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Odden med stillads: Herregården får udskiftet sit gamle slidte tag 
fra 1700-tallet. Besøgstallet har været uændret, trods halvdelen af Victor Petersens 
Willumsen-samling på omkring 1100 værker er nedtaget under renoveringen. En del 
af samlingen kan fra september og resten af året ses på Silkeborg Kunstmuseum. Se 
mere om renoveringen på side 4, særudstillinger og arrangementer inde i borgavisen. 
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Formanden fortæller: 
Kære Fæstebønder, 
Herregården Odden står 
her i sommerperioden 
omgivet af stilladser, og 

opsætningen af nyt tag er i fuld 
gang. Det ser vældig imponerende 
ud. Jeg håber mange af Jer får 
mulighed for at se nærmere på 
aktiviteterne både udenfor og inde 
på herregården. En del af Jeres 
hoveriarbejde kunne være at anbe-
fale familie og venner, der kommer 
i området, at aflægge et besøg, 
drikke kaffe, nyde den hjemme-
bagte kringle og for en 10,- kr. få 
indskrevet sit eget navn på bagsi-
den af de tagsten der bliver lagt på 
det nye tag. For fæstebønder er 
det jo gratis at besøge museet, og 
i restaureringsperioden er det halv 
pris for andre gæster.  
Det var rigtig dejligt at se så man-
ge fæstebønder til årets general-
forsamling. Stemningen var god og 
bestyrelsen fik mange positive og 
konstruktive tilkendegivelser. 
 
Fortsat god sommer 
Agnes Pilgaard   
  

 
SladreSpalten 
Det er kommet slad-
respalten for øre at 
en del fæstebønder 
ser Eivy og Jan Bal-
ling som enten 

mand og kone eller søster og bror. 
Redaktionen har spurgt Jan Balling 
som udtaler at Eivy Balling er hans 
faster; så nu er det på plads. 
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Af Lisbet Hansen 
Torill Johnsen på Herregården Odden 
I forbindelse med de omfattende restaureringsarbejder af taget vil 
der på 1. sal stå ledige rum sommeren over, da dele af Willumsen-
samlingen er udlånt til Silkeborg Kunstmuseum. Forskellige kunstne-
re bliver indbudt til at udstille i de ledige lokaler. Som første gæste-
kunster har Torill Johnsen flyttet sine arbejder fra Børglum Kloster til 
Herregården Odden. Hun vil supplere med nye kunstværker, som 
hidtil ikke har været fremvist offentligt. 
 
Torill Johnsen er født i Rjukan i Norge, 
men holder til i Johnannse Hoffmeisters 
gamle atelier på Møllegården ved Løn-
strup. Hun har hele sit liv pløjet nye mar-
ker, og hendes tekstilarbejder er egenar-
tede og spændende. Hun debuterede på 
den internationale kunstudstilling ”Au 
Naturel” i Astoria, Oregon USA, som 
eneste kunster fra Danmark. Tilbage i 
Danmark åbnede hun, sammen med 
Birgitte Weiergang, en udstilling på 
Børglum Kloster i maj måned. 
Udstillingen har vagt berettiget opsigt og 
beundring over Torills reliefteknik med 
spændende dybdevirkning. Motiverne 
rækker fra Torills farverige liv i 
moderrollen med syv børn, inspirationen 
fra en illustrationsopgave til et 
manuskript af en svensk psykiater og til den stærke påvirkning fra det nordjyske land-
skab.  
 
”Hovedattraktionen på Herregården Odden er som altid Victor Peter-
sens Willumsen-samling, men restaureringsperioden giver os mulig-
hed for at prøve nogle nye ting. Oddens gæster har allerede taget 
godt imod Torills udstilling. Og mange syntes, at det er meget inte-
ressant at kigge på restaureringsarbejdet af taget, hvor tømrerne 
uanfægtet arbejder højt oppe. Så den gamle borg summer af liv bå-
de ude og inde. 
 
