1

ASK 2018 maj nr. 1
Sagnlandets Venner i Lejre
*********************************************

Sagnlandet er i fuld gang, og I kan finde det hele på
www.sagnlandet.dk
Lige nu har 110 voksne og 20 børn meldt sig
til Sagnlandets Venner for 2018

Aktiviteter for Vennerne i 2018
Laugsdagene. Som regel den anden lørdag i måneden, men kontakt laug eller
gruppe. Kontakter: Se bagest i dette ASK.
Kline-dag i Jernalderen 9. Juni kl. 10. Vi mødes i Lethra. Se mere nedenfor.
Årsfesten lørdag d.18 august. Middag fra kl. 18.
Fra kl. 15.30 vil Lars vise, hvordan arbejdet med Kongehallen skrider frem, og der
bliver også lidt andet at muntre sig med. Meget mere i Flyve ASK i juni.
Efterårets indsatslørdag lørdag d. 27 oktober som vi plejer fra kl 9
Vi påtænker at gradvist kortlægge Sagnlandets store træer og opmåle dem.
Det kan alle være med til. Måske på en træmålerdag. Mere i Flyve ASK i juni.

Kom til Lethra og vær med til at kline husvæggene i
Jernalderen lørdag d. 9. juni
Alle i Venneforeningen er velkomne, når Jernalderlauget holder klinedag.
Lethras huse skal klines med en god blanding af mørtel og komøg, hvis ellers
komøget indeholder den rette mængde lignin. Det finder lauget ud af inden.
For jo - det er lidt af en kunst at få det rigtige klinemateriale og den rette blanding,
så væggene bliver tætte, og kulde og rotter kan holdes ude.
Vi mødes i Lethra kl. 10. I skal selv medbringe solide handsker, gerne af gummi, tøj,
der må blive beskidt, en madpakke og lidt at drikke. Venneforeningen giver kaffe
og kage.
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Ingen tilmelding, selvom det vil være godt, hvis I gør det på
jernalder@sagnlandet.dk både af hensyn til arbejdsfordelingen og indkøb af kage.
Mette Bendsen og Christina Brandt

Sagnlandet - et par pluk af noget for Vennerne
Sagnlandets sygruppe Der skal sys nye dragter til jernalderlandsbyens mange
beboere, og som I måske har hørt lykkedes det i vinter at skaffe stof i lange baner I
en god kvalitet, som ligner stof fra jernalderen.
Vi søger derfor kompetente syersker (M/K) som kunne tænke sig at være med. Vi
vil mødes om onsdagen i dragtværkstedet fra kl. 15 og slutter ca kl. 20.
Vi mødes første gang d. 30 maj. En af de første gange bliver der oplæg om hvilke
dragter der skal sys, og deres arkæologiske baggrund. Nye deltagere vil desuden
få en introduktion til særlige sting og sømme.
Her du lyst til at være med, så send en mail med lidt om dig selv til
Ida@sagnlandet.dk
Sagnlandets Kursus i plantefarvning er udsolgt 25.-27. Juni, og der er kun få pladser
igen 2.-4.juli. Se under plantefarvning på Sagnlandets hjemmeside.
Sagnlandet holder Juleåbent 2018 i weekenderne 28-29. nov., 5-6. og 12-13. Dec.
Mere i Flyve ASK og ASK i efteråret. Der bliver også brug for Venner der i år.

Referat og omtale af foredrag ved årsmødet findes i
Flyve ASK marts

Det årlige gavebidrag til Sagnlandet er allerede nået!!!
I Sagnlandet er vi meget glade for at kunne fortælle, at årets frivillige gave-bidrag
á 200 kr. allerede har passeret de magiske 101 frivillige bidrag (faktisk 106 midt i
maj). Sagnlandet kan derfor fortsat leve op til SKATS krav for at være en
”Almennyttig institution”. Det er særdeles vigtigt i forhold til at opretholde en
række momsfordele og andet, der gavner vores basale drift. Derfor en STOR TAK til
donatorerne. Det er en kæmpe hjælp. Lars Holten

