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Odden Borg Avis

Generalforsamling lørdag den 4. maj kl. 13.  Vi begynder i Flygelstuen med velkomst og koncert. 
I år er det organist Jonatan Kagan og fløjtenist Line M. G. Jensen, som kommer og spiller for os. 

Derefter går vi op på 1. sal i Sommerstuen, hvor der er dækket op til hjemmelavet skipperlabskovs. 
Her holdes generalforsamlingen, og man kan købe kaffe og lagkage. 
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Formanden fortæller:  Den 1. marts 
åbnede dørene igen 
for gæster på Odden.  I 
vinterens løb er meget 
ordnet inde og ude. Fa-
deburet ved siden af 
køkkenet er inddraget i 
udstillingen, der er ble-

vet     malet og repareret. Den nybyggede 
hestestald ser rigtig flot og autentisk ud. 
Den indvendige del vil blive lavet i løbet 
af foråret. Med denne Borgavis er der 
vedlagt indkaldelse til generalforsam-
ling i Fæstebondeforeningen på Odden 
den 4. maj 2013 kl. 13. Traditionen tro in-
viterer vi, ud over generalforsamlingen, 
til underholdning og skipperlabskovs. 
Der kan købes øl, vand, kaffe og lagkage. 
Vi håber mange fæstebønder med part-
nere vil tilmelde sig.   Som I kan læse inde 
i bladet, går arbejdet med fødselsdags-
festen efter planen. Ideer breder sig som 
ringe i vandet, og der kommer hele tiden 
nye aktører til. Det er dejligt at mærke, at 
så mange har lyst til at bidrage. Hjemme-
siden kører igen, dog stadig med små-
problemer. Se www.faestebonde.dk

Agnes Pilgaard

Udgiver af Odden Borg Avis:
Fæstebonde under Herregården Odden
Redaktion: Gerda Rump Christensen

Indhold: 
Formanden fortæller ................................................... 2
Tre foredrag på Odden  .............................................. 3
Willumsens 150 års fødselsdagsfest 
på Odden september 2013........................................ 4
Nyt fra Fondsbestyrelsen........................................... 6 
Matrikelkort før og efter jordkøb............................ 8
Willumsens Akropolis reddet og restaureret ...10

Herregården Odden, Oddenvej 31
Åbent: 1. marts – 1. november 2013,  
daglig 10-17. Tlf. 98 97 52 02
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri ApS

Bestyrelsen 2012/13
Agnes Pilgaard, formand
Kobbersholtvej 227, Mygdal
9800 Hjørring
98 99 90 90 / 30 49 74 20
agnes.pilgaard@gmail.com

Peter Smidstrup, kasserer
Lars Dyrskjøts Vej 22
9800 Hjørring
98 91 12 12 / 40 71 72 73
petersmidstrup@stofanet.dk 

Jette Nedergaard, sekretær
Kobbersholtvej 4, Mygdal
9800 Hjørring
98 97 14 50
jo.nedergaard@mail.dk

Gerda Rump Christensen, redaktør
A.N. Hansens Allé 12
2900 Hellerup
39 62 04 17 / 20 65 04 17 
gerdarump@mail.dk 

Jens Holt Andersen
Danmarksgade 9, 
9870 Sindal
98 93 53 61 / 40 62 53 61
jens.holt.andersen@skolekom.dk

Suppleanter
Ruth Lønskov
Ved Volden 11 5.th.
1425 København K
32 57 00 15 / 28 73 18 01
ruth.loenskov@mail.dk

Hanne Frost Højer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98 92 74 43
lhh@has.dk



3

Foredrag på Odden i april-maj

I SAMARBeJDe MeD FOLKeuNIVeRSITeTeT I HJøRRING

Søndag d. 7. april kl. 15.00

En anden modernisme  
– J.F. Willumsens sene værker
Mag.art., ph.d. Anne Gregersen, Willumsens Museum, Frederikssund.
Willumsens alderdomsværk var i mange 
år sat til side og blev betragtet med kri-
tiske blikke. De sene værkers skarpe, un-
dertiden nærmest karikerende udtryks-
måde var for usædvanlig i forhold til 
hans tidligere værk. I de senere år er sy-

net på denne del af hans værk skiftet, og 
Anne Gregersen er nu i færd med at læg-
ge grunden til en stor udstilling på mu-
seet i Frederikssund, der sætter de sene 
værker ind i et helt moderne, internatio-
nalt perspektiv. Pris: Kr. 50,-.

