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År:  2013 

Navn: Carsten Helge Nielsen                                  Fødselsår: 1962  

Titel: Exam. Assurandør 

Adresse: Algade 1, 4000 Roskilde  

Tlf: 40727608 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2004 

 

Skytten 

 

Navn: Knud Jørgen West  

Adresse: Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge 

Våben: Anschütz salonrifler type 1416-cal 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2006 

Kommentarer til skydningen: I ugen omkring fugleskydningen var det ikke højsommer. 

 Tværtimod var det periodevis regnen, der herskede. Selskabet var dog heldig ved 

 såvel indskydningen som på selve fugleskydningsdagen. 

 116 skydebrødre deltog ved skydningen og nogenlunde samme antal ved den 

 efterfølgende frokost. Som i 2012 var fuglen meget sejlivet, hvilket betød, at halsen, 

 halen og højre vinge måtte springes over for at nå frokosten. Da brystpladen var 

 nedskudt efter 496 skud, og fuglekongen dermed ”fundet”, saluteredes der tre skud. 

                med den nye salutkanon. 

 

Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 2. juli 2013 

 

Fugleskydningsskiven 

 

Motiv 

 Roskilde Domkirke, med statuen af Roar og Helge i forgrunden. Nederst på motivet



 Roskilde Museum 
 

 er to af gavlene på de bænke, der har stået på Stændertorvet i mere end 100 år. 

 Imellem bænkene er der skrevet ”Assurandørkredsen” i baggrunden. 

 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

 Domkirken er malet i den vinkel, som jeg ser den fra mit stuevindue. Roar og Helge

 er jo byens grundlæggere. Og da jeg hedder Helge til mellemnavn, og har spillet 

 håndbold i klubben ROAR i 25 år, er symbolikken på plads. Dette forklarer, hvorfor

 Roar holder en håndbold i sin højre hånd. Bænkenes ”Gavle” er med, da netop disse  

  bænke, var genstande for stor debat i 2013. Bænkene påtænkes at blive flyttet et  

 andet sted hen på torvet, i forbindelse med totalrenoveringen i 2013-2014. 

 Teksten ”Assurandørkredsen” symboliserer mit virke som organisatorisk formand 

 for Assurandørkredsen i Finansforbundet, hvor jeg repræsenterer Danmarks        

 Ca. 1.600 assurandører. 
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