vett. 

 

Uddybende forklaring på motivvalg:  

De startede deres handelsvirksomhed i 1868 i Århus. I 1871 lejede de sig ind på Hotel du 

Nord på Kongens Nytorv. I 1879 indregistreres navnet Magasin du Nord. 

På Sølyst hænger deres skydebroderskiver fra 1879. 

  

Magasin har været min arbejdsplads ca. halvdelen af mit liv. Handel og købmandsskab har 

altid været i fokus selv i generationer tilbage i Roskilde, derfor har jeg valgt guden Merkur, 

handelens gud, som symbol på forretningslivet. Merkur ses her i en ung udgave, men han har 

også deltaget i familiens liv i mange år. 

 

 

http://findvej.dk/Hersegade9,4000?maptype=3
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Symboler: 

 

Da jeg har levet og boet i Roskilde næsten hele mit liv har jeg med glæde og stolthed valgt 

Roskildes byvåben som min hovedsymbolik. Jeg er stolt af min by med alle de gamle og 

kulturelle værdier vi råder over. 

 

Som symbol for min fritid har jeg valgt Nykøbing/Rørvig. Det er et sommerhusområde, som 

familien har beboet siden jeg var en lille dreng. 

 

Livgardens sol er ligeledes et symbol for livsindhold. Allerede inden jeg selv blev indkaldt 

fyldte den kongelige livgarde meget i min tilværelse. Min far var garder og senere ivrigt 

medlem af garderforeningens bestyrelse. Selv blev jeg spillende tambour, med en lang række 

oplevelser i forbindelse med den kongelige familie. 

 

Farven på rammen er valgt som den typiske Magasingrønne farve. Nogle skydebrødre ville 

måske snarere betegne den som flaskegrøn!    

Skiven malet af: 

Navn: Hanne Lise Hansen 

Adresse: Halls alle 3 1. tv. 1802 Frederiksberg C 

               Sommer: Strandkjær 13 B, Over Dråby Strand. 3630 Jægerspris  

Tlf.: 47 53 17 45 

Evt. pris: 

Skema udfyldt af: Poul Breusch Larsen                    Dato:09-07-2011 

Fotos: 

.     

 

 