Søndag d. 21. april kl. 15.00

Med Willumsen over Atlanten
Mag.art. Aase Bak, tidl. museumsinspektør ved KuNSTeN, Aalborg.
Willumsen tilbragte det meste af sit liv 
udenfor landets grænser, især i Frank-
rig. To gange krydsede han Atlanten for 
at besøge uSA. I 1893 besøgte han Ver-
densudstillingen i Chicago og fik den 
første inspiration til sit store relief, og i 
1900 fulgte han sin kommende hustru 

edith til New York, han overvejede at 
emigrere og prøvede forgæves at etab-
lere sig som kunstner i Amerika. under 
opholdet skiftede han udtryksmåde, og 
han lærte sig at bruge fotografiet i den 
kunstneriske proces. Pris: Kr. 50,-.

Lørdag d. 11. maj kl. 15.00

Jotunheim – Alperne – skitser og værker
Kunsthistoriker, forfatter Troels Branth Pedersen, forfatter til bogen 
»Bjergtaget«.
Willumsen fandt motivet til sit store sym-
bolistiske billede »Jotunheim« under sin 
rejse i 1892, der gik helt til Lofoten. Troels 
Branth Pedersen har fulgt i hans fodspor, 
bl. a. via Willumsens breve til sin første 
hustru. Han har opført Willumsens mo-

tiver og sammenlignet dem med skitser, 
forarbejder og endelige værker. Han be-
lyser derigennem Willumsens livslange 
fascination af bjergene som motiv og 
hans arbejdsmetode.  Pris: Kr. 50,-
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Agnes Pilgaard

Fødselsdagsfest  
på Odden 7-9-13
Det går utrolig godt med forberedel-
serne til festen i anledning af J.F. Wil-
lumsens 150 års fødselsdag.

Vi har nu fået svar på alle de ansøg-
ninger, vi har sendt med ønske om øko-
nomisk bistand til fødselsdagsfesten. Vi 
har nu i alt 100.000 kr. Spar Nord-fonden 
har bidraget med 10.000 kr., Sparekas-
sen Vendsyssel med 10.000 kr., Nordea-
fonden med 15.000 kr., Hjørring Kom-
munes arrangementspulje med 10.000 
kr. og senest eNV-Fonden med 25.000 
kr. Herudover har Fæstebondeforenin-
gen afsat 30.000 kr. som buffer til arran-
gementet. Vi er meget taknemmelige 
for de gode bidrag, som er givet til af-
holdelse af festen. I fortsættelse heraf vil 
alle erhvervsdrivende i Bjergby-Mygdal 
blive spurgt om økonomisk opbakning. 
Som tidligere nævnt er vores budget på 
135.000 kr. Vi er i styregruppen sikre på 
at vi vil nå målet i løbet af sommeren.

I styregruppen er vi her i det nye år gå-
et mere i detaljer omkring arrangemen-
tet. Der ligger nu et foreløbigt program 
for hele weekenden. Der er aktiviteter 
der foregår over hele weekenden, og 
enkeltstående arrangementer / opvis-
ninger på bestemte tidspunkter i week-
endens løb. Der kommer hele tiden nye 
aktører til, som gerne vil vise, hvad de 
kan og har. Der er ligeledes lavet et ud-
førligt program / plan for festaftenen 
som afholdes lørdag aften fra kl. 18 til kl. 
23. Der er lavet aftale med Mygdal Land-
køkken, som vil levere en pragtfuld 3 ret-

ters menu. Der er lavet specielle etiketter 
til både vin og øl. Lige nu er vi ved at lave 
billetter til festaftenen, som skal dekore-
res med et logo som 6. klasse fra Bjerg-
by-Mygdal skole har lavet. Salg af billet-
ter vil starte i april / maj. er I interesseret i 
billetter, er I velkomne til at komme med 
en forhåndstilkendegivelse. Dette gæl-
der især jer udenbys fra, som ikke lige 
kan komme forbi Bjergby Brugs hvor bil-
letterne bl.a. sælges. Send en mail til: ag-
nes.pilgaard@gmail.com, så vil vi holde 
billetter tilbage hvis der er tegn på at der 
hurtigt bliver udsolgt.  

