
Af Jan Balling

J. F. Willumsen i Paris
Victor Petersens Willumsen-samling bidrog med et hoved af stentøj ”Refl ek-
sion” til forårets J. F. Willumsen udstilling ”Over grænser” på Ordrupgaard 
i København. Udstillingen fl yttede til Musée d´Orsay i Paris 27. juni - frem 
til 17. september 2006. Både det danske og det franske publikum var be-
gejstrede. Willumsens kunst har inspireret musikeren Fuzzy til at skrive et 
musikstykke for orgel, som danske orgelproffessor Grethe Krogh opførte i 
Notre Dame kirken i forbindelse med udstillingen. Den meget store interesse 
for Willumsens kunst i første halvår af 2006 kan være en god indgangsvinkel 
til at fortælle familie, venner og bekendte om Willumsen-samlingen.

Glædelig Jul og godt nytår

Odden Borg Avis
Foreningen af fæstere under Herregården Odden december 2006, nr. 9 
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Ny redaktør 
Goddag – jeg 
er den ny 
redaktør for 
Odden Borg 
Avis.
Jeg føler det 
som en stor 
ære at være 
med til at 
formidle, hvad 

der sker på dette enestående 
sted. 
Dette nummer af borgavisen 
er redigeret af Gerda Rump 
Christensen og Jan Balling.

Odden Borg Avis vil fremover ud-
komme 3 gange om året i hhv. 
marts – juli – november/december 
måned. Denne plads i avisen er 
tiltænkt alle medlemmer af for-
eningen der har lyst til at ytre sig 
om et eller andet. Det kunne være 
et ønske om samkørsel til den 
årlige generalforsamling – idéer 
til foreningsaktiviteter – runde 
fødselsdage - og meget mere.
Indlæg til sladrespalten sendes til 
redaktionen 
senest den 10. februar 2007.
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Ny formand
Foreningen har – efter 
generalforsamlingen den 29. april 
2006 – fået ny formand, Agnes 
Pilgaard. Agnes Pilgaard har 
påtaget sig at stå i spidsen for 
foreningen. Vi ønsker hende held 
og lykke med det ny hverv!

Tak til den tidligere
formand
Efter en lang og imponerende 
indsats som formand, har Eivy 
Balling besluttet sig til at drosle 
ned for hendes mange tillidsposter 
herunder også sin formandspost 
igennem 9 år i Foreningen af 
fæstere under Herregården 
Odden. En stor tak til Eivy for 
hendes store arbejdsindsats. 
Foreningen vil fortsat få glæde 
af Eivys mange talenter, idet hun 
fortsætter i bestyrelsen. 

Af Jan Balling

Danmarks Radio/TV DR2 
besøger Herregården 
Odden

DR2 gæstede samlingen på 
herregården for at fi lme til deres 
sommerprogram Tours, hvor Nils 
Torp og Sofi e Bonde var vært i 
den uge og havde valgt Odden 
som deres første udfl ugtsmål.

Indslaget i udsendelsen er en 
blanding af underholdning, 
kogekunst og fortælling om 
samlingen, hvor Kirsten Petersen 
fortæller om samlingens 
tilblivelse, og Jakob Kofoed 
præsenterede et lille udvalg fra 
udstillingen. Udsendelsen blev 
sendt den 22. juni d.å. og kan 
med stor fornøjelse genses på 
foreningens hjemmeside, www.
jfwillumsenodden.dk under 
Nyheder.
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Generalforsamlingen 29. april 2006
Referat (let forkortet af red.– Hele referatet kan rekvireres hos sekretæren).

Bestyrelsens formand, Eivy Balling, bød velkommen til de 
fremmødte fæstebønder og til pianist Elisabeth Jensen, der sammen 
med fæstebonde Ib Hermann på Cello åbnede generalforsamlingen 
ved at akkompagnerer til ”Odden” sangen efterfulgt af en halv times 
underholdning, som var en oplevelse med et muntert og lyst program med 
klassiske værker. 

Generalforsamlingens dagsorden
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kasserer
 4. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Poul Jelsager blev valgt til dirigent og Eivy Balling til referent. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen rettidigt indvarslet ifølge ved-
tægterne.

