
Formandens beretning på generalforsamlingen den 3. marts 2016 

I årets løb. 
En kort gennemgang af vores arrangementer, 
I samarbejde med de to andre historiske foreninger havde vi et foredrag om ungarerne i 
Danmark, specielt sidst på krigen , hvor de som fanger var havnet her i området. De havde 
derfor ingen våben, så de var primært med til at udbygge forsvarsanlæggene ved Vesterhavet. 
Det fandt sted på Gundestedgård. 

Så havde vi ligesom sidste år to guidede ture rundt i kommunen i samarbejde med Lejre 
Kulturdage. Det er efterhånden en tilbagevendende begivenhed, og bussen er stort set fuld hver 
gang. Vi har det også i år. 

Den 2. maj var vi på Sprogø. Det var tilsyneladende en sællert. Der var optaget i lang tid før 
afviklingen. Ud over Sprogø så vi Korsør by. Det var faktisk en positiv overraskelse. 

Midt i maj tøffede vi med 10 Ford A afsted til Swanernes Malergård i Odsherred. Både turen 
derop og besøget var meget vellykket. 

I anledning af de mange jubilæer var vi en tur på Mosede Fort, hvor de har specialiseret sig i 1. 
verdenskrigs historier. Vi fik en udmærket guidet tur rundt i rummene under jorden. Desuden fik 
vi en gennemgang af stormandsgården ved Karlstrup Kirke. Vi spiste vores medbragte mad ved 
et udmærket anlæg ved Trylleskoven der ligger ud til Køge Bugt. 

Sidst i august havde vi en tur til Vikingelandsbyen i Albertslund. Vi havde forrige år et foredrag 
af Jørgen Poulsen om hans engagement på dette sted. Det var meget vellykket. Men besøget var 
ingen succes. Der var kun mig og Jørgen + 2 mere. Men vi fik en udmærket gennemgang af hele 
området. 

I november havde vi Tom Christensen til at fortælle sin nye bog : Lejre bag myten. Tom gav en 
udmærket skildring af det vi ved om Lejre indtil nu, og hvad der er baggrunden for vores viden. 
Omkring de arkæologiske fund i marken, litteraturen, udgravningerne m.m. og trak linierne op 
til fund i andre lande om samme emne.  

Den 26. januar i år havde vi Erik Nørr til at fortælle om skolelovene af 1814 og deres betydning 
for undervisningen af den jævne befolkning her i Danmark. Et rigtig godt indlæg, men vi havde 
en stor konkurrent, så vi var ikke så mange.  

Lokalarkiverne:    
Vi havde i vores høringssvar prøvet at argumentere for, at vi skulle beholde vores lokalarkiv her i 
Lejre. Men det lykkedes ikke. Det er nu lagt sammen med Hvalsø og Bramsnæs og ligger i 
Hvalsø. Et væsentligt argument var at spare penge. Og vores argument var, at det var kun 
huslejen de kunne spare, for de ansatte var frivillige uden løn. Vores frygt for, at de frivillige 
ikke ville flytte med, og det har holdt stik. Der er ikke mere end nogle få der tager til Hvalsø. 
Det er en skam på flere måder. For det første , så mister vi et engagement hos dem der var 
med, og desuden så har det en afsmittende virkning på nærheden. Vi føler ligesom det mere er 
vores, når det foregår her i byen. Der er lavet en ordning med, at man kan få leveret nogle 
dokumenter til biblioteket i Lejre. Jeg ved ikke hvordan ordningen fungerer. Bente Thrane er 
fortsat leder i Hvalsø. 

Nationalparken 
Mange af de emner vi har beskæftiget os med i de senere år er gået i hak i løbet af 2015. 
Herunder bl.a. Nationalpark Skjoldungernes land. Der er nedsat en bestyrelse og et 
nationalparkråd og der er ansat 4 personer i sekretariatet. Bestyrelsen skal nu sammen med 
rådet formulere et arbejdsgrundlag, som så skal godkendes af regeringen, før Nationalparken er 



en realitet. Forhåbentlig vil den være et stort gode for vores egn. Man kan komme med ønsker 
til bestyrelsen indtil inden engang først i april. Benyt jer af det. 

