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Flyve ASK 2019 

Sagnlandets Venner i Lejre – september 

 
 

Seneste nyt fra Sagnlandet 
 

• Ro-bådene i Videsø og det nye Bådehus samler rigtig mange 
familier. Ildstederne er flyttet over på bakken under dyrefolden, og 
de gamle bålsteder er nedlagt. De forvirrede ænder er ved at lære, 
at nu foregår alt på den anden side af Båldalssøen. Også svanerne 
nyder af og til bådebroen 

• Spisehuset med cafeen og gården med mange hvide og 
rummelige gammeldags stole og borde er i fuld gang, med stylter 
og sjippetov og toiletter 

• I Stenalderen er den nye bro færdig. Mere om festivalen tilsidst 
• Smedjen har haft travlt, og man har kunnet lugte kulrøgen, når der 

blev arbejdet 
• Vikingetinget på Ravnebjerg og ugerne deromkring var velbesøgt, 

og der var mange hjælpende Vennehænder, både ved 
madlavning og ved tingstenene.  
 
På vej 

• Kongehallen og Hirdens Hus er under tag og skal gøres færdige i 
løbet af vinteren til stor indvielse i foråret 

• Vippebrønden i Landbohusene gøres klar igen i efteråret 
• Dragtsyningen foregår stadig for fuldt 
• Der bliver madpakkehus oppe til venstre for Harpestrengs Have, 

nær Kongehallen 
• Der bliver et redskabsskur øverst i Harpestrengs Have 

 

 
Sæsonen slutter søndag d 22. september, men  
der er åbent igen i efterårsferien 12. – 20. oktober 
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Efterårets indsatsdag          26. oktober fra kl. 9.00 
 
Det bliver som vi plejer med nedpakning og oprydning efter den både hede og 
iblandt styrtvåde sommer. 
Ved morgenmaden bliver der denne gang både info om opgaver på dagen, 
men der bliver også informeret om jule-weekenderne, så I allerede kan overveje, 
om I også vil hjælpe til der.  
I bedes melde Jer til Lars på lah@sagnlandet.dk og angive, hvor mange I kommer, 
og om I bliver til middag, senest 20. oktober af hensyn til redskaber og mad.  
 
 
 

Årsfesten 2019 d. 17 august  
 

I år blev årsfesten holdt i det nyrenoverede og ny-åbnede Spisehus, som mange 
Venner besøgte for første gang. Vejret holdt, men alligevel valgte vi at sidde inde.  
 
En fornøjelse, men vi sad tæt, for vi blev over 90, både Venner og ansatte. Nogle 
satte sig udenfor ved de gammeldags hvide nye havemøbler og nød en 
behagelig lun aften.  
Der var tre salater og to slags kød og trods en del hændelser også hjemmebagt 
brød.  Vi har næsten glem den store grillstegte gris og laksen fra tidligere år.  
Til sidst kage og kaffe, men først efter rundtur ved Lars til Kongehallen.  

 

 

 
Indenfor spillede og sang 
Frederikke og Alexander så fint, 
skønt under trange og 
sammenklemte kår, mens vi 
maste forbi og hentede mad ved 
buffeten. 
 
Tak for en dejlig aften til alle Jer 
som kom og var i godt humør og 
nød det. 
Tak til Lars og til alle Jer fra Drift og 
Spisehus og hjælpende Venner, 
som hjalp før og under og med 
oprydningen bagefter. Da de gik, 
var lysene tændt. 
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Jule-weekenderne 
 

• 30.november-1. december 
• 7-8. december 
• 14-15. december 

 
Sagnlandet forventer og håber også i år en masse besøgende, og vi håber, at I er 
blandt dem.  
Jule-weekenderne er fortsat gratis for Venner med Vennekort for 2019 eller 2020 og 
for besøgende med sæsonkort for 2019. 
For alle andre besøgende gæster opkræver Sagnlandet i år en entre på 25 kr, ens 
for børn over 3 år og voksne. 
 
Måske kan nogen af Jer også afse tid til at hjælpe. Sagnlandet forudser nemlig 
behov for megen hjælp i år, bl.a. fra rigtig mange Jule-Venner. I får mere 
detaljeret besked i næste Flyve ASK. Man kan være med en enkelt dag eller flere. 

 
 

Tilmelding til Venneforeningen 
 

findes på  http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/  
eller på blanket i Butikken.  Vi bruger ikke PBS. 
 
De der tilmelder sig i efterårsferien eller derefter i år, regnes som medlemmer i 
2020, og prisen er den samme resten af 2019 215 kr for voksne (fra 12 år) og til 
110 for børn (3-11 år).  
 
 

                               Kontakter 
 

Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet* i båndet foroven.    

Vennerne mødes til torårets årsmøde i marts og årsfesten i august, og desuden 
til indsatsdag om foråret og om efteråret.   

Der kan man finde ud af, hvad der bliver lavet, og om man har lyst til at deltage 
i et laug.  

Man kan maile til foreningen og til formanden på  svl@sagnlandet.dk    
 

 

 

http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
http://www.sagnlandet.dk/
mailto:svl@sagnlandet.dk
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Den 14. Internationale Stenalderfestival 2019 
 
I uge 29 holdt Sagnlandet sin 14. udgave af det internationale jæger- & 
samlertræf ”Athra Gathering”. Ca. 40 europæiske formidlere, rekonstruktions-
håndværkere fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Holland, Tyskland, 
Frankrig, Israel & USA, samt forskere fra Exeter University deltog i det 5 dage lange 
træf, der kombinerer eksperimentel arkæologi, etno-arkæologisk forskning og 
formidling af den fælles europæiske jægerstenalder også kaldt for mesolitikum 
(ca.14.000-4.000 f.Kr.).  
Takket være hjælpen fra nogle af oldtidslaugets venner kunne de fem 
rekonstruerede miljøer - Senistiden, Maglemose- & Kongemosetiden, Ertebølletiden 
og den tidligste bondestenalders ovn - hvor Jo Kruse serverede smagsprøver på 
noget dejligt brød -, således levendegøres med henblik til de forskellige klimatiske 
perioder og ressourcelandskaber. 
 
Udover rekonstruktionshåndværkere, formidlere og forskere stævnede 4 af verdens 
bedste flinthuggere fra Tyskland, Sverige og USA igen møde med et 
flinthugningsseminar i 3 af ugens dage. Deres håndværksmæssige færdigheder i 
forbindelse med rekonstruktion af de fineste, men også teknisk sværeste 
flintredskaber fra neolitikum, giver altid anledning til stor beundring og mange 
spørgsmål fra videbegærlige gæster. 
Athra Gathering som årets klimaks for stenalderområdet, har nemlig sat punktum 
på 3 byggeprojekter i år, og som Sagnlandets venner har bidraget til (se billeder 
nedenunder): 1. Færdigindretning og brug af Ertebøllebopladsen Athra (ca.5.000 
f.Kr.) med ny bro/gæsteadgang og aktivitetsområder. 2. Typerekonstruktionen af 
en pileflettet kuppelformet Kongemosehytte (ca.6.000 f.Kr.) ved Vanaa, og en  
nytolket rekonstruktion af den lokale og tidligste Maglemosetids-"telthytte" fra 
Lavringe Mose (ca.7.800f.kr., 6km ved Osted) imellem Senistidsteltet Ranaa og 
Maglemosehytten ved Traha.  
 
 


