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Familien Jensen fra Aars ruller 
hvert år på sommertur i Olsen   
Bandens store flyder.  Side 12-13

Olsen Banden på tur
Direktør Jette Andersen og holdet 
bag Dana Cup oplever den mærke-
ligste uge 30 i årevis.  Side 8-9

Første år uden Dana Cup

 Side 2-3

Tys-tys trold vokser på Egholm
GÆST: Egentlig skulle Thomas Dambo have været i Tokyo for at bygge en trold som gave i anledning af OL. En  
pandemi kom i vejen, så nu har han i stedet de seneste fire dage gæstet Egholm, hvor en kæmpestor trold af  
genbrugstræ skyder frem.

Frivillige - både lokale og fra resten af Danmark og udlandet - knokler sammen om at bygge trolden, der er placeret på et hemmeligt sted på Egholm.  Foto: Henrik Bo
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EGHOLM: Det er lidt tys - tys, 
for placeringen er hemme-
lig, og det skal den helst blive 
ved med at være. 

I hvert fald hvis det står til 
Thomas Dambo, der i de sid-
ste fire dage har gæstet Eg-
holm, hvor han sammen 
med frivillige fra det meste 
af verden er i gang med at 
bygge en kæmpe stor trold af 
genbrugstræ.

Oprindeligt skulle han 
blandt andet have været i 
Tokyo for at lave en trold 
som gave til byen i anlednin-
gen af OL, men der kom som 
bekendt en pandemi på 
tværs, så nu er de internatio-
nale bestillingsopgaver skif-
tet ud med mere ydmyge om-
givelser på den lille Lim-
fjordsø. Men naturen og ste-
det passer perfekt til det pro-
jekt, han har søsat for at have 
noget at rive i under corona-
krisen. 

- Jeg var faktisk i gang med 
en opgave i Puerto Rico, da 
coronaen brød ud. Så jeg 
strandede der i tre uger sam-
men med min kæreste, inden 
det lykkedes os at komme 
hjem. Og bagefter måtte vi 
en tur i selvisolation i vores 
lejlighed på Nørrebro, og 
derefter var der pludselig ik-
ke flere projekter. Men jeg 
har jo heldigvis mit gode hu-
mør og mit værksted, og mi-
ne assistenter skulle jo også 
have noget at lave, så nu ta-
ger vi i stedet rundt i det dan-
ske sommerland og bygger 
trolde på hemmelige steder, 
fortæller han.

Et stort scoop
Thomas Dambo har blandt 
andet været hip-hop musiker 
og lavet graffiti, scenografi 
og street-art, og i de sidste 
seks år har han bygget kæm-
pe trolde i det meste af ver-
den. Projektet på Egholm er 
dog lidt anderledes, for det 
finansieres blandt andet ved 
hjælp af sponsorer og priva-
te, der både kan bidrage med 
pengebeløb, genbrugsmate-
rialer eller en egnet place-
ring.

Og sådan en syntes Jens 

Thomsen, der har flere går-
de på Egholm og både plan-
lægger en økologisk landsby 
og stor en naturpark, be-
stemt han havde.

- Jeg har fulgt Thomas på 
nettet i nogle år, og havde 
også tænkt, at det han laver, 
passer perfekt til de tanker, 
vi har omkring parken. Men 
jeg havde ikke drømt om, at 
det ville lykkedes så hurtigt, 
så det er virkelig et scoop, 
understreger han.

Lige til højrebenet
Ifølge Jens Thomsen ligger 
det til højrebenet at forene 
naturparken med bæredyg-
tig kunst eller landart - og nu 
kommer kunsten bare før, de 
øvrige visioner er realiseret. 

- Det kan forhåbentlig 
medvirke til at få Egholm 
mere frem i lyset, for den for-
tjener bestemt noget mere 
positiv opmærksomhed, 
selvom vi heldigvis også har 
mærket en kæmpe opbak-
ning til vores projekt, forkla-
rer han.

Arbejdet med trolden, der 
er mere end tre meter høj og 
bygget af bæredygtigt gen-
brugstræ, som Saga Wood i 
Frejlev har foræret til projek-
tet, gik i gang mandag mor-
gen. Og udover et godt - og 
hemmeligt sted - til værket 
har Jens og hans mand har 
blandt sørget for mad og tag 
over hovedet til de mange fri-
villige.

- Jeg hørte først om projek-
tet via Facebook, og jeg var 
slet ikke i tvivl om, at jeg ger-
ne ville være med, fortæller 
Kristian Torp.

Han er til daglig selvstæn-
dig tømrermester, men bru-
ger gerne en del af sin ferie 
og ekspertise på at knokle 
sammen med de andre frivil-
lige på Egholm.

- Det er noget helt andet 
end at lave vinduer, og der-
for tænkte jeg også, at det 
her kun er en chance, man 
kun får en gang, forklarer 
han.

En skulptur-gulerod
Øens ny seværdighed er alle-
rede tæt på at være færdig, 
og i Thomas’ krøllede hjerne 
er der også dukket en hel lille 
lejrplads med bålsted, borde 
og bænke i træ, sten og andre 
naturmaterialer op i tilknyt-
ning til den trolden, der end-
nu ikke har fået noget navn. 