Ad 2. Formanden afl ægger beretning: 
”Det har i år været et år med nye tiltag og aktiviteter i foreningen og på 
museet. 
Der er fra museets side lavet mange fi ne og gode arrangementer som skaber 
fornyet interesse for Willumsen. 
Der er kommet en fælles hjemmeside: www.jfwillumsenodden.dk. 
Det er i år Willumsens år, hvor der er stor aktivitet omkring hans kunst med 
bl.a. særudstillinger på Ordrupgaard og i Paris. Museet i Frederikssund har 
udgivet 2 bøger om Willumsen. Så vi glæder os over dette og håber, det vil 
forøge besøgstallet på museet. Vi har etableret et samarbejde med museet 
i Frederikssund, så vi kan sprede kendskabet om Odden. 
Der har også været 2 arrangementer på Sjælland. Det første var et besøg i 
Willumsens hus i Hellerup med en rundvisning af kunsthistoriker Gry Hedin, 
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som er fæstebonde - det var meget spændende. Blandt deltagerne var der 
en fæstebonde, som er et barnebarn af Willumsen – han kunne fortælle om 
sit besøg i huset, da han var barn. 
Det andet arrangement var et besøg på det nyåbnede J. F. Willumsen 
Museum i Frederikssund, hvor foreningen havde arrangeret en spændende 
rundvisning. Efter begge arrangementer var der hyggeligt efterspil med lidt 
mad og drikke. Vi kan glæde os over, at disse to arrangementer, ikke kun var 
interessante, men også gav et lille overskud i kassen. 
Lad os hvile lidt ved økonomien. Som det fremgår af regnskabet, er der stadig 
en stor del af vore medlemmer, som mister deres indbetalingskort. Der er igen 
i år fra bestyrelsens side, lagt et stort arbejde og mange timer i ajourføring 
af listerne og drøftelse om årsagen til dette, samt telefonopringninger til 
fæstebønder. I den forbindelse har Jan udført et stort arbejde. 
Der er desværre ”kun” ca. 80 fæstebønder, der benytter sig af betalingsservice. 
Det ville ellers være billigere for foreningen, hvis fl ere tilmeldte sig 
ordningen. 
Vi har fra biblioteksstyrelsens ”Bladpuljen” fået et distributionstilskud til 
udsendelse af Odden Borg Avis. 
Color Line og Vendsyssel Sparekasse har også betænkt os med sponsorater, 
og Gitte og Knud Vestergaards har igen støttet os ved hjælp til udgivelse af 
Borgavisen, så jeg vil ved denne lejlighed sige tak til alle. 
Arrangementer. Der har været mange spændende arrangementer på Odden, 
og der er i Borgaviserne skrevet lidt om disse. Det er også muligt at gå ind 
på samlingens hjemmeside og læse om dem. 
Det er gode tiltag og kendskabet til Odden og interessen for Willumsen er 
stigende. 
Der har været fl ere musiske arrangementer på Odden og igen i år, har der 
været koncert med Ib Hermann og Kaja Bundgård. Vi har i dag glædet os 
over Ib Hermann og Elisabeth Jensens dejlige underholdning. 
Der har ikke været høstfest i år grundet den lille tilslutning, så indtil videre 
har bestyrelsen besluttet ikke at afholde denne fest. 
Restaurering. Bygningsbevaringsfonden af 1975, Kulturarvsstyrelsen og 
Sonning-fonden har givet tilskud til renovering af vinduerne i facaden mod 
gård.
Kunstindkøb. Foreningen har købt en litografi  ”Pigerne i skomagerboden”, og 
på Bruun Rasmussens auktioner indkøbt: ”Badende dreng”, et studie i blyant 
og akvarel. Et spændende køb foretaget i marts i år, er et forarbejde i gips til 
familieurnen fra 1898. Eivy oplæste et brev modtaget af sælger af urnen. 
Urnen befi nder sig i København og skal transporteres til Kolding for en 
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mindre restaurering. Den vil derefter leveres til Odden, hvor museet vil fi nde 
en god plads til den. 
Sponsorat. Fæstebondeforeningen har sponsoreret et tilskud til indkøb af et 
festtelt. Teltet er helt nyt og blev købt på auktion til en rigtig god pris. 
Afslutning. Nu vil jeg slutte beretningen med en tak til fæstebønderne for 
den hjælp de yder. Vi i bestyrelsen er taknemmelige for støtten - både den 
økonomiske og den praktiske hjælpende hånd. Vi håber på et voksende 
medlemstal i 2006. 
En tak til den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde og en særlig tak 
til Lisbet Hansen og Jakob Kofoed for jeres store hjælp og støtte, samt til 
Estrid Mark, som altid træder til, når der kræves en ekstra indsats og en 
praktisk hånd. Til slut en varm tak til Kirsten Petersen, som åbner sit hjem 
for bestyrelsen og fæstebønderne.”

