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Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

FERRING: Når der i pinse-
dagene er Kultur til Kanten i 
Ferring/Bovbjerg, vil der i år 
være lejlighed til at se en ny 
skulptur, der skal udfordre 
de gammelkendte menneske-
skulpturer uden for Jens Søn-
dergaard Musset.

Det er Ferring-manden, 
som her op til pinse er lavet i 
haven hos kunstneren Anna 
Grethe Aaen, som er en af  de 
mange kunstnere, der er med 
i kultur-arrangementet.

Baggrunden for Ferring-
manden er en påstand, der 

kom frem under en julefro-
kost sidste år, hvor Poul Aage 
Fogde - lillebror til tidligere se-
minarierektor Henning Fog-
de, Nørre Nissum - kom for 
skade at sige, at Jens Sønder-
gaard godt kunne have gjort 
sig lidt mere umage med de 
skulpturer, der står ved mu-
seet, og at han selv let kunne 

lave sådan en skulptur.
Han er blevet taget på ordet 

af  Anna Grethe og Birger Aa-
en, så nu måtte han så i gang 
med at lave denne skulptur, 
selv om han ikke har de sto-
re forudsætninger for at gøre 
det, da han aldrig har lavet en 
skulptur før. Han kan dog bå-
de male, tegne og modellere, 

og han har udstillet tidligere.
Poul Aage Fogde havde for-

beredt sig med tegninger af  
Ferring-manden.

»Men de kunne bare smides 
væk, da det kom til virkelighe-
den, så nu prøver vi os frem,« 
siger Poul Aage Fogde, der 
har praktisk hjælp af  Birger 
Aaen til projektet.

Selv om Poul Aage Fogde 
med smil og humoristisk til-
gang er gået i gang med arbej-
det, har han respekt for Jens 
Søndergaards kunst. Han kan 
fremvise en indgangsbillet til 
Jens Søndergaard Musset fra 
1963 eller 64, hvor han for 1,50 
krone kom ind for at se hans 
kunst for første gang. Siden 

har han været på museet fle-
re gange.

»Jens Søndergaard teg-
ner måske ikke så suverænt, 
men til gengæld er det et fan-
tastisk farvevalg, han har i si-
ne billeder. Man kan se, han 
har været optaget af  havet. 
Jeg kan også godt lide bevæ-
gelsen i havet, når det er uro-

ligt, frem for når det er hav-
blik, så på den måde kan jeg 
godt lide hans billeder,« siger 
Poul Aage Fogde, der er med 
i kunstudvalg i hjemkommu-
nen Favrskov Kommune uden 
for Aarhus.

Nu kan de mange gæster 
til Kultur til Kanten i pinsen 
så ved selvsyn se, om han i sit 
første forsøg kunne matche 
Jens Søndergaards skulptu-
rer.

Jens Søndergaard får baghjul
Poul Aage Fogde 
mener, han kan 
udfordre kendte 
skulpturer, selv 
om han aldrig har 
prøvet at lave 
en tidligere.

Poul Aage Fogde under 
tilblivelsen af skulpturen 
Ferring-manden. 
Foto: Lars Kamstrup.

Af Benny Gade
gade@bergske.dk

THYBORØN: Mandag den 20. 
juni bliver der mulighed for at 
høre, hvad de store entrepre-
nørmaskiner kører rundt og 
laver ved Høfde 42. Da invite-
rer Region Midtjylland til bor-
germøde om forsøgene med at 
oprense det store giftdepot.

Borgermødet holdes på 
Kystcentret i Thyborøn, hvor 
der denne dag vil være gratis 
adgang for alle interesserede. 
Det er dog nødvendigt at til-
melde sig arrangementet på 

forhånd af  hensyn til plan-
lægningen.

Med det nuværende arbej-
de bliver det gamle giftdepot 
opdelt i rum, hvor der kan la-
ves forsøg med natronlud i de 
enkelte. De indledende under-
søgelser tyder nemlig på, at 
det kan nedbryde de gifte, der 
stadig ligger i depotet og truer 
med at sive ud i havet, hvis de-
potet ikke holdes ved live.

Hvis der er tilstrækkeligt 
med interesserede, vil der og-
så blive arrangeret en bustur 
til Høfde 42 i forlængelse af  
borgermødet.

Arbejdet med at oprense 
det gamle giftdepot er et sam-
arbejde mellem Region Midt-
jylland, Miljøstyrelsen samt 
EU Life.

Giften i depotet stammer 
både fra produktionen på Che-
minova, men også fra staten 
selv, der indsamlede sprøjte-
gifte hos landbruget og lod det 
deponeret i giftdepotet.

Borgermøde om arbejdet med at 
oprense giftdepotet Høfde 42

De store entreprenørmaskiner er ved at lave lukkede rum i giftdepotet Høfde 42, hvor det 
forsøges, om giften i depoten kan nedbrydes med blandt andet natronlud. Foto: Benny Gade.

»
Jens 
Søndergaard 

tegner måske ikke 
så suverænt, men 
til gengæld er 
det et fantastisk 
farvevalg, han har 
i sine billeder.

POUL AAGE FOGDE, 
Jens Søndergaards udfordrer

Poul Aage Fogde er 
pensioneret gymnasielærer 
fra Søften ved Århus. Han 
er desuden foredragsholder, 
forfatter og illustrator.

Han er gift med Claire 
fra Nordirland, og han er 
lillebror til henning Fogde, 
tidligere seminarierektor på 
Nørre Nissum Seminarium.

Kultur til Kanten foregår 
lørdag til mandag11-17.

Udstillerne er ud over Anna 
Grethe Aaen med Poul Aage 
Fogdes udfordring til Jens 
Søndergaard Erik Smed, Lise 
Bennedsgaard, Kirsten Ovesen, 
EDlse Kørschen, Margit Buus, 
Iben Kirk, Solveig Terndrup, 
Lillian Jeppesen, Bente Borup, 
Johannes Borup, Torben Ebbesen, 
Else Sørensen, Inge Kobberup, 
Viggo Robert Jensen, Birthe 
Jensen, marianen Krarup, Birgit 
Skovgaard, Kristian Nørgaard, 
Gina Clemens, Tage Fog, Galleri 
Utopia, Jens Søndergaard 
Museet, Mongolian House, 
Kunstngergruppen Phiox, Agnethe 
Maagaard, Dorthe Kærgaard.
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