Nyt fra Sagnkongernes Verden

- Lars Holten
Et dyrt hul i jorden: Hvis nogen skulle være i tvivl, er der fuld gang i byggeriet af
vores nye sagnkongemiljø. Tunge lastbiler og betonkanoner kører i en lind strøm op
til pladsen.
Desværre har vejret i marts og april ikke været det bedste for støbning, og der er
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sket en vis forsinkelse af udgravningerne pga. vejrlig. Hvad værre er, at de
jordboreprøver – 9 i alt – Franck Geoteknik tog i 2017 på byggepladsen ikke har vist
sig repræsentative for jordbundsforholdene. Det kostede lige 117m3 ekstra beton
til ca. 250.000 kr. i sidste uge under HALLEN. ØV. Vi håber ikke, at denne tendens
fortsætter ved udgravning af fundament til HUSET. Det føles bogstaveligt talt som
at hælde gode penge ned i et stort hul i jorden. Men det er måske fra sådanne
oplevelser, at talemåden stammer ;-)
Træerne til byggeriet. De to kæmper der blev plantet i 1809 under Frederik d. VI på
Vallø Gods’ jorder vejede ca. 15-16 ton pr. stk. Da de segnede for de dygtige
skovarbejders hænder (og kæmpe motorsave) lagde de sig smukt ned i
skovbunden. Det ene dog lige oven på én af Ole Mallings kamera-opstillinger, der
skulle filme faldet. Det gjorde det (ubemandende) kamera også, lige indtil kronen
knækkede stativet. Heldigvis holdt kamerahuset, der filmede til det sidste. Ole fik
som sædvanlig en masse flotte billeder i kassen.
Træskærerarbejder og CNC-skæring . Rådgiverne arbejder på højtryk med at
finde en egnet metode til omkostningseffektiv træskærerbearbejdning af bl.a.
højsædestolperne, som flådegen skal ende som. Vores arkitekt Kasper Lyneborg er
i færd med at 3D-programmere et testeksempel på dyrestils-udsmykning. Det skal
vi have CNC-skåret på specialværksted i Svendborg. Det eneste sted i Danmark,
hvor de har en CNC-skærermaskine, der kan håndtere vores ca. 8-9 meter lange
højsædestolper på over én ton. Vi begynder nu blot testen med et ”søjle” på ca. 1
meters højde, men af samme diameter ca. 45 cm, som de kommende højsædestolper. Testskæringerne skal efterfølgende viderebearbejdes i hånden af billedeskærer, således at vi finder det bedste match mellem økonomi, maskin- og
håndarbejde. Vi håber at programmering mv. lykkes. Det er planen at testskæring
skal ske på værkstedet i Svendborg.
Byggeprocessen filmes løbende af Ole Malling, med tre kameraer. Se f.eks. disse
spændende filmklip:
4 min spot fra samlehallen: https://vimeopro.com/user2562845/sagnlandet-lejrekongehallen/video/264226047
3 min film flåde-ege fældes: https://vimeopro.com/user2562845/sagnlandet-lejrekongehallen/video/263768402
4 min film om CNC-skæretest af dyreornamentik til Kongehallens udsmykning: :
https://vimeo.com/269206952

En ny donation til Sagnlandet
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En ny donation til Sagnlandet
Sagnlandet har fået endnu en herlig gave, 13 mio i fondsmidler fra Annie og Otto
Johs. Detlefs Fonde. De skal bruges til opdatering af Videsøhus og området incl
søen. Nedenfor vises noget fra ansøgningsprospektet til Lejre Kommune.
Den 5/4 2018 fik vores arkitekter indsendt ansøgning til Lejre Kommune Center for
Byg & Miljø om godkendelse af vores projekt af fredningsnævn mv. Behandling af
denne ansøgning forventes at tage et par måneder. På tegningen ses, hvordan
helhedsplanen ser ud med nybygget toilethus med stråtag, nybygget både/instruktørhus med stråtag, bådebro samt gode gamle Videsøhus, der naturligvis
ligger på sin vante plads, men som totalrenoveres. Det nye kombinerede både/instruktørhus på ca. 80 m2 skal i vinterhalvår fungere som opbevaringsplads for
robåde, mens det i sommerhalvåret bliver en flot ramme for Båldalens
medarbejdere for formidling. I tilfælde af dårligt vejr, kan en hel klasse desuden
samles under det store åbne stråtækte tag. Så på den måde bidrager projektet
også til yderlige ”vejrligssikring” til gavn for vores gæster i sæsonen. ”Kærnen”
under det smukke tag bliver et instruktørrum/-værksted, der minder om det gamle
”Båldalshus”, der får ny funktion til gavn for dyrene i forbindelse med den
kommende store, dyrefold, der etableres i ”det gamle Båldals-område”.

