
 

 

 

Lejre Billedkunstråd 

20. Januar 2020 

 

Hesteofringen fylder 50 år den 30. januar 2020 

- Vi markerer denne ”runde dag” og du/I inviteres til at deltage -    

En skelsættende begivenhed i den danske kunstverden fandt sted den 30. januar 1970 på en mark ved Kirke 
Hyllinge i Lejre Kommune. Her foretog en kunstnergruppe med Bjørn Nørgaard i spidsen ofringen af hesten 
”Røde Fane” og gennemførte en dissektion og hestens indvolde blev fyldt på syltetøjsglas. Samtidig 
reciterede Lene Adler Petersen digtet ”Min kære døde hest” og musikeren Henning Christiansen spillede på 
sin grønne violin. Senere kom kunstværket på kunstmuseum og kan i dag ses både på AROS og Statens 
Museum for Kunst. 

Billedkunstrådet i Lejre Kommune har i denne forbindelse valgt at markerer denne nationalt betydende 
kunsthistoriske begivenhed ved at opsætte et værk af Bjørn Nørgaard på åstedet, en stele. Denne stele vil 
blive afsløret på 50 årsdagen den 30. januar kl. 15.30 – 16.30 udenfor Vintappervej 56, 4070 Kirke Hyllinge 
og vi håber at du/I vil komme og få et glas og være med til at festliggøre dagen. 

Medlem af billedkunstrådet Dorte Philipsen byder velkommen, og derefter bliver der holdt taler af 
formanden for udvalget for Kultur og Fritid, Claus Jørgensen, kunsthistorikeren Else Marie Buckdal og 
selvfølgelig fra selve kunstneren Bjørn Nørgaard. 

Praktiske oplysninger: Arrangementet foregår udendørs uanset dagens vejr, så ta’ varmt tøj på og solidt 
fodtøj der kan tåle lidt mudder. Parkering skal foregå i vejkanten på selve Vintappervej modsat nr. 56. Der 
må ikke parkeres på stikvejen op til nr. 56.  Da hovedvejen er temmelig trafikeret, vil der blive ”taget hånd 
om” de trafikale forhold, mens arrangementet finder sted. 

Gode hilsner og vel mødt 

Dorte Philipsen 

På vegne af 
Lejre Billedkunstråd 

 

Yderligere oplysninger om dagens arrangementet kan fås ved henvendelse til: 
Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux – tlf: 21168830, mail: trli@lejre.dk 

  