Formanden Eivy Balling afl ægger beretning i gyldenlæderstuen, hvor der var 
dækket op til de fremmødte fæstebønder
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Ad 3. Regnskab 2005
Regnskabet var uddelt til forsamlingen, og blev vedtaget uden anmærk-
ninger.

Ad 4. Valg af bestyrelse
På valg var:
Eivy Balling (genvalgt)
Bodil E. Petersen (ønskede ikke genvalg) 
Villy Olsen (genvalgt) 
Ib Hermann (valgt, nyt medlem) 
Susanne Sander (valgt, nyt medlem) 
Jette Olsen (genvalgt som suppleant)

Ad 5. Valg af revisor: 
Jens Broen blev genvalgt 

Ad 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 7. Eventuelt
Under eventuelt fi k Kirsten på vegne af Fondens formand, Estrid Mark, 
overrakt fæstebøndernes donationer.

Efter den ordinære general-
forsamling blev der traditionen 
tro budt på skipperlabskovs, 
tilberedt i herregårdskøkkenet
af ægteparret Christiansen.
Generalforsamlingen sluttede 
af med lidt underholdning af 
Ida og Liv, som spillede 

irsk folkemusik
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Den ny bestyrelse:

Agnes Pilgaard (formand) 

Hasse M. Clausen (kasserer) 

Jan Balling (sekretær) 

Winnie Jelsager

Villy Olsen 

Susanne Sander 

Ib Hermann 

Jette Olsen (suppleant) 

Eivy Balling (suppleant)

                                         
             

               

                                 

Bestyrelsens næste møde
Foreningen af fæstere under Herregården Odden holder bestyrelsesmøde 
lørdag den 27. januar 2007 i København.
Hvis du har et emne som bestyrelsen bør behandle så sendt et indlæg til 
faestebonde@jfwillumsenodden.dk eller Sekretariatet, Aldershvilevej 98B 1. 
th., 2880 Bagsværd.

Hjemmesiden
www.jfwillumsenodden.dk
Foreningens hjemmeside er blevet endnu bedre, og enkelte ting er taget 
ud. Både foreningen og samlingen opdaterer deres respektive hjemmesider 
jævnligt, så det er en rigtig god idé at holde sig orienteret.

Samlingens hjemmeside tilbyder at sende et nyhedsbrev til Jeres E-post 
adresse ca. en gang om måneden – tilmelding kan foretages på hjemmesiden 
under Nyhedsbreve.

Som noget nyt lægger foreningen nogle gamle fi lmoptagelser fra Odden ud 
på hjemmesiden så alle kan få glæde af Victors store viden om Willumsen 
skitser og forarbejder. For at kunne se videoklippene er det nødvendigt at 
have Windows Multimedie installeret på sin computer. 

Fra venstre Jan Balling, Evy Balling, Agnes Pil-
gaard og Ib Hermann.
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Af Lisbet Hansen, daglig leder

og Jakob Kofoed, formidling og information

Siden sidst 
Vi har haft en rigtig god sæson på Herregården Odden. 
Besøgstallet faldt en smule i den varme juli, men ellers har vi haft konstant 
fremgang og kan samlet se en fremgang på 30 % i besøgstallet i forhold til 
sidste år, ligesom antallet af rundvisninger er steget med 50 % - for både 
privatpersoner og grupper. Vi har også haft fl ere skoleklasser, som har 
arbejdet med Willumsen og hans kunst. 

