Billedtekst: Præstehjelm fra Viksø (Veksø v. Ballerup), yngre bronzealder, rekonstruktionstegning af Thomas
Hjejle Bredsdorff (1947-2017).

I bronzealderens tegn – sirlige tegninger og formidlet forskning
Mød museumsinspektør Flemming Kaul og videnskabelig illustrator Malgorzata Hansen fra
Nationalmuseet, når de kommer til Lejre for dele ud af deres viden og mindes deres tidligere
kollega og gode ven, Thomas Hjejle Bredsdorff. Musikalske indslag af B-Joe og Erik Grip.
Med sirlige tegninger og formidlet forskning vil der blive sat fokus på bronzealderens religion og
fund ved et særarrangement om bronzealderens historie på Lejre Høstfestival 2018 lørdag den 8.
september. Særarrangementet er en hyldest til Thomas Hjejle Bredsdorff, der blandt andet var en
integreret del af Lejres kulturliv, medstifter af Lejre Høstfestival og videnskabelig illustrator ved
Nationalmuseet med speciale i bronzealderen. Et sjældent, talentfuldt og musikalsk menneske,
der desværre ikke er blandt os mere.
Arrangementet er en hyldest til Thomas Hjejle Bredsdorffs virke og vil især handle om den
nordiske bronzealderkunst og dens hellige billeder - tilsat et par musikalske indslag.
Museumsinspektør Flemming Kaul fra Nationalmuseet, har i mange år arbejdet sammen med
Thomas Hjejle Bredsdorff. Han vil denne dag holde et foredrag om solen, solheste og dets
mandskab i bronzealderens religion. Med afsæt i bronzealderens hellige billeder fra området
omkring Lejre og Roskilde vil han komme godt rundt om den nordiske bronzealderkunst, der
fortæller om datidens forståelse af kosmos og solens betydning, som den overordnede livgivende
guddom.

Men det kommer også til at handle om arbejdet med at tegne til 24 binds værket ’Die Funde’, der
rummer samtlige fund fra bronzealderen i Danmark og Nordtyskland – tegnet i hånden vel at
mærke . I mere end 25 år har Thomas Hjejle Bredsdorff tegnet til værket sammen med
Malgorzatta Hansen, der ligeledes er videnskabelig illustrator på Nationalmuseet. Malgorzatta
Hansen vil fortælle om deres arbejde med ’Die Funde’. Til arrangementet vil det være muligt at
bladre i et par eksemplarer af værket, hvor der er et særligt afsnit fund fra Lejre-egnen.
Ved arrangementet vil ROMU (Roskilde Museum) præsenterer en oversigt over bronzealderfund
og bronzealderlokaliteter fra deres ansvarsområde, som blandt andet dækker Lejre Kommune.
Afslutningsvis spiller B-Joe og Erik Grip et par numre for at ære og mindes deres ven Thomas Hjejle
Bredsdorff.
I bronzealderens tegn – sirlige tegninger og formidlet forskning, historisk særarrangement
• Tid og sted: Lørdag den 8. september kl. 13.00-14.30, Store Sal, Domus Felix, Bygade 20,
4320 Lejre.
• OBS - der er gratis adgang til arrangementet, dog kun mod forevisning af billet, der skal
bestilles forud via vores Facebook-side eller hjemmeside www.lejrehoestfestival.dk
• Arrangør: Lejre Høstfestival i samarbejde med Lejre Bibliotek & Arkiv