Torill Johnsens værker kan ses på Herregården frem til den 26. au-
gust. Ved specielle arrangementer vil der blive mulighed for at træffe 
kunstneren og høre mere om hendes arbejder.  
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Af Lisbet Hansen 
Herregården Odden 
restaureres 
Herregården Oddens store, gam-
le tag bliver nu efter mange 
storm- og vandskader fornyet. 
Restaureringen af taget er ble-
vet muligt takket være bidrag 
fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal, Augustinus 
Fonden og Kulturarvsstyrelsen. 
Det omfattende restaureringsarbejde forventes afsluttet til oktober. 
For at skåne kunstværkerne har man for en tid måtte nedtage en del 
af samlingen på første sal. Der er dog stadig meget at kigge på. Wil-
lumsen-samlingen består af ca. 1100 værker. Udstillingen af disse i 
stueetagen og cafeen i herregårdskøkkens vil være åben hele bygge-
perioden. 
Læsestue. I ”sommerstuen” ovenpå vil der blive indrettet læsestue, 
hvor kan man sidde med en kop kaffe og kigge i scrapbøger med 
udklip fra begivenheder i herregårdens historie eller læse om Willum-
sens kunst og liv i diverse bøger.  
Den digitale tidsalder er nået inden for borgmurene. Hele den sto-
re samling er registreret. Samlingen kan ses via pc-skærm opstillet i 
sommerstuen. Med museklik kan man bevæge sig rundt i huset på 
skærmen og se, hvordan ophængningen så ud inden håndværkernes 
indtog. Desuden bliver der lejlighed til at se små film-sekvenser som 
er optaget på Herregården Odden gennem årene. 
Skiftende udstillinger. I løbet af sommeren vil der være skiftende 
udstillinger af kunsthåndværk i de tomme rum ovenpå. 
  

Adgang til halv pris, så længe restaureringsarbejdet foregår! 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Af Troels Andersen 
WILLUMSEN BESØGER JORN 
Fra den 15. september til 9. december gæster Victor Petersens Wil-
lumsen-samling Silkeborg Kunstmuseum. Silkeborg Kunstmuseum 
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tilbød med kort varsel, at opbevare en del af værkerne og at udstille 
et udvalg af dem. 
Udstillingen i Silkeborg er, ligesom ophængningen på Odden, kon-
centreret om bestemte emner hos Willumsen. Der er et større og 
otte mindre rum i udstillingsbygningen i Silkeborg. I det store mid-
terrum med dagslys vises et udvalg af Willumsens malerier, der 
spænder fra hans tidligere interiør fra Rosenborg med en neger-
dreng, der spiller på fløjte for en fornem dame fra 1884 til det sidste, 
ufuldførte maleri af ”Englen over graven” fra 1955.  
I tilslutning til midterrummet ligger otte kabinetter, der specielt er 
bygget og indrettet til fremvisning af tegninger og grafik. De får hver 
sit emne. I det første kommer eksempler på det tema, som skulle 
beskæftige Willumsen livet igennem: bjergene, med studierne fra 
Jotunheimen 1892 og fra Alperne lige efter 1900. Det følges op med 
et rum med senere bjergbilleder og forarbejder til ”Et stenbrud 2” fra 
1913. Dernæst følger tre rum med de mange studier til ”Bjergbesti-
gersken”, billedrækken ”Ud i Naturen” fra 1904 og billederne fra Wil-
lumsens anden Norgesrejse fra 1906 af de norske skovhuggere. De 
sidste tre rum er koncentreret om Willumsens portrætter. Her får de 
to kvinder, der stod centralt i Willumsens liv, Edith Willumsen og Mi-
chelle Bourret, hver sit rum.  
Udstillingen suppleres med Silkeborg Kunstmuseums eget ”En hellig 
mand. Torvet i Tunis” fra 1914 og med det store billede af ”To svæ-
vende Drenge. En moders syn”, der har været deponeret på Herre-
gården Odden fra J.F. Willumsen Museet i Frederikssund, der til gen-
gæld har lånt ”Modtagelsen på Parnasset”. Begge billeder vender 
efter udstillingen tilbage til deres respektive museer. 
Udvalget af arbejder følger således den plan, som Victor Petersen 
lagde ved ophængningen af samlingen på Odden i 1992, og som si-
den er bevaret. Men det vil i Silkeborg være muligt at give mere 
plads til de enkelte værker og emnekredse. Den kommende udstilling 
vil kunne give de besøgende, der kender samlingen, nye synsvinkler 
på nogle af Victor Petersens Willumsen-samlings mange facetter. Og 
dertil vil udstillingen forhåbentlig vække interesse for at besøge Od-
den hos dem, der ikke tidligere har været der. 
 