Vores gæstelejlighed i Kavalerfl øjlen har været udlejet i seks uger denne 
sommer samt et antal weekender i efteråret – bl.a. til et guldbrudepar. 
Guldgommens mor havde været kokkepige på Odden i sin tid. Skulle du 
være interesseret i et sommerophold på Odden, så ring allerede nu og bestil 
lejligheden. Medlemmer af støtteforeningen Fæstere under Herregården 
Odden får 10 % rabat.

Efterårets arrangementer er afviklet med fi n tilslutning. 
- Vi havde to visearrangementer – et med Steen Poulsen og Jytte Jensen, 
som underholdt med viser afstemt efter sensommeren, samt et arrangement 
med Carlo og Bente Thyrre Jensen, som berettede om Jeppe Aakjær og 
spillede og sang mange af hans tekster.

- Foredraget om Frida Kahlo ved Troels Laursen, var en stor succes. Ca. 
60 mennesker lyttede til et inspirerende foredrag og i pausen fi k serveret 
eksotiske mexicanske lækkerier. 

- Vi havde en fornøjelig renæssanceaften med Ellen Demant og Jens 
Strudsholm – her kunne man bl.a. opleve aftenens gæster iført fl otte- 
renæssance-hatte træde dansen i gyldenlæderstuen.

- De to musik-foredrag, vi har haft i år, har været spændende og inspirerende 
– det handlede om Mozart og hans musik med forfatteren Peter Dürrfelt 
og om de store klaverkoncerter med musikdocent Peter Wang. Det var 
”feinschmeckeri” for øregangene at sidde i Flygelstuen. 

- Mere ”feinschmekeri” var at høre, tirsdag den 31. oktober, hvor fæstebonde 
og bestyrelses-medlem Ib Hermann gæstede os i selskab med Lukas-
kvartetten. En smuk ”skumrings-koncert” med intens nærvær. Aftenen blev 
afsluttet med kaffe og æbleskiver bagt på støbejernskomfuret. 
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            Lukas-kvartetten

- Vi har også haft besøg af Troels Brandt Pedersen, som er aktuel med 
Willumsen-bogen ”Bjergtaget”. Troels Brandt Pedersen har en særlig 
tilknytning til Herregården Odden. Se mere følgende side.
  

I julemåneden bliver Hestestalden i øvrigt taget i brug til dens oprindelige 
formål. Lørdag/søndag 2.-3. december, afholder vi vores julearrangement 
med udstilling fra forskellige kunsthåndværkere. Her er der mulighed for 
en køretur i hestevogn med et fl ot tospand forspændt. Der øl-brygning i 
kælderen af Øl-Entusiasterne fra Hjørring, æbleskiver og gløgg i køkkenet, 
salg af vin og lækkerier i fadeburet og musikalsk underholdning. 

Vi udsender løbende nyhedsbreve pr. mail, hvor vi orienterer om museets 
aktiviteter. 
Hvis du ikke er tilmeldt maillisten, så send en mail til os på 
museum@jfwillumsenodden.dk – og hold øje med hjemmesiden 
www.jfwillumsenodden.dk. 
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Af Jakob Kofoed

Bjergtaget på Odden

Troels Brandt Petersen fortæller om forstudierne til Willumsens hovedværk 
Jotunheimen

I foråret udkom bogen Bjergtaget, skrevet af kunsthistoriker Troels Brandt 
Petersen.
Hans store interesse for, og viden om Willumsen blev grundlagt for fl ere 
år tilbage da han i to omgange opholdt sig på Odden, som kustode, og for 
at hjælpe Kirsten og Victor. Dette førte videre til et kunsthistoriestudie og 
med speciale om Willumsen. Specialet fremdrog megen ny viden om hans 
rejse til Norge i 1892, en rejse som førte til et af Willumsens hovedværker, 
Jotunheimen.

Den 12. november havde vi på Odden mulighed for at høre et foredrag om 
dette specielle billede og hovedværk i den symbolistiske kunstretning. Der 
blev også lejlighed til at kigge nærmere på de 10 forarbejder som hænger 
på Odden.  

På Odden har vi haft et pænt stort salg af denne spændende bog. Den kan 
købes på Odden med forfatterens navn skrevet i. Hvis du mangler en gave 
her til jul, så ring eller mail til Odden. Den sælges til fæstebønder med 10 
% rabat.
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Nye tilbud i vores café i herregårdskøkkenet!