Den 21. marts er alle aktører, som er in-
volveret i fødselsdagsfesten, inviteret til 
Odden. Her skal aftaler laves eller juste-
res. Formålet er at inspirere hinanden og 
få formidlet overblik.

Der er i styregruppen stor aktivitet 
omkring alle de tilladelser, der skal gives, 
for at vi kan afholde et så stort arrange-
ment. Det er en jungle, som vi stille og 
roligt bevæger os igennem med hjælp 
fra kompetente folk.

Som optakt til den kunstneriske del af 
fødselsdagsfesten afholdes der i samar-
bejde med Hjørring Folkeuniversitet 3 
foredrag på Odden: den 7. april, den 21. 
april og den 11. maj. Alle dage kl. 15. Læs 
mere herom her i Borgavisen (side 3). Vi 
håber, der kommer mange til disse ar-
rangementer.

Det er helt utrolig dejligt at mærke den 
gode opbakning vi får fra lokale Bjergby-
Mygdal borgere og fæstebønder.
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VED FØDSELSDAGSFESTEN D. 7. OG 8. SEPTEMBER
er der brug for fæstebønder til hjælp ved nedenstående opgaver:

•	 	10	hjælpere	til	opsætning	af	festtelt	torsdag	den	5.	september	 
ca. kl. 15-20.

•	 	4	medhjælpere	v.	rundvisninger	i	samlingen	på	Odden	lørdag	eller	
søndag.

•	 	Køkkenhjælp	til	lagkagebord,	kaffebrygning	og	borddækning	 
lørdag eftermiddag.

•	 	Medhjælpende	blomsterdekoratører	under	vejledning	af	 
professionel dekoratør. udarbejdelse af bordpynt til festaftenen.

•	 2	fakkeltændere	lørdag	aften.

•	 6	billetkontrollører	ved	lørdag	aftens	fest.

•	 4	bordpladsanvisere	ved	lørdag	aftens	fest.

•	 	Servicemedarbejdere	»toilet-check«. 
Lørdag: kl. 10-12, 13-16, 23-23.30. 
Søndag: kl. 10-12.30, 12.30-14.30. 
Valgfri vagter.

•	 	Servicemedarbejdere	»affaldshåndtering«. 
Lørdag: kl. 10-12, 13-16, 23-23.30. 
Søndag: kl. 10-12.30, 12.30-14.30. 
Valgfri vagter.

•	 	10	hjælpere	til	nedtagning	af	festtelt	søndag	den	8.	september	 
ca. kl. 15-18.

Meld tilbage til agnes.pilgaard@gmail.com, hvis du vil give en hjæl-
pende hånd.

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00

Priser: Voksne 50 kr. – børn under 16 år gratis 
Rundvisninger 500 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis 
adgang og rabat ved leje af gæstelejligheden.
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  ARRANGEMENTER
  PÅ ODDEN
Søndag den 14. februar:
holdt Odden fastelavn for børn og voksne.

Mandag den 8. marts:
holdt Kirstine Foldager foredraget ”For at give noget ud, må man have noget ind” 
med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.

Søndag den 14. marts:
var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen, 
der hver valgte deres yndlingsbilleder.

FORÅRETS PROGRAM
Søndag den 25. april kl. 14.00: På opdagelse i samlingen ved Troels 
Andersen. Efter omvisningen vises Jørgen Roos’ film fra 1951 om Willumsen, 
samt en nyfunden filmoptagelse fra 1947, som viser Willumsen under arbejdet 
med statuen af Nordal Brun.

Lørdag den 1. maj kl. 13.00: Generalforsamling i Fæstebondeforeningen. 
Fæstebondeforeningens formål er at støtte samlingen og museet på Odden. 
Nye medlemmer er velkomne og kan optages og deltage i den altid spændende 
og hyggelige generalforsamling ved betaling af årskontingent, 225 kr. 

Søndag den 2. maj kl. 14.00: Koncert med pianisten Jens Ramsing, som 
spiller Mussorgskijs Udstillingsbilleder og værker af Franz Liszt. Docent ved 
Nordjyllands Musikkonservatorium, Peter Wang fortæller om komponisterne 
og værkerne.

