
De gamle platter fortæller – 70. 

DAGBLADETS navnkundige journalist, salige Arne Jensen, skrev i starten af 1970´erne artikelserien ”De gamle platter fortæller” 

om kongeskiverne fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det blev til i alt 75 artikler, der blev bragt i DAGBLADET i 

1972/73. Enkelte af artiklerne blev gengivet op til fugleskydningsselskabets 200 års jubilæum i 1987. 

Som en markering af fugleskydningsselskabets 225 års jubilæum, den 28. august 2012, bliver Arne Jensens artikler nu genudgivet. I 

nogle tilfælde er historien eller ny viden løbet fra artiklerne, men i respekt for Arne Jensen, bliver alle artiklerne bragt, som de i sin 

tid blev skrevet af den lune journalist. Bortset fra justeringer af diverse trykfejl, er der ikke rettet et komma i Arne Jensens artikler. 

For at artiklerne til stadighed kan have et opdateret og korrekt indhold i forhold til nutidens læsere, vil der dog i de fleste tilfælde 

være tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler. 

Skulle disse tilføjelser eller korrektioner være mangelfulde eller utilstrækkelige, vil det være meget interessant hvis DAGBLADETS 

læsere kan supplere. 

Foruden de gamle artikler, har redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt, i samarbejde med 

redaktionsleder på DAGBLADET Lars Ahn Pedersen forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler vil blive bragt i 

DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser der ligger op til jubilæumsdagen. 

Fugleskydningsselskabet officielle betegnelse for de gamle klenodier er ”skiver”, men i fortsat respekt for Arne Jensens ordvalg, vil 

vi her bibeholde den oprindelige overskrift. 

Interesserede læsere kan læse meget mere om det gamle selskab på www.roskildefugleskydning.dk. 

 

Det stilfærdige landboliv i Eng- og Flengmarken 

Indtil 1933 havde området eget distriktsråd og ligningsvæsen 

På Eng- og Flengmarkens 353 hektar, nu Roskildes sydvestlige del, levedes gennem århundreder et 

stille, arbejdsomt landboliv. Der er stadig landbrug på arealet, men freden er forbi. Området 

skæres af Ringvejen og tilkørselsvejen til Holbæk-Motorvejen. Ud mod Holbækvej på den tidligere 

eksercerplads ligger Roskilde Katedralskole, og bag den bygges Tjørnegårdskolen. På begge sider 

af Ledreborg har Statens Planteavlsforsøg sine marker, og ved Ringstedvej har 

svineforsøgsstationen Sjælland gennem en årrække haft til huse. 

Man genfinder i dag ikke meget af den stemning, der lyser ud af denne uges fugleskydningsplatte, 

som af fuglekongen fra 1901, garvermester J.P. Rasmussen, er skænket til Roskilde og Omegns 

Fugleskydningsselskabs samling på hotel Prindsen. Platten vise garvermesteren på jagt sammen 

med gårdejer Nielsen, Flengmarken, på dennes jorder. 

* 

Eng- og Flengmarken hørte i middelalderen til Sct. Clara Kloster i Roskilde. Ved reformationen 

blev arealet delt mellem Københavns universitet, Roskilde Katedralskole, Roskilde Domkirke og 

Duebrødre Kloster i Roskilde, der stadig i det store og hele ejer området, som man så har forpagtet 

ud. 

I 60 år, fra 1873 til 1933, bar Eng- og Flengmarken navnet Roskilde Domsogns Landdistrikt, der 

førte en ret selvstændig tilværelse med eget distriktsråd og ligningsvæsen. Men både gejstligt og 

kommunalt var distriktet knyttet til Roskilde. 

http://www.roskildefugleskydning.dk/


1. april 1933 blev Eng- og Flengmarken som en naturlig følge af udviklingen indlemmet i Roskilde. 

Det drejede sig om 685 personer. Der var ikke på noget tidspunkt uenighed mellem distriktsrådet og 

byrådet om en indlemmelse. 

- aj. 

* 

Efterskrift: 

I dag hænger skiverne for de nulevende fuglekonger i Restaurant Håndværkeren, mens de afdøde 

fuglekongers skiver er deponeret på Roskilde Museum. Jens Peter Rasmussens skive indgår 

desværre ikke i museets særlige afsnit for skiverne og historien omkring Roskilde 

Fugleskydningsselskab. Skiven ligger i museets arkiv. 

- hb. 

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 11. august 1973 og den 21. januar 2012 