Nye både- og infohus ved Videsø

Lejre Kommunes planafdeling har afgivet positiv vurdering om hele projektet, og
nu ventes spændt på Fredningsnævnets vurdering samt Natur & Miljøafdelingens
biologers vurdering vedr. søoprensning og robåde. Biologerne skal først se på
søens indhold af planter og dyr og afgive deres vurdering.
Legegruppe – og madhold drog til Fyn og Jylland fredag 20/4
Mens myndighedsbehandlingen går sin gang i Kommune og Fredningsnævn, er
projektering af Videsøhus’ og den tilknyttede toiletbygnings funktioner og
indretning gået i gang.
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Først og fremmest skal der tænkes nøje over køkkenindretning og langsigtede
udviklingsmuligheder for madudvalg og – produktion. En hensigtsmæssig
køkkenlogistik og -indretning er derfor alfa omega.
Vi skal også begynde at tænke over, hvilke selvkørende 1800-tals legeaktiviteter,
der skal foregår i Båldalen i det ny aktivitetsområde mellem Videsøhus og
Bådehus. Derfor er der nedsat to små arbejdsgrupper med fokus på hhv. mad og
leg, og der har været inspirationstur i april til Den Fynske Landsby og til Den Gamle
By i Aarhus.

Forskelligt nyt
Bænkene i Harpestrengs Have
Nu er der kommet nye bænke i Harpestrengs Have. De har ventet vinteren over,
men nu er de der og er blevet teknisk prøvesat i to slags vejr. Haven hælder, så
bænkene ser lidt skæve ud, men de er i vater.

Nyt fra Skjoldungelandet
Der er masser at læse om nationalpark Skjoldeungelandet på
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/. Der er også en kalender over aktiviteter.

En væv blev sat op og taget ned og sendt på rejse fra Sagnlandet for igen at
blive sat op og beset i Kina.
I april måned fik værkstedsområdet en særlig opgave fra vores samarbejdspartnere fra Københavns Universitet, Center for Tekstilforskning.
Inger Heebøl i Potteværkstedet fremstillede 40 vævevægte efter forlæg fra
Pompeii. Dem benyttede Ida Demant til en opsætning på en opstadvæv. Den
blev sat op i 80 cm bred lærredsvævning, som der blev vævet ca. 10 cm på.

6
Herefter blev væven skilt af igen, trend og stof forsigtigt rullet om den øverste bom
og alle vævevægte pakket i bobleplast og det hele pakket i en lang kasse. Nu
skal det hele sendes til Kina, hvor væven skal indgå i en udstilling om væve og
væveteknologi i hele verden på Kinas Nationale Silkemuseum i Hang Zhou. Væven
vil repræsentere den romerske verden.
Men inden væven blev pillet fra hinanden, nåede vi at lave nogle optagelser af
de forskellige lyde, der fremkommer, når man væver på en opstadvæv. Man skal
forestille sig, at de har indgået i romernes daglige lydunivers, og i flg. forsker og
ekspert i latinsk filologi Magdalena Öhrman, Marie Curie Sklodowska fellow fra
Lampeter University, kan både lydene og rytmerne genfindes i den romersklatinske poesi, hvor vævetermer ofte indgår som metaforer. Således nåede
væven også at indgå i et meget spændende forskningsprojekt. Ida Demant

EU's databeskyttelsesforordning og os
Måske har I hørt, at verden fra 25. maj 2018 ikke vil være den samme som før. Der
træder nemlig EU’s databeskyttelsesforordning i kraft samtidigt i hele Europa i alle
lande. Vi har haft en persondatalov i Danmark en række år, men nu er forholdene
strammmmmmet og blevet de samme i alle lande. Det vil Sagnlandet og
Sagnlandets Venner selvfølgelig også følge. Sagnlandets Venner vil følge
Sagnlandets datapolitik.
Vi har skrevet lidt om det i forhold til medlemsregistreringen før. Men det gælder
også f eks for den måde vi vil navne og fotos på her i ASK og Flyve ASK.

