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Flyve ASK 2015 3
Sagnlandets Venner i Lejre – juli 2015
Sagnlandets 50-års Jubilæum søndag d. 21 juni
Festdagen begyndte om formiddagen med jubilæumstaler og lidt godt
Venneforeningens gave - Gunvalds sten – blev afsløret af Lejres borgmester Mette
Tougaard. Venneforeningens formand Tove Binzer ønskede tillykke fra Vennerne.
Sagnlandets grundlægger Hans Ole Hansen, formanden for bestyrelsen Kristian
Kristiansen og direktør Lars Holten, runologen fra Nationalmuseet Lisbeth Imer og
flere andre talte, og billedhugger Olaf Manske- Andersen fik stor tak
Og så blev en anden kæmpegave afsløret – at A.P.Møllers fond har givet
65 millioner kr til det store vikingehal projekt. Hvilken begyndelse.
Jubilæet har trukket
længe og meget på
mange kræfter i småt og
stort.
Mange tak til alle dem
Sagnlandets Filmkanal
med filmene af Ole
Malling findes på
Sagnlandets filmkanal
https://vimeo.com/channels/
425502
Der er mere om jubilæet
og stenen længere inde i
dette Flyve ASK.

Næste Festdag - Årsfesten d 8. august for Sagnlandets Venner
Den bliver helt anderledes i år
Der er mere at lave, men også et mere børnevenligt program
Man kan være med hele dagen og ind i natten
Om festen og tilmelding se næste side
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Årsfesten d 8. august 2015 for Sagnlandets Venner
– i år hele dagen og både for store og små
Kom til Sagnlandets årlige fest for Vennerne –
tag gerne mange gæster med og hold ud ind i natten, hvis I lyst
Vi har brug for Jeres hjælpende hænder –
til fællesskabet, hegnet, bålet og maden

vi behøver Jeres tilmelding i god tid
med navn både for Jer og Jeres gæster
OBS Indgangen lukker kl. 18
·

·
·
·

Formiddag kl. 10.00 Samling i Sorte Hus med lidt forklaring og kold drikkelse, derfra til
Ravnebjerg. Vi skal hjælpe vikingerne med at forny et godt stykke af deres forfaldne
hegn og lave gennemgang til Harpestrengs Have. Mange opgaver, også til børn. Vi er
lige ved Båldalen, så der er masser af legeplads også
Frokost. Vi spiser, når vi synes. Kiosken har en gratis sandwich til alle, der er tilmeldt
Kl. 17. Når Sagnlandet er lukket, tænder vi bål af hegnsgrenene og synger og danser i
Danselabyrinten. Den er nyistandsat, og Solstenen står der oppe og knejser
Til sidst spiser vi og hygger os oppe ved Multihuset med plankelaks, helstegt gris og
pandekager, mens det mørkner

