
Jørgen	  Olsen	  udnævnt	  til	  æresmedlem	  i	  Lejre	  Historiske	  Forening.	  

	  

Jørgen	  Olsen	  sad	  ved	  siden	  af	  Knud	  Holstein	  i	  kommunalbestyrelsens	  møder.	  Sidst	  i	  1980-‐erne	  sagde	  Knud	  

Holstein	  til	  Jørgen,	  	  at	  han	  ville	  sælge	  Gl.	  Kongsgaard.	  Aktiv	  som	  Jørgen	  er,	  fik	  han	  Evan	  og	  resten	  af	  
kommunalbestyrelsen	  til	  at	  købe	  Gl.	  Kongsgaard,	  og	  oprettede	  den	  som	  en	  selvejende	  institution.	  Samtidig	  
blev	  der	  dannet	  en	  venneforening,	  hvor	  Jørgen	  	  var	  formand	  i	  mange	  år,	  –	  	  siden	  er	  den	  	  omdannet	  til	  Lejre	  

Museumsforening.	  

Jørgen	  fik	  organiseret	  hoveridage	  på	  Gl.	  Kongsgaard.	  Der	  var	  et	  vældigt	  oprydningsarbejde	  både	  på	  
gårdspladsen,	  i	  haven	  og	  på	  skråningen	  ned	  mod	  åen.	  Bygningerne	  blev	  renoveret,	  og	  udlængerne	  blev	  
markeret	  med	  sten.	  Det	  frivillige	  arbejde	  er	  stadig	  intakt.	  

I	  forbindelse	  med	  kulturbyåret	  fik	  Jørgen	  fremskaffet	  en	  ikke	  helt	  lille	  sum	  penge,	  som	  bl.a.	  blev	  brugt	  til	  Gl.	  

Kongsgaard,	  men	  også	  til	  hans	  store	  projekt	  ”	  Museet	  uden	  vægge”,	  der	  var	  banebrydende	  på	  egnen.	  En	  
masse	  aftaler	  blev	  truffet,	  der	  blev	  sat	  pæle	  ned,	  og	  der	  blev	  lavet	  pjecer	  på	  alle	  seværdighederne	  i	  
kommunen.	  

Jørgen	  har	  været	  igangsætter	  mange	  steder.	  Der	  er	  lavet	  mange	  hæfter	  lad	  mig	  nævne:	  De	  skrev	  om	  Lejre.	  

Fra	  landsby	  til	  landsby	  langs	  åer,	  søer	  og	  strande.	  Området	  omkring	  Gl.	  Lejre	  med	  flora,	  fauna,	  
stenalderhøje	  og	  bronzealderhøje,	  skibssætninger,	  sagnene	  m.m.,	  	  Udlejre,	  Lejregaard,	  Ledreborg.	  Fra	  

fæstegaard	  til	  forstad,	  ja	  mange	  flere	  kunne	  nævnes.	  

Flodemålsstenen	  blev	  flyttet	  fra	  Sankt	  Hans	  til	  dens	  oprindelige	  sted	  ved	  Kattinge	  Sluse.	  Først	  finder	  du	  
litteratur	  om	  emnet,	  og	  så	  går	  du	  i	  gang	  med	  at	  realisere	  projektet.	  

Skjoldungestien	  fra	  Lavringe	  mose	  til	  Gl.	  Lejre	  og	  videre	  til	  Bognæs	  fik	  du	  gennemført	  i	  samarbejde	  med	  
Roskilde	  Amt.	  

Og	  så	  de	  mange	  guidede	  ture	  på	  vores	  smukke	  og	  interessante	  egn.	  Hvor	  du	  har	  øst	  af	  din	  enorme	  viden,	  og	  

som	  den	  gode	  fortæller	  du	  er,	  har	  du	  haft	  mange	  tilhørere.	  

Der	  kunne	  nævnes	  meget	  mere,	  men	  for	  din	  store	  indsats	  her	  på	  vores	  egn	  vil	  vi	  i	  dag	  hylde	  dig,	  og	  samtidig	  
udnævne	  dig	  til	  æresmedlem	  af	  Lejre	  Historiske	  Forening.	  Du	  fortjener	  det,	  om	  nogen.	  


