Foråret 2021

HESTEOFRINGEN FØR
OG EFTER –
HELDAGSTUR OM
BEGIVENHEDEN
En heldagstur fra Roskilde Museum, til en
mark ved Kirke Hyllinge og en frokost på
Gershøj Kro om, da en kunstnergruppe med
Bjørn Nørgaard i spidsen ofrede en hest,
dissekerede den og fyldte hestens indvolde
på syltetøjsglas, der siden har stået på
kunstmuseer i København og Århus.

kan betragtes som afskedsforestillingen til
kunsten. Værket var netop en afsked med
værk-begrebet og et velkommen til kunsten
som en erkendelsesmetode. ”Hesteofringen”
kom til at foregå i en ikke kunstnerisk ramme
(vist på et museum), men blev gennemført som
en begivenhed (en happening) på en mark og
formidlet i medierne.
På denne heldagstur vil der blive fortalt om den
danske kunstverden, der førte frem til denne
happening, og hvilken betydning værket fik for
den kunst, der fulgte efter. Vi skal besøge
åstedet og stelen. Vi starter ved Roskilde
Museum og ser på Bjørn Nørgaards skulptur
”Ragnarok”, der står udenfor museet. En
forelæsning afholdes på turen og efter en
frokost på Gershøj Kro, der ligger smukt ud til
Roskilde Fjord holdes yderligere en
forelæsning, inden vi kører tilbage til Roskilde
museum. .

Bjørn Nørgaards skulptur Ragnarok på pladsen uden
for Roskilde Museum

En skelsættende begivenhed i den danske
kunstverden fandt sted den 30. januar 1970 på
en mark ved Kirke Hyllinge i Lejre Kommune.
Her ofrede en kunstnergruppe med Bjørn
Nørgaard i spidsen en hest og foretog
efterfølgende en dissektion, og hestens
indvolde blev fyldt i syltetøjsglas. Glassene blev
senere udstillet på museum, hvor de kan ses på
AROS i Aarhus og i København, hvor Statens
Museum for Kunst viser en særudstilling.
Nøjagtig 50 år efter at begivenheden fandt sted,
blev der på åstedet ved ejendommen til marken
i Hornsherred, rejst en stele, udformet af Bjørn
Nørgaard.
Det hele skete i en ret kort periode på ca. 10 år,
hvor kunsten bevægede sig fra kunstens
institutionelle regler til anti-kunst. I periodenblev
der taget afsked med kunsten og budt
velkommen til livet, hvor værket ”Hesteofringen”

Der er på turen indlagt to forelæsninger ved
museumsinspektør og seniorforsker Birgitte
Anderberg, Statens Museum for Kunst.
Tid: Lørdag d. 30 januar kl. 10,00 – 16.15
Sted: Pladsen udenfor Roskilde Museum.
Hjemkomst samme sted.
Pris: 450 kr., incl. bustransport samt frokost
og kaffe på Gershøj kro.

Tilmelding på www.skjoldfolkeuni.dk.
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Folkeuniversitet Skjoldungernes land
- En ny type folkeuniversitet

Danske folkeuniversiteter er lokalt/kommunalt forankrede institutioner for folkeoplysning. I forlængelse
af denne tradition ønsker Folkeuniversitet Skjoldungernes Land at fremme den lokale forankring i de
problemstillinger, der tages op i Folkeuniversitetet. Med oprettelsen af Nationalpark Skjoldungernes land
i 2015 er indledt en proces omkring udviklingen af lokalsamfundet, der indebærer store muligheder –
men også udfordringer – for udviklingen af natur, landskab, kultur, rekreation, turisme og bæredygtighed.
Det har ikke bare betydning for nationalparken, men også for resten af de tre kommuner – Lejre, Roskilde
og Frederikssund - som parken ligger i.
Det nye folkeuniversitet ser det som sin fornemste opgave at bistå lokalbefolkningen i udbredelsen af
viden om de lokale natur- og kulturværdier, og diskussion af hvordan de kan styrkes i den fremtidige
udvikling af parken og kommunerne. Hvordan samler vi viden og bedre opmærksomhed omkring vores
natur- og kulturværdier? Hvordan skaber vi mere, og mere sammenhængende natur inden for
nationalparken? Hvordan skaber vi forståelse for og praktiske løsninger på konflikter mellem ønsker om
styrkelse af lokal biodiversitet, ønsker om at bistå med lokal omstilling mod bæredygtighed, og ønsker om
’business as usual’? Der er et utal af lokale problemstillinger, der har betydning for vores fælles fremtid,
og derfor med fordel vil kunne tages op i et folkeuniversitetsregi.
Men der vil også være mange problemstillinger af mere generel karakter, som det vil være relevant for os
at tage op. Og klassiske folkeuniversitetstemaer – som f.eks. om Genforeningen 1920 – vil bestemt også
finde plads i vores virksomhed.
Jesper Brandt, Formand
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Christian Fjeldsted Andersen, Kasserer

Aktuelle programserier for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:
Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes land: Tre søndage 27. september – 1. november
Martin A. Hansen og Gudernes stræde: Lørdag d. 7 november 2020 og lørdag d. 8 maj 2021
Hesteofringen før og efter – heldagstur fra Roskilde. Lørdag d. 30. januar 2021
Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejre-egnen: Tre mandage: 22. februar, 8. og 22. marts 2021
Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid. Seks onsdage 17. marts – 28. april 2021
Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: Mandag d. 29. marts 2021
Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land: Seks tirsdage 13. april – 18. maj 2021 + seks tur-arr.
Vandrende diskussioner om skovenes fremtid: Tre søndage 19. september – 17. oktober 2021
Tilmelding til enkeltdagsaktiviteter koster mellem 80 og 175 kr.
Der gives rabat ved tilmelding til hele programserier, der koster fra 150-450 kr.
Du kan betale både med kort og mobilpay. Mere information, pjecer samt tilmelding på www.skjoldfolkeuni.dk
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