Fredningen af alléen 

De sidste mange år har vi brugt meget krudt på at forhindre grusgravning omkring alléen. Først 
ved henvendelse til Region Sjælland og da dette ikke hjalp noget fik vi Danmarks 
Naturfredningsforening med til at rejse en fredningssag omkring Ledreborg Allé. 
Vi var meget forundrede over, at DN tog den op. De er jo glade for det miljø der bliver, når 
grusgravningen er færdig, og renoveret. En af årsagerne er nok, at de tog fredningen af 
Fredshøj med i samme skynding. 
Erstatningssagen omkring fredningen er ikke i orden endnu, men grænserne bliver som vi 
sammen med DN har foreslået. Vi er glade for, at både Lejre kommune og Roskilde kommune 
bakkede os 100 % op, det har uden tvivl været med til , at bære sagen igennem. Mange af 
beboerne i Glim har også været meget positive, ligesom DN også har ydet et stort stykke 
arbejde. Og de har jo ekspertisen til det. Sagen har været gennem Fredningsnævnet og Natur-
og Miljøklagenævnet, så det har taget tid. Heldigvis havde det opsættende virkning, da først 
sagen var rejst. (Billede her.) 

Grusgravning 

Planen for grusgravning i vores kommunen gik os imod, vi fik ikke noget ud af vores hørngssvar. 
Da der ikke var egnede arealer nok til grusgravning i råstofplan 2014-2023, har regionen nu lavet 
en ny runde der hedder råstofplan 2016 – 2027. Vi har indgivet høringssvar igen og 
høringsperioden er slut. 
Før var det kommunerne der gav gravetilladelse og bestemte hvordan der skulle ryddes op. Det 
har regionen nu taget over. Fredningen klarer en del, men ikke alt bl.a. i Glimområdet. (Billede) 

Museet 
Ligesom med alléen er vi nu forhåbentlig på plads med Lejre Museum. Lige fra åbningen har vi 
været utilfredse med indretningen og udstillingen.  
Vi har lavet det ene forslag efter det andet. Mest gående ud på, at vi skulle koncentrere os om 
Skjoldungetiden, da det var helt unikt for vores egn. Når jeg læser alle vores forslag igennem, 
er der en hel del der er blevet opfyldt. Hvis jeg skal sammenfalde vores ønsker, så er 
ambitionsniveauet for lavt. Vi havde sat næsen op efter noget større og mere, bl. andet med et 
nybyggeri med plads til mange af vores ønsker.  
Vi får nu heldigvis et museum der lægger vægt på Skjoldungetiden. Vi har ikke set det endnu. 
Men jeg trøster mig med, at Tom Christensen kan stå inde for indretningen. 
En af knasterne har været finansieringen. Når vi spurgte til museets ændring fik vi af ledelsen 
besked på, at der ikke kan søges fonde, hvis ikke der er lokal opbakning.  
Så fik vi Lejre kommune til at bevilge 3 mio kr, og troede så, at der ville komme 25 mio kroner 
eller mere udefra. Der kom bare ingen. Så vi havde kun de 3 mio kroner, at gøre godt med. Til 
sidst er der så heldigvis kommet en mio kroner mere, så nu bliver det færdigt. Vi glæder os til 
at se resultatet. Og håber så ad åre, at vi kan få opfyldt vore drømme. 
Vi har haft et godt samarbejde med Lejre kommune omkring udviklingen og med museets 
medarbejdere,  
Vi havde sat næsen op efter, at Dronning Margrethe skulle åbne vores store udstilling der kunne 
hamle op med Jelling. Nu får vi noget mindre og må nøjes med Bertel Haarder til åbningen.  

Fremtiden 
Vi har en kommune vi kan være stolte af. Vi har natur, vi har kultur, og vi har en god økonomi. 
Selvom vi en gang imellem hører noget andet. Vi har mange muligheder for, at nyde og bruge 
vores område. Der arrangeres et væld af oplevelser for såvel unge som gamle. Jeg er sikker på, 
at der er oplevelser  for alle aldre. Vi skal bare lære at bruge dem. Og så gør det jo heller ikke 



noget, at der kommer nogle turister for at besøge os. Det giver liv til vores erhvervsdrivende og 
forhåbentlig en god oplevelse for dem der kommer her. 

Tak for godt samarbejde til mange sider. 