Udstillingen i Silkeborg er i september og oktober åben tirsdag til søndag fra 
10-17.  
I november og december er åbningstiden tirsdag - fredag 12-16, lørdag og 
søndag 10-17. Mandage lukket.  
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Af Lisbet Hansen 
Køb en tagsten 
Som nævnt er restaureringen muliggjort af bidrag fra flere fonde, 
men man har som besøgende mulighed for at yde bidrag til projek-
tet. Køb en ”stump herregård” for 10 kr.: En ny tagsten med din au-
tograf! Stenen bliver lagt på taget. Dagens tilbud er en kvadratmeter 
tag for 100 kr. I øvrigt stammer de nye tegl fra Volstrup Teglværk, 
som velvilligt har leveret dem til en særdeles fordelagtig pris. 
 

 
 

Michelle Rønnest fra Elling og Tetina Winger fra Aalborg sætter deres autograf på en 
teglsten.(Foto: Lisbet Hansen) 
 

 
 
Af Lisbet Hansen og Jakob Kofoed 

Arrangementer på Herregården Odden  
 
"Den Gode historie" i samarbejde med turistorganisationen " Top-
pen af Danmark". 
Tirsdage den 24. juli, den 7. august og den 28. august kl. 19.00 Vi fortæller 
”den gode historie” på Herregården Odden om de gamle og fantasti-
ske bygninger - om krig og kærlighed - om kunst og vildskab - om 
Willumsen og Victor Petersen. 
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Efter rundvisningen er der mulighed for at købe kaffe og kringle i 
borggården - eller hvis vejret driller - i herregårdskøkkenet. 
 
Pris 50 kr. , - børn under 14 år gratis adgang 
Fortæller: Jakob Kofoed/ /Lisbet Hansen 

 

Godt håndværk – uden tilsætning! 
9. august 2007 kl. 14.00 til ca. kl. 16.30 Oplev en tur rundt i Mygdal - det 
lille centrum for kunsthåndværk og kultur, midt i den skønne egn 
mellem Hjørring og Tversted. Her græsser kvæget og naturens ma-
terialer bliver til godt kunsthåndværk. 
De gode historier begynder i Ravsliberens værksted, dernæst hos 
Pottemageren og Glasmageriet, hvor man kan følge deres arbejde. 
I det gamle køkken på Herregården Odden byder slagtermester 
Flemming Jensen, Hjørring, på et udvalg af sine udsøgte varer. Få 
historien om valget af råvarer til godt slagterhåndværk. Nicolaj Jen-
sen fra Solbakkens Bageri fortæller om den traditionelle fremstil-
lingsmåde, der har indbragt ham hæderen for Danmarks bedste rug-
brød i 2005, samt flere andre priser. - Der kan købes kaffe, special-
brygget øl, økologisk saft etc.  

Mødested: Højers Ravsliberi, Højtvedvej 7 
Pris: Gratis adgang 
Tilmelding: Gerne dagen før til Herregården Odden tlf. 9897 5202

 

"Alt er liv" - Troels Laursen  
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 Edvard Munch (1863-1944), internati-
onalt kendte og fremragende norske maler. Men hvilke mare har 
reddet denne mand, der malede et så uhyggeligt billede som ”Skri-
get”, og som skar det lige så uhyggelige træsnit ”Vampyr”? 
”Døende kom jeg til verden” har Munch udtalt. Hans liv var præget af 
sygdom, angst, en del druk, fysisk og psykisk elendighed, ydmygel-
ser og fordømmelser af hans værker. Hvad var denne mands forhold 
til kristendom og tro? Og hvordan viser det sig i hans kunst? Fore-
draget vil give et bud på, hvordan man kan ”læse” billeder, hvordan 
kunsten kan være en tilgang til en tro om tro og liv, og hvordan den 
kan bruges som tolkningsnøgle til den menneskelige eksistens.  

Tilmelding til FOF 7025 5050 eller Herregården Odden 9897 5202  
Pris: kr. 100.00 inkl. en forfriskning i pausen og entré til samlingen 
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”Musikken på Willumsens tid” - Peter Wang 
Søndag den 18. november kl. 14.00 På kunstens område var J.F. Willum-
sens (1863-1958) tid præget af omvæltningen mellem romantik og 
modernisme. Hvor romantikkens kunst ville anvise vejen mod en 
oversanselig og ideal verden, ville den moderne kunst skildre den 
virkelige reale verden; romantikkens forestillinger om åndelige sand-
heder forvandlede sig til bevidsthedsindhold eller symboler. 
En tilsvarende udvikling spores i musikken, hvor Willumsens store 
samtidige, Carl Nielsen (1865-1931) og Rued Langgaard (1893-
1952), på én gang var rodfæstet i romantikken og bevidste om mo-
derniteten. Den holistiske idé i Carl Nielsens 4. symfoni er romantisk, 
hvorimod den fragmenterede og konfliktfyldte 6. Symfoni er udpræ-
get modernistisk; dog er de begge typiske for netop Carl Nielsen. 
Carl Nielsen synes at ville åbne sig mod en moderne verden, mens 
Langgaard tilsyneladende vil beskytte sig mod den. Dette er ikke 
mindst tydeligt i hans tankevækkende opera ”Antikrist”. 