Husk egen frokost. Cafeen har åbent om dagen.
Til maden om aftenen medbringes eget spiseudstyr (tallerkner, bestik og glas/kopper),
drikkelse og kaffe. Cafeen har ikke åbent om aftenen, men der er et begrænset lager af
vin, øl og vand samt kaffe til maden om aftenen, mod beskeden betaling.
I filmsalen vises indtil kl. 17 klip fra Jubilæumsdagen og fra arbejdet med Gunvalds sten.
TILMELDING
SENEST 1. AUGUST men meget gerne før
· med e-mail til SVL@sagnlandet.dk
· med post til til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, 4648 0878.
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e),adresse, antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne),
e-mail. Husk at skrive navne på alle, også Jeres gæster. Vi lægger listeover tilmeldte i
butikken. Vigtigt: fortæl os hvad I gerne vil hjælpe med: hegn eller madlavning.
Der skal bruges flest til hegnet, færre til mad. Vi kontakter direkte om mad opgaver
efter tilmelding
PRIS for INDGANG. Medlemmer kommer ind på medlemskort.
Forhåndstilmeldte Gæster (tilmeldt med navn) fra 12 år betaler 65 kr. eller bruger
sæsonkort. Ikke-forhåndstilmeldte er velkomne, men de betaler fuld adgangspris.
BETALING forud
kun via netbank
Nordea Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707, Anvend betalingskode: +73 < 86214768<
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e), antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne), e-mail.
Medbring kvitteringen til festen.
BETALING på dagen
ved indgangen og helst kontant
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Venneforeningens formanden Tove Binzer - uddrag af tale
Det blev en helt uforglemmelig begivenhed - 50 års jubilæums fejringen af Sagnlandet.
Et stort tillykke med det hele
Der var mange særligt indbudte, samarbejdspartere og donatorer, men også mange
Venner fandt vej til Sagnlandet den dag. Det officielle program indeholdt meget flotte,
vedkommende og kærlige udsagn. Borgmester Mette Touborg fortalte om kommunens
tillid til stedet som unikt formidlingstilbud og som turistmagnet og ledsagede sin mere
officielle tale med at benævne sig selv som søster af stedet med dets ide og formidling –
Meget opmuntrende og dejligt at høre. Politikerne i Lejre kommune ved dette er et godt
sted for børn og unge, så de kan blive klogere på deres egen historie.
Hans Ole Hansen og de mange samtidige, der bakkede hans ideer op, må i dag hilses
med tilnavnet de forudseende og viise og indskrives i historien som eksempler på homo
ludens - de legende børn, der tænker og handler til egen fornøjelse, og her kommer det
særlige – som tillige handler til glæde for fællesskabet, fysisk og forundringsskabende.
Uden en mindre hær af frivillige var dette center aldrig kommet til verden, og uden de
frivillige i Venneforeningen ville Sagnlandet fysisk se anderledes ud og nok brændende
ønske sig sådan en mindre hær af frivillige. Jeg selv har været med som frivillig under 5
direktører – det meste af tiden som formand for Venneforeningen – og mødt rigtigt mange
af dem, der gennem tiderne har ydet en indsats herude. De frivillige er kommet fra hele
Danmark - ja fra hele verden - nogle som led i en lejr, de fleste bare som sig selv.
Hvem er så de frivillige? Det har været studerende, pensionister, søgende og forundrede
folk, håndværkere og akademikere , rige folk og knap så rige, men fælles for dem alle er
deres kærlighed til ideen og stedet - de fleste kan ikke leve uden at lege, og som - på
hver deres måde – er gjort af samme stof, som Hans Ole Hansen og hans lille skare, der
startede det hele op. Hvad får dem til for egen regning og uden løn og umiddelbar
påskønnelse at komme igen og igen og sy, ordne haver, kalke vægge, flette hegn, skove,
lave mad, hjælpe til større arrangementer etc?
· De oplever glæde ved at bidrage herude
· Det er sjovt at lave noget specielt
· Det er sjovt at kende et område sådan og møde andre, der har det på samme måde
· Det er sjovt at prøve nye opgaver og blive dygtigere
· Det er sjovt at dele sin viden med fagfolk og andre amatører og søge dybere indsigt
· Det er sjovt at blive holdt orienteret gennem ASK om hvad der sker og derefter finde
herud med børn og børnebørn, venner og fagfæller
Men fremtidens frivillige? Har de det sådan? Ja det tror jeg, men de mange tilbud på
andre oplevelseshylder trækker. Det vil koste at have venner i fremtiden. Der skal være
oplevelser og faglig sparring. Bygningen af skibssætningen var et glimrende eksempel.
De frivilliges indsatser herude har været produkter som skal fornys med jævne mellemrum.
Men Venneforeningen har også øvet sig på bestandigheden med de tre helleristningssten, som Gerhard Milstreu rådgav os om, og som Oluf fra Ros stenhuggeri udførte.
Jubilæumsgaven fra Venneforeningen måtte naturligt være af tyngde og bestandighed.
Venneforeningen fik den lokale kunstner Olaf Manske –Andersen til at hugge og riste et
nyt monument. Monumentet skal vise det omgivende samfund og dem der passerer, at
her er styrke og rigdom, og her skal enhver være velkommen som gæst.
Jubilæumsdagen fortsatte med mange tilbud til alle aldre: krigertræning, børneudfordringsbanen, midsommer-ceremoni ved offermosen med en veloplagt taul / vismand- og
tilbud som spidstegt vildsvin, vikingesuppe og cafeens mange tilbud . Mjød og specialøl.
Og afslutning ude i en lavning med sagnet BOEWULF fremført af La Cours dramaduo var
et supertilbud, som rigtigt mange overværede og bidrog til ved at gå ind i legen.
En dejlig positivt vibrerende dag i Sagnlandet. Må der komme mange sådanne dage.
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Fra direktør Lars Holtens jubilæumstale