Vi oplever ofte, at foreninger og andre grupper forespørger på mulighed 
for spisning på Herregården Odden i forbindelse med besøg på stedet. Vi 
har derfor udarbejdet et mindre ”menukort” og kan nu – udover kaffe og 
hjemmebagt kringle – også tilbyde spisning til grupper på bestilling. 

For medlemmer af støtteforeningen Fæstere under Herregården Odden, 
kan vi også tilbyde mulighed for at afholde møder og mindre festlige 
sammenkomster i herregårdkøkkenet med spisning eller lettere traktementer 
om aftenen i det omfang, hvor det ikke kolliderer med museets andre 
interesser og åbningstider.

Ring til daglig leder Lisbet Hansen og hør nærmere. 
Tlf. 98 97 52 02 / 23 31 62 68
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Af Lisbet Hansen

Kommende arrangementer 
Vi er i fuld gang med at planlægge arrangementerne til årets første måneder, 
og i skrivende stund har vi tre foredrag på plads. Endvidere vil vi forsøge at 
få arrangeret et par musikalske begivenheder også i løbet af foråret. 

De tre foredrag er: 

Søndag den 4. marts 2007 kl. 14.00:
Historiker Agnete Birger Madsen
Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850. 
Dette foredrag handler om to af min formødre, Kirsten Andersdatter og dennes 
datter, Andresine. Her går jeg mere i dybden i et miljø, der var de forladte 
koners og ugifte mødres i fordums dage: Spinde-, sy- og vævekonerne på 
landet. 

Det er et spændende miljø, som historikerne ikke kender meget til. Men 
Kirsten har skrevet til Amtmanden i fl ere omgange, og i disse breve kan vi 
udlede en masse om hendes og ligesindedes levevilkår. Det sidste brev var 
en bønfaldelse om at måtte slippe for en straf på 14 dages vand og brød: Hun 
var blevet grebet i hor.

Datteren Andresine var i en årrække tjenestepige på de store hovedgårde 
i nærheden. For hver ny hoved gård også et nyt barn. I alt fem uægte børn 
blev det til.

De to kvinders liv fortælles med udgangspunkt i de benyttede kilder: 
Kirkebøger, folketællinger, fattigprotokoller, faderskabssager, politiprotokoller, 
breve til Amtmanden og andre dokumenter.
Det handlede om overlevelse.
 

Søndag den 25. marts 2007 kl. 14.00
Peter Duetoft 
Hvad gør vi dog derude?
Peter Duetoft har i en årrække arbejdet som leder af EU og FN 
demokratiprojekter i Centralasien. Han fortæller om det arbejde, vi gør - og 
de holdninger og problemer, der er med at indføre demokrati i lande, der i 
årtier var præget af diktatur. 
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Men han fortæller også om mødet med en historie og kultur, som mange 
danskere ikke kender noget til. Mødet med mennesker i Kirgisistan, 
Kazakhstan og Georgien giver også nye vinkler på vore egne holdninger. 
Hvorfor har vi altid ret? Kunne vi ikke overveje blot et lille øjeblik om ting vi 
møder i kulturmødet kunne bruges her og måske være med til at styrke de 
grundlæggende holdninger hos os? 

Et både aktuelt og upolitisk indlæg om politikkens fundament, nemlig 
demokratiet. Demokrati er ikke teknik - demokrati er en livsstil - og kan den 
eksporteres til andre lande?

Torsdag den 19. april 2007 kl. 19.00
Flemming Nielsen
Herregården Odden under 30-årskrigen
Befolkningsforhold i Vendsyssel i 1628. 
På baggrund af kildemateriale, som oberstløjtnant Melchior von Hatzfeldt 
har efterladt sig, kan man fi nde detaljeret kildemateriale til både 
befolkningsforhold og dyrkningsforhold 1627-1629 i Vendsyssel og Thy. 

Han var øverstkommanderende for de tre regimenter tyske soldater, som 
under den såkaldte Kejserkrig besatte området. Han var i de 19 måneder, 
besættelsen varede, det meste af tiden bosat på Herregården Odden, der på 
den tid var en af de største og rigeste herregårde i Vendsyssel. 