Tilmelding til FOF 7025 5050 eller Herregården Odden 9897 5202  
Pris: kr. 100.00 inkl. en forfriskning i pausen og entre til samlingen. 

 

”Symbolismen 1900. Dansk malerkunst i Willumsens spejl.” 
Kirsten Nørregård Pedersen 
Søndag den 9. dec. kl. 14.30 Maleren J.F. Willumsen levede sit liv i erob-
ring af de højeste tinder idet han samtidigt balancerende på randen 
af den dybeste afgrund. Århundredskiftet 1900 rummede voldsomme 
modsætninger, der i kunsten kanaliseredes ud i verdensfjern askese 
og ødsel magttilbedelse. Willumsen rummede begge yderligheder, 
ligesom samspillet med tidens andre kunstnere Gauguin, Zahrtmann 
og Hammershøi affødte værker, der spejlede begejstringen for filo-
soffen Nietzsches tanker om det Apollinske og det Dionysiske. Vel-
kommen til en eftermiddag i selskab med de ubændige personlighe-
der. 

Tilmelding til FOF 7025 5050 eller Herregården Odden 9897 5202  
Pris: kr. 100.00 inkl. en forfriskning i pausen og entre til samlingen.  
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Arrangementer, som stadig er under planlægning  
Vi har været lidt tilbageholdene med sommerarrangementer, da vi 
lige ville se, hvordan tag restaureringen artede sig. Men det går sær-
deles planmæssigt, og det er nogle både dygtige og flinke håndvær-
kere – og de roder ikke mere end højst nødvendigt. Derfor tør vi 
godt love, at vi vil arrangere en gang ”stillads-jazz” i borggården i 
løbet af august med mulighed for spisning og rundvisning i samlin-
gen. Endvidere vil der blive arrangeret ”sensommer-sang” omkring 
flyglet i lighed med forårsarrangementet i de smukke stuer. 
I december håber vi med Fæstebønderne at kunne arrangere en fest-
lig og hyggelig weekend med julemarked og forskellige aktiviteter.  
 
 
Museets hjemmeside og nyhedsbreve. Vi vil naturligvis opdatere hjemmesiden 
www.jfwillumsenodden.dk med mere præcis information. Så hold øje med hjemmesi-
den – eller tilmeld dig vores mailliste på museum@jfwillumsenodden.dk. Så vi kan 
sende informationer og Nyhedsbreve direkte til dig! 
 

 
 

Fæstebondeforeningens hjem-
meside  
af Jan Balling 
Det er nu muligt på hjemmesiden, at 
opleve herremanden Victor Petersen 
fortælle lidt om samlingen på Odden, 
et interview med herregårdens egen 
komponist Poul Godske og adgang til 
TV2 Nord - Nordjyllands lokale TV. Klik 
på fanebladet ”Filmklip fra Odden” eller 
”NET-TV TV2/Nord”, hvis du vil se 
indholdet. 
For at kunne se de filmklip som bliver 
lagt ud på hjemmesiden, skal din 
computer have installeret Windows 
Media Player eller RealPlayer.  

En anden nyhed: Det er nu blevet nemmere at betale kontingent 
ved at tilmelde sig betalingsservice på foreningens hjemmeside. Hent 
fæstebondeforeningens hjemmeside www.jfwillumsenodden.dk, klik 
derefter på fanen ”Bliv fæstebonde”, find linket Betalingsservice 
online tilmelding og klik. Der vil herefter dukke en tilmeldingsblan-
ket op, som du kan udfylde og sende. Hvis du har pop-up spærring, 
skal du vælge ”tillad altid pop-up” på dette websted. 

