
Vedrørende nyindretningen af Lejre Museum på Hestebjerggård.

Der er på grund af kommunesammenlægningen planer om, at nyindrette udstillingen på Lejre
Museum.
Da disse planer nu er under overvejelse og planlægning vil vi gerne komme med nedenstående
forslag.
Hestebjerggaard indrettes til et museum, der dækker perioden 400-1000 e.kr. - Germansk Jernalder
og Vikingetid, efterfølgende kaldet Skjoldungetiden. Lejre indtager som bekendt en central
position i den periode af danmarkshistorien, da fundene i området - de store haller, de mange
løsfund, herunder Odinfiguren og sagnene - giver et meget vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan
Danmark blev til, som et samlet rige. Et bidrag der i sin betydning kan ligestille området med
Jelling monumentet. Lejre og Jelling fortæller hver sin historie om Danmarks Riges dannelse,
samtidig med at de supplerer hinanden i denne vigtige fortælling.
Da der allerede er gjort mange løsfund i Gl. Lejre området, og da der efter alle solemærker
at dømme fortsat vil kunne gøres mange løsfund, der vil understrege Lejreområdets centrale
rolle i perioden, vil det være nødvendigt at inddrage hele Hestebjerggaard til et museum for
Skjoldungetiden - Nationalhistorisk Museum for Danmarks samling som rige i Lejre.

Der er mange ting der taler for, at lave Hestebjerggård til et Nationalt museum.

1. Den forhåbentlig kommende nationalpark vil gøre området interessant for hele landet
2.Der er ikke noget andet museum i landet, der har Skjoldungetiden som sit hovedområde.
3. Vi har en enestående mulighed for at tiltrække midler fra fonde som nationalt museum
4. Beowulf kvadet er kendt intemationalt
5. Vi har en stor mulighed for, at kæde udstillingen på museet sammen med udgravninger, høje
og arealer i området
6. De mange ådale der alle løber sammen omkring Lejre har betydet meget for en tidlig og varig
bosætning i området
7 . Der findes i området et væld af oldtidsminder
8. Vi har en mulighed for, at gøre området med Sagnlandet, Ledreborg og Gl.Lejreområdet til et
atkaktivt område for såvel turister som lokale folk.
9. Kulturstyrelsen har fundet vores område som interessant i projektet " Danmarks Oldtid i
Landskabet"
10. Formidling af sagnstoffet fra denne periode.

Tiden før og efter ovennævnte periode forestiller vi os er af mere lokal karakter, som så kan være
indrettet som et museum på et passende sted i kommunen, da der jo også er meget at fortælle fra
den periode.
Et alternativ kunne være at tiden fra Istidens slutning til og med Skjoldungetiden kunne være på
Hestebjerggaard.

Karl Frandsen og Jørgen Olsen
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Vedr. ny permanent udstilling på Hestebjerggård - Lejres konger

Den tidligere Styregruppe, og nu Museumsrådet i Lejre har igennem de sidste år

interesseret fulgt med i Roskilde Museums planer om en ny permanent udstilling

på Lejre Museum, Hestebjerggård. Tilskyndet af kommunesammenlægningen

er det museets plan, at udstillingen skal formidle hele den nye Lejre kommunes

historie, men med fokus på Gl. Lejreområdets spændende jernalder og vikingetid.

Museumsrådet er af den opfattelse, at Hestebjerggård formidlingsmæssigt i

væsentlig grad burde omhandle sidstnævnte periode. De rige enkeltfund, herunder

Odinfiguren, storhallerne, gravene og ikke mindst sagnene, placerer Lejre centralt i

Danmarkshistorien, på linie med Kongernes Jelling. Begge lokaliteter vil i høj grad

kunne bidrager til forståelsen af statsdannelsen og den endelige samling af det

danske rige.

Udstillingens tidsmæssige afgrænsning

Naturforholdene og topografien omkring Gl. Lejre har været afgørende for områdets

bosætning gennem tiden. Derfor foreslår Museumsrådet, at et mindre og sekundært

udstillingsafsnit på Hestebjerggård kommer til at omhandle naturen og landskabet

samt bosætningen frem tiljernalderen, hvor bl.a. jægerstenalderhytten fra

Lauringre Mose, Hulegårdfundet fra bondestenalderen og de rige bronzealderfund

umiddelbart vest for Gl. Lejre er ekstravagante fundeksempler. Og endelig vil det i

udstillingsafsnittet være naturligt at inddrage den uden for Hestebjerggård fundne

middelalderlige stormandsgård med frådstenskælder og vandmølle.

Der er mange forhold der taler for, at en hovedudstilling med fokus på

Lejrekongernes nationale betydning ville være en god ide på hestebjerggård:
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. Museet har en unik placering i centrum af Gl. Lejreområdets enestående

fundkompleks med storhaller, spektangulære fund og sammenhængende

gravkomplekser.

. Sagnene, og især Bjøvulfkvadet er internationalt kendt.

. Den forhåbentlig kommende nationalpark vil være med til at øge den

nationale og internationale interesse for Lejreområdet.

. Roskilde Museum har mulighed for atgøre området med Sagnlandet,

Ledreborg og Gl. Lejreområdet til et attraktivt besøgsområde for såvel

turister som for den lokale befolkning.

. Kulturstyrelsen har fundet Gl. Lejreområdet interessant i projektet "Danmarks

Oldtid iLandskabet".

. Roskilde Museum vil have en enestående mulighed for at tiltrække midler fra

fonde til et museum med national profil.

Lejre kommunes nyere historie.

Hvis Hestebjerggård som foreslået, bliver indrettet til museum for tiden til og

med jernalderen og vikingetiden i Gl. Lejreområdet foreslår Museumsrådet,

at Lejre kommunens nyere tids historie formidles på en anden lokalitet i

kommunen. Museumsrådet foreslår, at der igangsættes initiativer til at få genopført

avlslængerne på Gl. Kongsgård, eventuelt med længerne fra Gevningegården,

som pt. er deponeret på Frilandsmuseet. Dette initiativ vil kunne udnytte lejre

kommunes og Roskilde Museums nuværende driftmæssige og personalemæssige

engagement i Gl. Lejre.

På vegne af Museumsrådet i Lejre

Philippe Bourbon Parme
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