I dag - ved midsommersolhverv d. 21. juni - er en helt særlig festdag på mange måder.
• I Lejre-, Roskilde- og Frederikssund Kommune er der aktiviteter og oplevelser for alle på
områdets kultur- og naturinstitutioner og seværdigheder. Det er fordi vi fejrer, at vores
smukke område er udpeget til Sjællands første Nationalpark Skjoldungernes Land.
• I Sagnlandet Lejre fejrer vi, at det er 50 år siden, at vi i 1965 slog porten op til oldtidens
verdner for publikum. Siden har 3,3 mio. gæster passeret gennem porten til oldtiden.
• I dag kan vi Sagnlændinge sammen med alle jer gode samarbejdspartnere af alle slags
også fejre, at Sagnlandet på sin 50-årsdag har fået to store og langtidsholdbare gaver:
Først den store runestensgave på 5 ton, spækket med spændende symboler og runeindskrifter. En varm tak til Sagnlandets Venner og vores mange frivillige. Tak fordi I støtter
op om vores virke. Jeres runesten bliver et smukt vartegn for dagens anden store gave.
En stor og varm tak til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal for den store tillid og interesse, som Fonden har vist for vores projekt med en gave
på 65 millioner kr til projektet SAGNKONGERNES VERDEN, der i alt beløber sig til 105 mio. kr.
Det bliver med entusiasme og ydmyghed, at vi glæder os til at realisere SAGNKONGERNES
VERDEN. Ligeledes en stor tak til Lejre Kommune og en engageret kommunalbestyrelse for
afgørende opbakning til projektets udvikling gennem driftsøkonomisk støtte.
A. P. Møller Fondens store donation er første skridt på vejen til at skabe et nyt
vikingeunivers af højeste kvalitet. Det er ikke kun Sagnlandet, der har fået en stor gave.
Det er også vores lokalområde, nationalparken, regionen, ja Danmark, der får et kulturelt
fyrtårn, der kaster lys over dén periode, hvor Danmark bliver til. Måske praler jyderne med,
at de har Danmarks dåbsattest - Harald Blåtands Jellingsten. Dem om det. For her i Lejre,
et par århundreder før Harald gjorde alle os danere til kristne eu-borgere, har vi Danmarks
fødselsattest. For Danmarks historie begynder i Lejre, Sagnkongernes Lejre.
Der er stemmer fra fortiden, der på tværs af over ét årtusinde taler til os i dag om et
mageløst hedensk, magt- og rigdomscenter hos de berømte, beundrede og berygtede
skjoldunger. Mest kendt er det over 1300 år gamle angelsaksiske hedenske Beowulf-Kvad,
men også den kristne biskop Thietmar af Merseburg talte om Lejre for 1000 år siden.
Med SAGNKONGERNES VERDEN vil vi skabe et helstøbt univers, der fusionerer Nationalparkens landskab, fortidsminder og arkæologis med områdets sagn, myter og fortælling
om rigets dannelse. Børn og voksne skal drage på rejse ind i andre tanke- og livsverdner.
Rejsen begynder naturligvis i en anden verden, dødens og efterlivets verden, i HØJEN. Den
store høj fungerer som en virtuel tidsportal på rejsen tilbage til SAGNKONGERNES VERDEN.
Gæsterne hører og ser om verdens skabelse, orden og undergang og datidens idealer
om et dådfuldt liv. HØJEN har også fysiske genstande til at understøtter det virtuelle.
HALLEN - Danmarks største bygning fra oldtiden – tårner sig op på bakketoppen. Med en
gryende forståelse af at vikingerne så og oplevede naturen og den fysiske verden omkring
dem på anderledes måder, end vi gør i dag, møder man de første "rigtige vikinger". Det er
Sagnlandets dragtklædte instruktører, der med et "Vær hilset og må guderne være med
jer" inviterer gæsterne indenfor i Skjoldungekongens ceremonielle hal og højsæde. I
HALLENs pragtfulde indre oplever folk det liv, der engang har udfoldet sig i Gl. Lejre.
Bag HALLEN ligger HUSET, der gør det muligt for Sagnlandets Skoletjeneste at tilbyde
ophold og undervisningsforløb, der strækker sig over flere dage hele året rundt. Her får
Sagnlandets undervisere helt nye muligheder for at arbejde med tværfaglighed, gruppedynamik og sociale kompetencer. HUSET indretter vi til stemningsfuld overnatningsramme
med sale og alkover for skolebørn og familier på lejrskole og højskoleophold i vikingetiden.
LANDSKABET. Missionen "Odins Øje" fører gæsterne ud i Sagnlandets 43 ha store landskab.
Gennem smartphonens kamera og apps afslører ’Odins øje" landskabets dybere lag som
f.eks. helligsted, magisk amulet, resultat af kosmologiske skabelsesberetninger, der binder
HALLEN, HØJEN og HUSET sammen. Missionen "Fylgjernes hvisken" er en virtuel mission
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gennem vikingernes åndelige verden med sociale statusforskelle og forestilling om sjælen,
shamanistiske hamskifter og personlige skytsånder i form af dyr, såkaldte "fylgjer".
Jeg vil takke alle jer, der på den ene eller anden måde har været involveret i udviklingen
af vores ambitiøse projekt. Ingen nævnt, ingen glemt, men mange af jer er her heldigvis i
dag. Tak for jeres store engagement og opbakning på tværs af mange fagligheder og
baggrunde. Tak for jeres lyst til at dele af jeres viden og erfaring. Sidst, men ikke mindst, en
varm tak til både bestyrelse og alle gode medarbejdere og kollegaer her i Sagnlandet.
Lad de sidste ord blive fortidens egne. For det er kun gennem historiens uendelige
perspektiv, at vi forstår os selv, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Og det kan vel
næppe være mere passende, end at citere fra vikingernes egne visdomsord i form af det
over 1000 år gamle Havamal, den Højes Tale, dvs. selveste Odin, asernes øverste gud
Fæ dør
Frænde dør
Også jeg selv dør
Et jeg ved som aldrig dør
Dom over død mands dåd
Må disse kloge ord stå som inspiration for både SAGNKONGERNES VERDEN og
SAGNLANDET LEJRES indsats, så vores dåd, også i de næste 50 år, er at bidrage med ny
viden, forundring og nysgerrighed om vores fælles historie og kulturarv.