- Jeg har lavet trolde i seks 
år nu, og de er alle sammen 
placeret på steder, der ikke 

er alt for kendte. For ideen 
er, at man skal have en fed 
naturoplevelse, hvis man ta-
ger derhen. Så trolden er - 
selvom det selvfølgelig også 
er kunst - en slags skulptur-
gulerod, forklarer han.

Egholms trold er - udover 

at være stor - også lidt godt i 
stand. Og der er ingen tvivl 
om, at det er et hunkønsvæ-
sen. Projektet, som omfatter 
11 eller 12 trolde på hemme-
lige steder rundt om i Dan-
mark, er nemlig del af et 
eventyr om en stor trolde fol-

kefest, som afholdes en gang 
hvert 211. år, og som trolden 
Lille Tilde rejser rundt i hele 
landet, for at invitere andre 
trolde med til. Men vil man 
vide, hvor de store trolde fin-
des, skal man ind på Troll-
Map.com. 

   - Hende her er i en lysning, 
og derfor var det også oplagt 
at lave noget rundt om hen-
de. Hun har blandt andet få-
et en stor spand, som er lavet 
af et udgået piletræ, og den 
kan man smide en sten i med 
et ønske på. Så samles trol-

Thomas bygger en trold på  Egholm
GENBRUGSKUNST : International anerkendt kunstner laver en kæmpe trold sammen med frivillige fra hele verden

Thomas Dambo (tv.) har fået stedet til den ny trold af Jens Thom-
sen, der betegner projektet som lidt af et scoop. 

En hel lille lejrplads med borde, bænke og bålsted er  
også ved at tage form. Her er det Lars Kristensen fra  
Saga Wood, som har sponsoreret bæredygtigt  
genbrugstræ til projektet, der giver et nap med. 

De frivillige, der blandt andet har meldt sig til projektet via Face-
book, hygger sig gevaldigt på den lille Limfjordsø. 
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Thomas bygger en trold på  Egholm
GENBRUGSKUNST : International anerkendt kunstner laver en kæmpe trold sammen med frivillige fra hele verden

 {Hen over sommer 2020 
gemmer Thomas Dambo 11- 
12 nye troldeskulpturer på 
hemmelige steder rundt  om 
i Danmark. Projektet hedder 
“Rejsen til den store trolde-
folkefest”, og bliver skabt 
med hjælp fra alle, som 
hjælper med at bygge, finder 
sponsorer, donere penge og 
genbrugsmaterialer, skaffer 
hjem til troldende eller laver 
lasagne til de glade byggere.

 { Troldende er gemt på 
hemmelige steder rundt om 
i landet i en stor skattejagt, 
og den eneste måde at finde 
dem er at gå på jagt via kor-
tet TrollMap.com og snakke 
med venner og dem, man 
møder på vejen.

 {Man kan hjælpe til med at 
skabe Den Store Troldefolke-
fest på følgende måder: 

 {Give et hjem til en trold, 
hvis man har du adgang til et 
smukt og lidt hemmeligt 
sted til en trold, en hurtig 
byggetilladelse og måske 
endda lidt økonomi til at 
hjælpe med at dække udgif-
terne

 {Støtte via mobile Pay eller 
Paypal. 

 {Købe en plakat eller andet 
fra min Thomas’ webshop. 
For hver færdig skulptur prin-
tes 100 stk limited edition 
plakater i bæredygtig kvali-
tet, underskrevet og numme-
ret.

 {Blive Sponsor.

 {Hyre Thomas Dambo til et 
foredrag. om Den Store Trol-
defolkefest og/el andre af 
hans projekter.

 {Blive friviilig. Der kommer 
løbende opslag på Facebook 
om, hvor de næste trolde 
skal bygges.

 { Thomas Dambo og projek-
tet kan kontaktes via dam-
bo@thomasdambo.com

FAKTA
TROLDE FOLKEFEST

Jonny Hefty (th.) - her med  
kæresten Christina Schackt - 
kender Thomas Dambo (tv.) 
fra hip-hop-miljøet, så han  
giver selvfølgelig også en  
hånd med. 

Egholm og planerne om en 
økologisk landsby og natur - 
park passer perfekt til Thomas’ 
tanker om den rette placering 
til en stor trold. 

Kristian Torp, der er tømrer, er lidt udfordret af alle de skæve vink-
ler og små stykker genbrugstræ.  

dene og de andre dyr om nat-
ten for at vurdere, om det er 
et ankendelsesværdigt øn-
ske, der skal opfyldes. Og så 
kan dem, der vil lave en mo-
torvej tværs over Egholm jo 
overveje, om de tror, det er 
noget, der er værd at ønske 

sig, tilføjer Thomas Dambo.
Han sammenligner pla-

nerne med det, der er sket på 
Skrædderholmen, hvor han 
også har lavet en trold, og 
det er efter hans mening 
synd og skam.

- Det er en fed ø, der passer 

perfekt ind i det univers, vo-
res projekt bevæger sig i. Der 
er ikke langt ind til byen, 
men der er alligevel en helt 
anden stemning og en helt 
anden natur end den, man 
kan møde i en park, påpeger 
han.