Arkivar Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv, har gennem nogle år arbejdet 
med materialet, og vil fortælle om sine resultater, både hvad angår rent 
lokale og regionale forhold.

Foredragene er arrangeret i regi af Folkeuniversitetet i Hjørring. Billetter til 
alle tre foredrag kan bestilles på Herregården Odden, tlf. 98 97 52 02, eller 
via FOF 7025 5050. Foredragene koster 100 kr. pr. stk. Inklusiv i prisen er et 
lille traktement i pausen samt adgang til Willumsen-samlingen.
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Odden renoveres
Der er foretaget en del vedligeholdelses arbejde på Odden i indeværende 
år. Udover renovering af vinduer (omtalt i avisen nr. 8 – april 2006) har 
kalkeholdet været i fuld gang. En del fæstebønder har over 2 weekender 
kalket de mure som trængte mest. Den første weekend var en prøvelse, 
hvor fæstebønder tappert ignorerede storm, rusk og regn og gennemførte 
arbejdsplanen. Herregården fremstod nu smuk og nykaldet i forårssolen. Et 
stor bravur til de seje fæstere.

Seneste her i efteråret har fæstebønder og bestyrelsesmedlemmer fra 
fonden arbejdet med at udskifte taget på hestestalden, så vi skulle nu igen 
kunne opbevare ting i stalden uden at frygte for vandskader.

Renoveringen fortsætter efter jul, hvor istandsættelsen af de resterende 
vinduer i borggården påbegyndes, takket være Sonningsfonden, Kultur-
arvsstyrelsen og Bygningsbevaringsfonden af 1975. Med disse renoveringer 
er hermed en vigtig del af Oddens renovering tilendebragt. 
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Af Jan Balling

Henry Heerup skulptur til salg
I 1999 købte herremanden, Victor Petersen, en Heerup skulptur, som skulle 
indgå i skulpturparken på Odden, som Victor Petersen etablerede som et 
forsøg, og som blev indviet af forh. kulturminister Elsebeth Gerner. Det var 
lykkedes herremanden at få samlet en snes skulpturer som et lån fra nogle 
billedhuggeres egne værker. 

Blandt de skulpturer, der var udstillet i parken var også vor egen fæstebonde 
Jacob Haugaards skulptur af sig selv i et meget vigtigt ærin-de, og som 
ligeledes venligst var udlånt af Jacob. 

Foreningen ejer stadigvæk Heerup skulpturen ”Vædderen” også kaldet 
”Vædderhoved”, og vi forsøger efter bedste evne at få den solgt. Den er 
ca. 50 cm høj og vurderet til kr. 130.000 – 150.000. Den har inden for 
det sidste år været på aktion hos Museumsbygningens Auktioner, men uden 
hammerslag. 

Skulpturen er nu udlånt til Heerup Museet, Kirkesvinget i Rødovre.
 

Henry Heerup
granitskulptur
Vædderen”
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Af Gerda Rump Christensen

J.F. Willumsen og Venedig
Kunsthistoriker Ulla Hjorth har i tidsskriftet SFINX (2005, nr. 1 s. 3-8) skrevet 
en spændende artikel ”Willumsens Venezia”. I artiklen gengi-ves 4 malerier, 
tilhørende J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. 

Willumsens første rejser til Italien var i begyndelsen af 1900-tallet.  Han 
opholdt sig kun med ubehag i Italien, som han fandt primitivt og uciviliseret. 
Ulla Hjorth skriver, at Willumsen betragtede ophold i Italien som et nødvendigt 
onde, når han havde brug for at studere kunst-historiske monomenter og 
erhverve kunst fra renæssancen.

1924-34 var Willumsen oftere i Italien. Han var blevet separeret fra Edith 
Willumsen og havde indledt et forhold til den franske danserinde Michelle 
Bourret, som ofte havde engagementer i Italien. 

Willumsen blev navnlig inspireret af byen Venedig, hvor han malede en 
række fantastiske billeder af Venedigs helt særegne bygninger og arkitektur, 
gondoler og kanaler. De fl este er natbilleder, hvor det fosforgule månelys 
oplyser bygninger og mennesker. Kun enkelte en malet i dagslys. Det gælder 
bl.a. forsidebilledet til SFINX (2005, nr. 1) ”Det skæve Palads ved Canal 
Grande” malet i 1934. 