GUNVALDS STEN - de foreløbige informationstavler
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Siden sidst
Aftentur i tusmørke -

måtte indstilles, fordi ingen viste interesse for den. Ærgerligt,

Esrum Klosters Urtehave -

Torsdag den 2. juli tog en lille gruppe Venner til Esrum
Kloster og så deres fine urtehave. Der var nok omkring 100 arter – lidt lige som i
Harpestrengs Have, men ikke helt de samme arter. De fleste planter – men ikke alle - stod
flot, trods skygge fra et stort egetræ og sent forår. Buksbomhækkene var meget fine. Vi så
også Esrum Klosters nye udstilling ’Vejen til Frelse’, en tænksom vandring mod indsigt.

En af vores vigtigste fælles Venne-opgaver – slåning af græs i
Jernalderen den 13. juni - 30 mennesker Tove Binzer
En herlig gruppe kyndige og mindre kyndige folk ud i leslåning og pleje af kulturlandskabet
i Jernalderen mødtes d. 13. juni 2015 kl 11 – 17. Vi nåede kaffe og kage et par gange frokostpause og en afslutningsøl. Dagen blev en god festdag og hele området slået for
det høje græs, haverne grovluget og husene ryddet for opvækst langs væggene. Vi var
meget tilfredse. I der ikke havde tid til at deltage, kom med næste gang, når der kaldes til
leslåning.
NB. Hvis du synes at der kunne trænges til leslåning et sted, som du holder særligt af, så er
det muligt med nye leslåningsopgaver, hvis der kan findes en lille gruppe, der vil udføre
opgaven fra start til slut – lav en gruppe med en kyndig iblandt jer og henvend dig til Peter
Rahbek prp@sagnlandet.dk om opgaven og til formanden, hvis du skal benytte
Vennernes leer.

Solstenen er rejst - lige til jubilæet
kom den genstridige Solsten op at stå rigtigt højt oppe på bakken. Nu med kranbil.

Danselabyrinten - vækket til live oppe ved Solstenen
Danselabyrinten er vækket til live igen. Ligesom sidste år har der været en work-camp i
Sagnlandet. 8 unge mennesker fra forskellige lande tilbragte deres ferie med at arbejde
og bo hos os i et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Udover Danselabyrinten
restaurerede de også dele af stenbelægningen foran jernalderhusene. Tak at de vil.

Pottemagerskuret -

I juni modtog Sagnlandet den formelle endelige
byggetilladelse til skuret, så nu kan byggeriet begynde, og Potteriet få orden på ovnen.