Medlemskab og kontingent for 2018 –
Medlemskab. Man bliver medlem af Venneforeningen, når man har betalt
kontingent. Der skal betales for hver person særskilt (ej børn 0-2 år) med opgivelse
af navn, adresse og e-mail. Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al
information med posten.
Prisen. for resten af 2018 blev godkendt på årsmødet i marts til 210 kr. for voksne
og 105 kr. for børn fra 3 til 11 år.
Alle får et personligt medlemskort. Det sendes til alle med posten, når
Sagnlandet har registreret Jeres betaling. Vi håber, at mange af Jer når at
betale inden sommerferien 2018. Vi rykker Jer ikke, men efter Sankt Hans sender
vi ikke mere Flyve ASK og ASK, før I venligst har betalt. Betaling efter
efterårsferien gælder for 2019.
Tilmelding til Venneforeningen finder I på
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
Vi stræber efter, at alle på samme adresse (samme husstand) kun får et eks. af
Flyve ASK og ASK med posten eller til en e-mail adresse.
Vi bruger post-adressen og mail adressen på Jeres tilmelding.

7
Hvis der er flere separate tilmeldinger og forskellige e-mails for voksne på samme
adresse, får de dog mail til hver mail. Børn med angivet egen mail adresse får
også e-mails. Når I har forskellig adresse, men bruger samme mailadresse,
sender vi kun den person, der har betalt.
Vil I gerne have det anderledes, skal I bare skrive, fortælle eller maile os på
svl@sagnlandet.dk
Man kan betale på flere måder
Betaling med Netbank med betalingskode: +73 <86214768>
Der skal laves en særskilt betaling for hver, der skal have et medlemskort.
Sagnlandet får gennem betalingen oplyst navn og adresse på betaleren. Under
meddelelser skrives: navn, e-mail adresse.
Direkte i en bank.
Bed venligst banken om at anføre de samme oplysninger som for Netbank
(navn, adresse, e-mail). Bank konto er Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto:
4384950707. Der skal betales særskilt for hver person.
Betaling med PBS *Via Sagnlandet: I sender alle de relevante informationer til
svl@sagnlandet.dk , hvorefter vi opretter jer i PBS: Navn / Navne, Adresse,
Postnummer, By, Telefon, E-mail
*Gennem Jeres egen bank direkte: Her skal I dog kontakte os først for et medlemsnummer på svl@sagnlandet.dk . Det bruges som Kundenummer til PBS.
Informationer til banken: PBS-nr, Kundenummer, Debitorgruppe (er altid =00001)
I butikken kan I udfylde en papirblanket med navn for hver person, og betale
direkte. Gem kvitteringen (bon’en) og tag den med, til I har fået sæsonkortet
tilsendt.
Tilmeldingsblanket kan downloades fra hjemmesiden www.sagnlandet.dk . Gå til
*om Sagnlandet* foroven og til *Venneforeningen*
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Sagnlandets Venner SVL 2018 – kontakter
Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver måned,
men det er bedst lige at checke. Der kan være nogle tomme dage om vinteren


Stenalderlauget
Facebook:

lilith_gca@hotmail.com
Kontakt Lilith G. C. Andersen
Sagnlandet Lejres Stenalderlaug



Jernalderlauget
Facebook:

Kontakt Mette Bendsen

jernalder@sagnlandet.dk
Sagnlandet Lejres Jernalderlaug



Vikingelauget
Facebook:

Kontakt Jutta Eberhards

vikinger@sagnlandet.dk
vikingelauget Ravnebjerg



Landbohusene

Kontakt Kaj Nielsen



Harpestrengs Have Kontakt Birgit Green
Hjemmeside



Smedelauget
Kontakt
Facebook:
sagnlandetssmedelaug

landbohuse@sagnlandet.dk
harpestreng@sagnlandet.dk
http://harpestrengshave.dk
smede@sagnlandet.dk

Ønsker du at blive medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte dem.
Gå ud til dem på en laugsdag og få en snak.
Vil du møde mange Venner på en gang og se, hvad du har lyst til at være med i,
så kom til en af de fælles Vennedage, for eksempel indsatsdagene og årsfesten.
Fælles Vennedage
Årsfest
Efterårets indsatslørdag

lørdag d. 18. august
lørdag d. 27. oktober

Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet* foroven.
Du kan maile til foreningen og til formanden Ulla Pinborg på svl@sagnlandet.dk
Sagnlandets eget Nyhedsbrev.
I kan tilmelde Jer på http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/