Man tror ikke sine egne øjne, når man sejler forbi dette palads. Palazzo Dario 
(opført i 1400-tallet) har en overdådig udsmykket facade ud til Canal Grande. 
Huset ser velholdt ud, men hælder faretruende.  

                                  

                                  

                                                      J.F. Willumsens ”Det skæve Palads 
                                                      ved Canal Grande” med den rigt
                                                      udsmykkede og faretruende hæl-
                                                      dende facade, gengivet på forsiden
                                                      af SFINX (2005, nr.1).
                                                      SFINX-bladet med kunsthistoriker
                                                      Ulla Hjorths artikel ”Willumsens Ve-
                                                      nezia” kan købes (55 kr.) ved hen-
                                                      vendelse til Afdeling for Klassisk
                                                      Arkæologi, 8000 Århus C.
                                                      Tlf. 89 42 22 95 kl. 9.00-12.30
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I et pragtværk ”Fyrværkeri” af 
Lars Hoffmann Barfod, Ole Svens-
son og Michael Varming (2005, 
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck) 
er et af Willumsens natbilleder fra 
Venedig gengivet. Et fantastisk 
billede, som fanger øjeblikket, 
hvor det farvestrålende fyrværkeri 
ved Redentore-festen brager løs. 
Maleriet malet 1929 ejes af J.F. 
Willumsen Museum i Frederikssund    
(Bogen fås i boghandelen for 199 kr.)

Venedig-billede
Victor Petersen Willumsens-samling er så heldig også at være i besiddelse 
af et vidunderligt natbillede fra Venedig. Billedet forestiller to gondoler foran 
indsejlingen til Markuspladsen. Willumsen malede billedet i 1934. Det sidste 
år han opholdt sig i Venedig.

Natten er sort med lysende stjerner. Gondoler og bygningskonturer træder 
klart frem i Willumsens karakteristiske lysende fosforgule farver. Den 
forgyldte billedramme fremhævet de lysende gule gondoler og bygninger. 

Man ser til højre hjørnet af Dogepaladset, i midten Markuskirken og til 
venstre det nederste af det 99 meter høje klokketårn, Pampanilen. Forrest 
ses også de to søjler, hvorimellem henrettelsespladsen var. Sagnet siger, at 
det bringer ulykke at gå ind mellem søjlerne. Den højre søjle bærer Venedigs 
vartegn ”Markusløven”.

Venedig-billedet er ophængt på Odden på 1. sal og blev købt til samlingen 
med støtte af Det Obelske Familie Fond og Foreningen af fæstere under 
Herregården Odden.  

Det er netop et af hovedformålene for fæstebondeforeningen at købe og at 
støtte anskaffelser af J.F. Willumsens kunst til samlingen. 



19

J.F. Willumsen: ”To gondoler ved Markuspladsen” (1934)



Af Gerda Rump Christensen

”En moders syn” på Odden
J.F. Willumsen Museet i Frederikssund har indgået en udvekslingsaftale 
med Victor Petersen-samlingen om gensidigt lån af to malerier. Museet i 
Frederikssund ønskede at låne Willumsens maleri ”Maleren modtager 
musikeren på Parnasset” i forbindelse med udstillingerne på Ordrupgaard 
og Musée d’Orsay i Paris. Til gengæld kunne museet låne det store 
maleri ”En moders syn” under ombygningen af Frederikssund-museet. 
Udvekslingsaftalen varer i 2 år, så ”En moders syn” kan endnu opleves i 
fl ygelstuen på Odden.

Willumsen havde fået bestilling på billedet af en moder, som havde mistet 
sine 2 børn. Hun nåede aldrig at se billedet. Billedet er meget stort (240 cm 
x 240 cm) og malet i 1909. De 2 drengebørn fl yver i en lysende hvid og blå 
himmel. Et utrolig smukt og betagende syn. Samlingen ejer et forstudie, 
ophængt ved siden af maleriet.

  

J.F. Willumsen
”En moders syn”
(240x240) 1909
Billedet er 
”generalprøven”
Det endelige
maleri ejes af 
Statens Muse-
um for Kunst.
                              
                        