Kommende Venneopgaver og tilbud
Maling af Tømmerladen - masser af kvadratmeter og masser af
spande med sort maling venter bare på Jer - gerne familier
Den store sorte tømmerlade trænger meget til maling. Den bliver højtryksrenset og klar til
maling i uge 31. En familie ha r meldt sig, men der er brug for flere. Meld Jer til Stig Clausen
på spc@sagnlandet.dk for aftale. Peter Rahbek Poulsen holder i arbejdet i uge 31.

Botanisk Have - en chance

Alle Venner er velkomne

Harpestrengs Have har en botanikerven, Hans Arne Jensen, der er ekspert i både ukrudt
og i Biblens planter. Han laver rundvisninger for Folkeuniversitetet flere gange hvert år. Nu
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ha r han tilbudt os en specialtur i Botanisk Have i København fredag d. 18. september kl.
14-16. Pris 50 kr. Mødested ved indgangen på Nørrevold. Tilmelding til pinborg@yah.dk

Årets indsatslørdag i efteråret - lørdag den 24. oktober
Der kommer tilmelding og mere information i Flyve ASK efter sommeren.

Julen 2015 - Vi søger allerede nu Vennerne om julehjælp
Der bliver JULEÅBENT 28-29 november, 5-6 december og 12-13 december
Og igen i år bliver der er brug for dig til Jul i Sagnlandet
Tilmeld dig en eller flere dage til Ane Jepsen på adj@sagnlandet.dk
I de seneste 5 år er landbojulen i Sagnlandet vokset, og den er blevet et større og større
tilløbsstykke. Der kommer gæster fra nær og fjern. Vi får så meget brug for Jer igen til at
bemande de hyggelige værksteder. Der er travlt, men det er sjovt, og stemningen er god!
Så kom og vær med både til julehyggen og få julesved på panden! Man skal kunne være
på tæerne og hurtig komme ind i arbejdet, men det får I også instruks i. Der er brug for
mange hænder.
Har du lyst igen eller er din interesse ny, skriv en mail til formidlingsansvarlig Ane Jepsen
adj@sagnalndet.dk, hvis du har lyst til at hjælpe til jul. Skriv kort hvilket værksted du gerne
vil deltage i, hvilken dato og tidsrum I kommer og hvor mange I kommer.
Store børn er velkomne til at komme med og hjælpe til. Men husk at vi har travlt, så det er
bedre at kommer som almindelig gæst til jul, hvis du gerne vil har små børn med.
Der kommer mere information i næste Flyve ASK og det store ASK,

Støttegave på 200 kr direkte til Sagnlandet - også i år
Vi opfordrer Jer også i år til at donere støttegave på 200 kr direkte til Sagnlandet, så der
kan gives tilbagebetaling af moms. Alle Venner og Jeres venner og bekendte kan gøre
det.
Der skal som alle år komme 101 frivillige støttebidrag ind !
Vi vedhæfter med e-mail eller vedlægger til alle med post en gave-erklæringsblanket.
Den skal afleveres i butikken ved indbetaling der eller sendes med posten til Sagnlandet,
Slange Alleen 2, 4320 Lejre. Betaling til Nordea 2280, konto 4384950707. Mærk: gave 2015

Sagnlandets Venner SVL program ·
·

Stenalderlaug, Athra Gathering
Maling af tømmerladen

sommer 2015
Lørdag d. 11 – søndag d. 19. juli
uge 31. se ovenfor

Årsfest for Vennerne i august
Lørdag d. 8 august hele dagen.
Se invitation og indmelding side 2 i Flyve ASK juli
· Botanisk Have, Special rundvisning om
Fredag d. 18. september 14-16
Biblens planter med Hans Arne Jensen. 50 kr. tilmelding til pinborg@yahoo.dk
Sagnlandets temature genoptages i september. 65 kr. for voksne
· Om Mikkelsdag og høsttid. Tematur
Søndag d. 27. september kl. 13-15
· Klima og neolitisering - arkæologens øje på landskabet. Søndag d. 25. okt. kl. 13-15
· Med fårehyrden i foldene.
Søndag d. 22. november kl. 13-15
Indsats-lørdag i oktober
Lørdag d. 24. oktober
Mere om tilmelding i Flyve ASK efter sommeren
Juleåbent
Se mere omtale ovenfor
·