Søndag den 16. maj kl. 14.00: Omvisning ved museumsinspektør Aase 
Bak. Som mangeårigt medlem af Fondsbestyrelsen har Aase Bak stået for 
katalogisering af Victor Petersens Willumsen-samling på Odden.

Åbningstider på Odden:
Fra 13. februar til 31. oktober 2010 alle dage kl. 10.00 – 17.00
Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis – rundvisninger 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang og rabat ved leje af 
gæstelejligheden
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NyT FRA  
FONDSBESTyRELSEN
 

Vinteren går og Odden består. 
Sådan er det heldigvis også i år, 
hvor vi hverken har haft større 
skader på huset eller andre ube-
hageligheder. Der har været re-
paration efter løbesod i skor-
stenen i det rosa værelse, og 
arbejdet med hestestalden måt-
te indstilles i længere tid end for-
udset på grund af vejret. Men 
håndværkerne vil være færdige 
1. maj, og derefter går Troels i 
gang med at indrette hestestal-
den med udstillingen om Od-
dens historie. Vi forventer åbning 
før sommerferien. 

Vi bliver lidt udenfor. Jordkø-
bet af arealerne nord og vest for 
Odden er nu på plads, og skødet 
tinglyst.

Vi kan fortsætte med genop-
retningen af landskabet omkring 
Odden, som bl.a. er omfattet af 
lovgivning om naturbeskyttelse 
og vandløb. Hele dette køb og 
arbejde er blevet muliggjort af 
Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond (se det tidligere matrikel-
kort side 8 med de tilkøbte area-
ler og det ny matrikelkort side 9, 
hvor Odden befinder sig ca. i mid-
ten af det nu sammenhængende 
jordstykke). 

Inde i huset er monteringen 
af de mange billeder siden 2007 
takket være midler fra Gurli og 
Poul Madsens Fond ved at være 
færdig. Næsten alle de indram-
mede værker er blevet gennem-
gået og har bl.a. fået syrefrit pa-
pir. Jakob Kofoed startede, og i 
2008 fortsatte Svend Lilleheden 
arbejdet, som foregik i Fadeburet. 

Fadeburet er nu blevet istand-
sat, og filmen om Odden kan ses 
her, hvor der også vil blive mu-
lighed for at lave miniudstilling 
med skiftende ophængninger 
og temaer. Første gang med Wil-
lumsens store akvarel fra 1882 (se 
bagsiden). uden støtte fra Gur-
li og Poul Madsens Fond havde 
dette ikke været muligt. en del af 
deres støtte er også brugt til sik-
ring og bevaring i form af uVgar-
diner, samt udstillingsmontrer.

Der er lavet lidt om på udstil-
lingen i det grå værelse, hvor 
der nu i 2 montrer er udstillet 
Willumsens laurbærkrans, hans 
Thorvaldsen-medalje, samt æres-
beviser for hans kunst og hans ar-
bejdsredskaber m.m.

Og så har vi af Mia Tardini fået 
endnu et maleri af en ældre lade i 
bindingsværk, som lå på den syd-
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NyT FRA  
FONDSBESTyRELSEN
 

Maleriet af den æl-
dre, nu nedrevne, 
lade på Odden, 
skænket af Mia 
Tardini, barnebarn 
af familien Olesen, 
som dengang eje-
de og drev Odden 
som landbrug. På 
taget ses en storke-
rede og tre storke. 
Maleriet er 47 cm x 
34 cm uden ramme 
og er signeret.

lige del af Odden. Maleriet er fra 
1942. Se evt. også Borgavisen de-
cember 2012 nr. 3 med mere ma-
teriale fra Mia Tardini.

I Frederikssund ønsker man at 
lave en udstilling om perioden 
»den sene Willumsen” i forbindel-
se med Willumsens fødselsdag. Vi 
udlåner til dem ”englen over Gra-
ven« samt dobbeltportrættet fra 
1954, hvor Michelle Bourret ma-
ler Willumsen der hugger skulp-
tur. Til gengæld herfor låner vi 2 
malerier fra hans tidlige periode.

