
6 VARDE - HELLE VAR Mandag 23. Juni 2008

Redaktion: Mandag-fredag 9-
16.30.
Ekspedition: Mandag-torsdag
9-15, fredag 9-14.
Abonnementservice: Ring
mandag-fredag 7-17 på
7020 8024. Udebliver avisen,
ring inden kl. 10.

I DAG
19.00: Det grønne område
ved Fyrrevænget, Årre: Bor-
gerforeningen: Midsommer-
fest.
20.00: Agerbæk Station: FDF:
Sankt Hans fest.
20.00: Anlægget, Norden-
skov: Sankt Hans fest.
20.00: Ved Vestervang, Få-
borg: Borgerforeningen: Sankt
Hans fest.
20.00: Legepladsen, Rousthø-
je: Beboerforeningen: Sankt
Hans fest.
20.30: Spejderhuset, Krovej
11, Næsbjerg: Spejderne og
Borgerforeningen: Sankt Hans
fest.

I MORGEN
17.00: Sportsfest, Norden-
skov: Børnefodbold.
19.30: Sportsfest, Norden-
skov: Gymnastikopvisning.
20.30: Sportsfest, Norden-
skov: Vestjysk kaffebord.

tid & sted

VORES BØRN FYLDER ÅR
Kære Malou. Nu bliver du
katme et år ældre igen. Vi øn-
sker dig hermed hjertelig til-
lykke med din ni års fødsels-
dag i dag. Vi håber du får en
god dag. Kærlig hilsen Sille
og Kathrine, mormor og mor-
far.

Fødselsdags-
barnet hed-
der Malou
Brandt Lau-
ridsen og bor
Lindealle 11 i
Agerbæk.

ÅRRE: Her gik man lige og
troede, at »De fire årstider«
havde noget med Vivaldi at
gøre. Men så kan man godt
tro om igen. For når man be-
finder sig i verdensrummet
på Årre Kro, så er »De fire års-
tider« noget helt andet.

Det er fire malerier fra
børskrakåret 1929, som Bør-
ge Duedal sagde ja til at re-
staurere i forbindelse med
ombygningen og renoverin-
gen af den store sal på kroen.
Fire meter lange og rektangu-
lære malerier med landskabs-
motiver af vinter, forår, som-
mer og efterår.

Under røgen
– Der er røget en masse smø-
ger. Så jeg har renset dem og
slået orm ihjel. De var fulde af
orm, fortæller den 67-årige
Børge Duedal, som i sit ar-
bejdsliv var malersvend og
selv havde en malerforret-

ning.
Under røgen fra de utallige

konfirmationer, bryllupper,
fødselsdage og begravelser
på kroen åbenbaredes navnet
på kunstneren. Det er Jørgen
Dinnesen fra Bramming.

– Malerierne er nu blevet
betydeligt mere klare i far-
ven. Og så er det dejligt, at det
er en malermester, som har
lavet dem. Han har brugt olie-
maling, og de kan i hvert fald
holde i 100 år mere, lover Bør-
ge Duedal, som tidligere har
arbejdet med restaurering og
almuemaling.

To andre huse
Han undrer sig dog en smule

over, at motiverne er malet på
krydsfiner, hvilket ikke var
helt gængs i 1929. Men han
har måske selv en forklaring,
da han på internettet har un-
dersøgt, hvem Jørgen Dinne-
sen var.

For ud over at være maler-
mester så malede han mange
kulisser til dilettantforestillin-

ger på egnen. Måske han ad
den vej havde lidt krydsfiner
tilovers. 

Og Børge Duedal har kend-
skab til, at i to andre huse i År-
re findes der også malerier af
Jørgen Dinnesen.

– Han har malet direkte på
væggene, fortæller Børge
Duedal.

RESTAURERING: Da
79 års røg var renset
væk, åbenbaredes
kunstneren bag »De
fire årstider« på kro-
en. Det er Jørgen Din-
nesen fra Bramming. 

Af Henrik Reintoft
Tlf. 7695 1980, hre@jv.dk

Børge Duedal har brugt C-tox til at slå de mange orme i malerierne af Jørgen Dinnesen ihjel. Ikke petroleum som kun slår ormene ihjel, men ikke laver og æg. Og så er
man lige vidt et halvt år efter. FOTO: ORLA LUND 

Duedal afslører historien 
bag »De fire årstider« 

F A K T A

■ JØRGEN DINNESEN
Jørgen Dinnesen blev født i Oxen nær Jels 1861. Han blev ud-
dannet som maler, og i 1901 slog han sig sammen med hustru-
en Laura Maria ned i Gørding. I 1910 flyttede parret til Bram-
ming og boede der resten af deres liv. Jørgen Dinnesen var
dekorations- og landskabsmaler.

■ DEKORATIONER
Han malede alt fra kulisser til dilettantforestillinger til dekora-
tioner på trappeopgange, vægge og lofter i private hjem. Et
børneværelse på en gård i Allerup har Jørgen Dinnesen deko-
reret med små børnesilhuetter på blå baggrund som en frise
hele værelset rundt.

■ MUSEUM
Mange af Dinnesens dekorationer er malet over eller forsvun-
det, men et uddrag af hans udsmykning på restaurant Som-
merlyst findes på Bramming Egnsmuseum, ligesom et maleri
af Jernbanegade 1907 er blevet restaureret og kan ses på
museet. Maleriet har i mange år hængt i Handelsbankens lo-
kaler. Dinnesen døde 1935, 74 år gammel. Ved begravelsen pa-
rerede floromvundne faner fra Håndværkerforeningen, Social-
demokratisk Forening og Afholdslogen N.I.O.G.T., hvor både
han og hustruen var æresmedlemmer. Museet er i besiddelse
af deres æresdiplomer. 

KILDE: WWW.DINNESEN.COM

Børge Duedal maler også rammerne til de 23 billeder med lige så
mange egnsdragter fra hele landet. Til højre ses blandt andet en
Blaavandshuk-pige. Og de 23 billeder skal hænge i salen. For det
står i vedtægterne. FOTO: ORLA LUND 

Et selvportræt af Jørgen Din-
nesen fra cirka 1925. Manden
der malede »De Fire Årstider«
til Årre Kro. PRIVATFOTO: WWW.DINNESEN-

.COM 

FODBOLD

Lunde spillede
uafgjort
Fodbold: Serie 3 herrer: Lun-
de-FC King George: 1-1 (0-0)
Lunde Boldklub spillede sin
bedste kamp i sæsonen, da
det i Lunde blev 1-1 mod FC
King George, der i næste sæ-
son spiller i serie 2. Lunde
Boldklub bragte sig foran 1-0
tyve minutter før tid på et rig-
tig mønsterangreb, da Patrick
Jørgensen udnyttede et flot
oplæg fra Rene Jochumsen.
Otte minutter før tid faldt ud-
ligningen, da FC King George
udnyttede et straffespark. Da-
gens spiller hos Lunde blev
Rene Jochumsen.

– Det var en flot præstation
af mine spillere, jeg synes vir-
kelig, de leverede varen, og
skulle der have været en vin-
der, burde det have været os,
mente Lundes træner Jan
Aasberg.


