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Med livrem og seler 

 

 
 

 

 

 

Hou Børnehaves vartegn fik en livreddende behandling i maj måned. Den 

seks meter høje træskulptur af Ole Frimand var begyndt at rådne fra roden 

og opad og trængte samtidig til en grundig polering og oliebehandling. I 

samarbejde med kunstneren og Odder Kommunes Vej og Park afdeling 

lykkedes det at redde børnehavens højt skattede vartegn. I begyndelsen 

støttet af seler, indtil den beton, som har erstattet roden, størknede, og nu 

kan den igen stræbe mod himlen – en meters penge kortere, men mere 

holdbar  
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I Hou Børnehave havde de altid været glade for det store, smukke egetræ, som 

knejsede ved indgangen, så da det begyndte at visne og vise tegn på, at dets tid var 

ved at være omme, besluttede de sig for at gøre noget ved sagen. De søgte 

forskellige fonde og fik i 2009 skrabet penge sammen til at få træskulptøren, Ole 

Frimand til at omdanne den gamle kæmpe til et kunstværk. Resultatet blev en seks 

meter høj skulptur af et voksent menneske omgivet af seks børn. En flot skulptur, 

som siden da har fungeret som vartegn for børnehaven. ”Et vartegn, som alle har 

været fantastisk glade for,” ifølge børnehavens leder, Sidsel Rasmussen. 

 

   

 

 

http://odder.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.7
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Men tidens tand har været hård ved naturmaterialet, og da skulpturen begyndte at 

vise tegn på råd, blev det tid til en gennemgribende indsats for at redde den. Ole 

Frimand blev igen hentet til Hou fra sit hjem på Samsø, og i samarbejde med Odder 

Kommunes Vej og Park afdeling fik de fældet træskulpturen. Dernæst fjernede de den 

nederste rådne del af stammen. Før skulpturen kunne genopstilles blev roden fjernet 

af de dygtige kommunale folk. Ole Frimand gav skulpturen en kærlig polering og en 

ordentlig omgang Wolf´s linolie. I løbet af den næste par uger fik den yderligere 

nogle omgange med olie, indtil den var helt mættet. 

 

   
 

Slutteligt fik Ole Frimand og kommunens folk i fællesskab rejst skulpturen op igen og 

stedte den til hvile i et fundament af beton. Når betonen er størknet kan skulpturen 

fortsætte – uden livrem og seler – og en meters penge kortere – med at glæde børn, 

pædagoger, forældre og forbipasserende som vartegn for Hou Børnehave på 

Skolegade. 
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Sponsorer, som hjalp børnehaven med at skaffe midler til at få lavet skulpturen i 2009 var:  

Hou Hallens venner, Lions Club, Nordea, Kvickly Odder og naturligvis børnehavens egen støtteforening. 

 

Læs mere om skulptøren, Ole Frimand, på hans hjemmeside: www.olefrimand.dk 

Se andre af Ole Frimands skulpturer på Egmont Højskolens område.  

http://www.olefrimand.dk/