Det var meget denne gang, 
men I skal til sidst have 2 glæde-
lige meddelelser. Vi er impone-

ret over den store opbakning til 
Fæstebondeforeningens 150 års 
fødselsdagsfest for J.F. Willumsen 
i september, og så er vi glade og 
taknemmelige for driftstilskud-
det fra Hjørring Kommune, som 
også i år er uændret. 

Estrid Mark
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Det tidligere, nu aflyste, matrikelkort med jordstykket til Odden, Matr. Nr. 1dq, omgivet af de 
købte tre jordstykker, Matr. Nr. 1cx, 1ds og 1dp.
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Det ny matrikelkort, nu Matr. Nr. 1dp over Oddens jorder efter købet af de tilstødende tre ma-
trikler.
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Af Troels Andersen

Willumsens Akropolis – et ungdoms-
arbejde fortabt og reddet
»Svært beskadiget. Må kun rulles ud til 
restaurering«. Sådan stod der på en stor 
paprulle, der siden 1991 havde ligget 
øverst i depotet for kunstværker på Od-
den. I 2011 vovede vi at tage de medtag-
ne papirer ud af rullen, men ikke at rulle 
dem ud, dertil var de for skadede. Rul-
lens indhold stammede fra Willumsens 
atelier på Strandagervej i Hellerup og 
var naturligvis i sin tid blevet erhvervet 
af Victor Petersen. 

Konserveringscentret i Vejle sagde ja 
til at påtage sig opgaven med at red-
de det medtagne kunstværk. Det vi-
ste sig at være en stor akvarel fra 1882, 
som forestiller Akropolis og erechteion-
templet.  Akvarellen måler ca. 120 x 70 
cm og er umådelig omhyggeligt udført. 
Da Willumsen først kom til Grækenland 
langt senere i livet, må den være udført 
efter et endnu ukendt forlæg, som led i 
hans studier på Teknisk Skole, hvor han 
i 1882 gennemgik en uddannelse i hus-
bygning. Denne uddannelse kom ham 
siden til nytte ved opførelsen af hans to 
boliger og Den Frie udstillings Bygning.

Konservator Maja Dissing Sandahl på-
tog sig arbejdet med at restaurere den 
store akvarel. Den var revet i tre stykker, 
og det nederste venstre hjørne mangle-
de helt. Langs kanterne sad papirrester 
fra en gammel montering, og på bagsi-
den var der i nyere tid gjort et forgæves 
forsøg på at samle stumperne med tape. 
Hele overfladen var dækket af et lag af 
snavs, der fik farverne til at virke døde.

På billedet af akvarellen før restaure-
ring ser man, hvordan den tog sig ud 
ved ankomsten til værkstedet. Hvide 
marmorklodser holder de enkelte styk-

ker fast, de mange år i sammenrullet til-
stand havde skabt stærke spændinger 
i papiret. Det var spændende at se, om 
fragmenterne overhovedet kunne sam-
menføjes.

efter mange timers møjsommeligt ar-
bejde lykkedes det at samle akvarellen. 
Det manglende hjørne blev genskabt 
som en neutral flade, skaderne langs 
rifterne, hvor papirerne ikke helt kun-
ne mødes efter de mange års sammen-
rulning, blev retoucheret og overfladen 
renset, naturligvis uden brug af opløs-
ningsmidler eller vand. Til sidst blev 
akvarellen monteret i en ramme. Til bag-
grund blev der fundet og bestilt en spe-
ciel karton i stort format, hvis farve sva-
rede til de gamle opklæbningsstrimler.

I november 2012 kunne vi hente det 
genskabte værk, der i hen ved 100 år 
havde ventet på sin redning. Det vil blive 
at se i sommerens miniudstilling i Fade-
buret sammen med andre af Willumsens 
arkitekturstudier.

Konservator Maja Dissing 
Sandahl påtog sig arbejdet 
med at restaurere den store 

akvarel. Den var revet i tre styk-
ker, og det nederste venstre 

hjørne manglede helt. Langs 
kanterne sad papirrester fra en 

gammel montering, og på bag-
siden var der i nyere tid gjort et 

forgæves forsøg på at sam-
le stumperne med tape. Hele 

overfladen var dækket af et lag 
af snavs, der fik farverne til at 

virke døde.
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Willumsens Akropolis fra 1882 reddet og restaureret.