www.jfwillumsenodden.dk
mailto:museum@jfwillumsenodden.dk.
www.jfwillumsenodden.dk
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Nyt fra fondsbestyrelsen af Estrid Mark 
Som opfølgning på generalforsamlingen i april i år skal jeg herved 
bringe en sommerhilsen fra Fondsbestyrelsen med lidt informationer, 
samt seneste nyt. 
Takket være fondsbestyrelsens store og engagerede arbejde, samt 
dygtige medarbejdere, er det siden min far Victor Petersens død i 
2002 lykkedes at komme et godt stykke videre. Bidraget hertil har 
også et tilskud årligt fra Hjørring Kommune, donationer fra fonde og 
arbejdskraft og midler fra Fæstebondeforeningen. Vi er meget tak-
nemmelige for al den hjælp og støtte vi har fået. Alt dette er med til 
at gøre samlingen og Odden til den gode oplevelse, det er at komme 
der.  
Som sagt er der sket meget i de seneste år på Odden. Jeg skal her 
nævne renovering af sydfacaden, gennemfotografering af hele sam-
lingen hvor den omfattende registrering løbende ajourføres, lys-
beskyttende gardiner med uv-filter, nye og renoverede vinduer i 
borggården. Den gamle brønd i borggården er blevet slettet. I øje-
blikket bliver alle værker efterset, passepartout udskiftes, syrefrit 
karton indsættes m.v. Men ikke mindst gennemføres i disse måneder 
vores store projekt fornyelsen af taget, herom andetsteds i dette 
blad. Hvad angår selve samlingen er denne blevet beriget med en 
række værker doneret af Fæstebondeforeningen.  
Det har ikke været helt nemt at fortsætte arbejdet efter min far. Al-
le, der kendte ham, bemærkede hans utraditionelle arbejdsmetode, 
hvor meget stod skrevet i hans hoved og mindre på papir. Således 
kom en ny generation til på et tidspunkt, hvor Odden stod overfor 
store udfordringer bl.a. de før omtalte ret omfattende renoveringsar-
bejder på både bygninger og samling hvortil bestyrelsen måtte søge 
om midler til gennemførelse. 
Min mor Kirsten Petersen bor stadig på Odden og har trukket sig del-
vist tilbage, men deltager lejlighedsvis i både det daglige og ved ar-
rangementer. Jeg skal hilse fra hende og sige Jer tak for al Jeres 
støtte og opbakning. Vi glæder os alle over de synlige forandringer 
på Odden og ser frem til en velafsluttet renovering af både billeder 
og bygninger primo 2008. 
                                                            Venlig hilsen Estrid Mark      
Fondsbestyrelsens medlemmer er: 
Kunsthistoriker Troels Andersen, Silkeborg 
Museumsinspektør Aase Bak, Aalborg 
Advokat Tage Kragbak, Aalborg 
Formand Estrid Mark, Gentofte 
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Sølvsmed Morten Victor Petersen, Sdr. Vium. 
 
Brev til Borgavisen  
fra Lisbet Jensen lærer på Rudolf Steiner Skolen i Hjørring  
og medlem af bestyrelsen i fæstebondeforeningen. 
  
Rudolf Steiner-elevernes besøg på Herregården Odden 
Ude på landet, i det klare solskin, lå borgen og skinnede med sine 
hvide mure. Vindomsust var den i det flade stykke land, og den var 
målet for den lille flok børn og deres lærer, som kom susende på 
deres cykler, som små sejlbåde med sejlene udspændte og fyldte 
med vind. 
Og her var det eventyret begyndte. 
Det var let at forestille sig det Jakob fortalte om. Om hvor vandet 
skar sig ind og bredte sig i landskabet og løb ud i voldgraven, så 
borgen kunne være en nærmest uindtagelig fæstning, når folkene 
var inde og vindebroen trukket op. 
Og om livet inden for murene; i det store hyggelige køkken og i de 
fine stuer hos herskabet. 
Og så alle de billeder og tegninger og sager. Hvor var han en mær-
kelig mand, ham Willumsen. Alting ville han prøve og eksperimentere 
med. At han var fantastisk dygtig til at tegne, allerede fra han var 
dreng, var der ingen tvivl om, og at han var ubegribelig grundig, 
heller ikke. Men hvorfor brugte han så farver, der var så voldsomme 
og unaturlige, og satte det på i sådanne grove klatter? 
Efterhånden som dagen skred frem, så vi vænnede os lidt til det, og 
der blev stillet spørgsmål og formuleret tanker, blev det hele lidt me-
re overkommeligt. 
Så skulle eleverne selv arbejde. Først skulle de lave et billede med 
farver, malet ud fra "Efter Stormen". Her prøvede de at få fat i de 
vigtigste elementer, dele hvor de specielle farver særligt gjorde sig 
gældende, og den voldsomme bevægelse de to skikkelser udtrykker 
på baggrund af den totale ro i naturen omkring dem. 
Næste opgave var så hver især at finde frem til de farver et af Wil-
lumsens sort/hvid litografier kunne udtrykke, og male det. Der var 
tre forskellige litografier at vælge imellem. 
Da tiden var kort, kunne det kun blive udkast, der kunne arbejdes 
videre på, men det blev rigtig gode begyndelser. Processen blev un-
dervejs inspireret og støttet af indlevede og interesserede spørgsmål 
og kommentarer fra Jakob, som fulgte os igennem projektet. 
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Ind imellem spiste vi madpakker, holdt fødselsdag og fik lagkage 
sammen med Lisbet og Jakob i det lune herregårdskøkken. Det var 
rigtig hyggeligt. 
Den sidste opgave var af en helt anden art. En kæmpestøvle, tilhø-
rende en statue af en forhenværende biskop, blev sat på bordet, og 
alle forsøgte så at genskabe formen med folder, rynker og kanter 
med deres lerklump. 
Dagens oplevelser sluttede med at vi måtte reddes i land - af et mo-
torkøretøj. Det var i mellemtiden blæst endnu mere op, så vinden 
var så kraftig, at vi måtte trampe i pedalerne NEDAD de høje bakker. 
Det var lidt mere end vi kunne klare.  
Men hjemme igen arbejdede vi videre med tingene og tog endnu et 
billede op, nemlig "Familiebilledet" i den udgave der befinder sig på 
Odden, da det havde gjort et stort indtryk på os. 
Det blev en stor god oplevelse, som kaldte mange betragtninger og 
bemærkninger frem. Nogle oplevede for eksempel solen i "Efter Stor-
men" som et udtryk for "en anden form for liv". Den kan man jo 
tænke meget over. 
Til sidst var der fernisering og udstilling af værkerne, med deltagelse 
af meget stolte og tilfredse elever og forældre, som havde oplevet 
noget nyt og spændende. Det var det eventyr. Det endte godt og vi 
siger mange, mange tak. 
                                                                    Lisbet Jensen 
 
 
 

   
     
  Stolte forældre hygger sig ved ferniseringen. 

Elever fra Rudolf Steiner skolen med deres udstillede 
værker. Fra venstre Gorm, Tina, Klare og Kasper. 
Foto: Jakob Kofoed. 

 
 
 
 



 13 

 
Af Gerda Rump Christensen 

Generalforsamlingen 
På Herregården Odden  
28.april 2007 
 
 
Fæstebondeforeningens 
Bestyrelsen valgt 2007: 
Agnes Pilgaard, formand, Astrup Hjørring 
Hasse M. Clausen, kasserer, Holmegård 
Jan Balling, sekretær, Bagsværd 
Eivy Balling, Frederiksberg 
Susanne Sander, Hjørring 
Lisbet Nørgaard Jensen, Vrå 
Ib Hermann Christensen, Hellerup 
 
Suppleanter: 
Gerda Rump Christensen, Hellerup 
Ruth Lønskov, København K   

 
Hasse M. Clausen tilbereder kartofler-
ne til den lækre og roste skipperlab-
skovs der blev serveret. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er dækket festligt op i sommerstuen på første sal til bespisning af fæstebondefor-
eningens medlemmer 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formand Agnes Pilgaard aflægger beretning under generalforsamlingen. Hele referatet 
er vedlagt avisen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisbet Hansen viser den nye Odden øl brygget på frugten fra det store, gamle valnød-
detræ bag herregården og Jakob Kofoed demonstrerer en af de ny passepartout-
rammer, som han har skåret i det åbne ”rammeværksted” i Gyldenlæderstuen. De ny 
rammer skal bruges i forbindelse med rensning og restaurering af samlingens mange 
værker og forarbejder.  
 

 
 



 15 

Overrækkelse af årets donationer                                                                                
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fæstebondeforeningens formand Agnes Pilgaard, overrækker Estrid Mark  
de to J.F. Willumsen værker ”Stenbrud 2. Fantasi over et menneskeliv” (øverst) og 
”Dame med kop” (nederst), som foreningen i år har doneret til samlingen. 
Foto: Gerda Rump Christensen  
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Urne skabt af J.F. Willumsen. Urnen er magen til den urne, som C.L. David (stifteren 
af Davids Samling i København) er gravsat i. Urnen, som nu kan ses på Odden, er 
købt i 2006 og doneret til samlingen af fæstebondeforeningen.  
Foto: Gerda Rump Christensen 


