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Hestestalden. Siden generalforsamlingen den 4. maj, hvor omkring 50 meget interesserede
fæstebønder var mødt op, er Hestestalden blevet færdig og indviet søndag den 11. august. Det
store midterrum er møbleret med bænke med plads til 50 personer. På væggene fortæller billeder
og tekster om herregårdens bygninger, om de adelige og borgerlige ejere gennem 600 år og om
Oddens op- og nedture.

Bestyrelsen 2013/14

Formanden fortæller: Mens dette skrives, er temperaturen 29
grader udenfor, og det
er svært at forestille sig,
at det snart er september, hvor Willumsens 150
års fødselsdagsfest skal
afholdes på Odden, og
hvor mange af jer vil yde et stort bidrag til
festlighederne.
I skal vide, at der rundt i omegnen af
Odden er masser af aktiviteter i gang som
bygger op til de talrige aktiviteter, der
kommer til at foregå.
Der har ligeledes været en fantastisk respons fra vore sponsorer, hvilket betyder,
at vores budget stort set kan fastholdes.
Uden jer sponsorer havde denne weekend ikke kunnet gennemføres.
Her i august indvies den nybyggede hestestald og ved fødselsdagsfesten skal
den stå sin prøve. Bygningen – både ude
og inde – er meget flot.
Nu mangler vi bare sikkerhed for godt
vejr – men vi satser på at sangen »Septembers himmel er så blå« vil være rådende
for dagene 7. og 8. september 2013. Jeg
glæder mig til at se jer!
Agnes Pilgaard
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Jeg skrev i april, at vi var imponeret
over opbakningen til Fæstebondeforeningens 150 års fødselsdagsfest
for Willumsen i september. Vi er fortsat imponeret, lige nu især over det
store arbejde som styregruppen udfører her godt en måned før festlighederne. Ja, vi er meget spændte.
Som I husker, var denne vinter lang.
Vi forventede indvielse af Hestestalden før sommerferien, men det kolde forår betød, at vi i skrivende stund
har måttet udsætte indvielsen til
søndag den 11. august kl. 14.00. Så
må vi håbe, at sommeren varer ligeså
længe som vinteren, så vi kan få glæde af alt det nye.
Vi kan og skal ikke genopføre alle de bygninger, der engang hørte
til Odden, men jeg har altid syntes,
at denne bygning med den lille sø
overfor og de store træer op mod hovedbygningen gav indkørslen hygge
og karakter. Lidt gammeldags land-

brugsstemning fra en anden tid. Mere om Hestestalden og dens historie
kan læses andetsteds i bladet (se forsiden, side 15 og bagsiden).
Endnu engang er vi blevet »begavet« af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Fondens støtte virkeliggør arbejdet med en yderst tiltrængt
omlægning af såvel gårdspladsens
brolægning, samt belægning indenfor.
Vi har i maj været på indkøb hos
Lauritz.com og var heldige at erhverve »Portræt af Michelle Bourret«, olie
på lærred fra 1930. Billedet af kunstnerens muse måler 56 cm x 28 cm, og
vi fik det for 39.000 kr. + omkostninger. Augustinusfonden var vores gode støtte med størstedelen af beløbet.
Estrid Mark

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

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

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

Agnes Pilgaard

Sidste nyt 7-9-13
Jeg er sikker på, at alle involverede i
fødselsdagsfesten på Odden glæder
sig meget til weekenden. Vi er spændte på, hvor mange gæster der kommer,
og hvordan vejret bliver. Men vi er især
spændte på at se alt det liv, der bliver
på og omkring Odden. Vi glæder os til
at få mere fokus på kulturperlen Odden
som ramme for kulturlivet i Bjergby og
Mygdal; ja hele Vendsyssel, men i særdeleshed som ramme for Willumsensamlingen.
Her i Borgavisen kan I læse et program for weekenden, som er spækket
med sjove og interessante aktiviteter
for enhver smag. Det seneste, som er
kommet til, er, at Bjergby-Mygdal skole efter skoleferien går i gang sammen
med grupper af børn at øve rollespil inspireret af Willumsens kunst, som de vil
vise i weekenden.
I Mygdalhus er kunstnerne i fuld gang
med at producere deres kunstværker,
som også er inspireret af Willumsen.
Disse værker sælges på Odden, også i
fødselsdagsweekenden.
Så langt væk som Næstved er der en
fæstebonde, som er optaget af at formere stiklinger af stauder og buske,
i Hjørring og Virum digtes der sange
på liv og lyst til festaftenen. Snart skal
man i gang på Bjergby Rideskole med
at strigle ponyer og heste, og få trukket vognene ud af staldene. Spejderne
i Bjergby er i fuld gang med ingeniør-
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arbejdet omkring forskellige konstruktioner, der skal bygges på arealerne
omkring Odden. Der er lagt koordinater ind på telefonen ift., hvor den store skat er gravet ned på Odden, og der
bygges stylter og andre legeredskaber
til børnene. Dog vil sammenlægningen af lagkagerne vente til kort
tid før salget. Alle, som vil vise
deres kreative evner og sælge
disse, er i gang med at skaffe skygge og læ for deres boder, og Kaj og Bo fra Landkøkkenet i Mygdal venter spændt
på, hvor mange mennesker de
skal servere mad for lørdag aften i det store telt. Vi har plads
til 470 mennesker – så har I ikke
købt billet endnu, så skynd jer!
Billetterne sælges fra Dagli’
Brugsen i Bjergby eller ved henvendelse til agnes.pilgaard@
gmail.com eller tlf. 98 99 90 90 /
30 49 74 20, hvorefter de 200 kr.
pr. billet overføres via netbank.
Hvis I har mulighed for at gå
på Facebook, kan I se den flotte sponsortavle, som er opsat
ved indkørslen til Odden. 38
sponsorer har støttet festen.
Alle selvstændige erhvervsdrivende i Bjergby og Mygdal er
blevet spurgt. Vi har gjort vores bedste for ikke at glemme
nogen. Opbakningen har væ-

ret fantastisk, og vi er meget taknemmelige. Især den lokale opbakning
betyder rigtig meget for BjergbyMygdal Landsbyråd, som jo står bag
hele denne fest. Vores budget lyder
på 135.000. Vi har indtil i dag modtaget 126.800 kr.

Vi håber mange af jer fæstebønder,
som ikke er direkte involveret i aktiviteter i weekendens løb, har tid og lyst
til at komme forbi Odden. Det betyder
noget, at vi viser, at vi er mange fæstebønder, og at vi på den baggrund kan
blive endnu flere.
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Generalforsamling
4. maj 2013
Referent Jette Nedergaard
Traditionen tro var trofaste fæstebønder
mødt op dagen før generalforsamlingen
for at gøre forberedelser – i sommerstuen blev der dækket op til de tilmeldte
ca. 50 gæster, og igen i år stod Jens Holt
Andersen i spidsen for tilberedningen af
skipperlabskovsen.
Da dagen oprandt, og gæsterne var
anbragt i musikstuen, sang vi efter formand Agnes Pilgaards velkomst Borgsangen af Fritz Tandrup. Derefter var der
musikalsk underholdning af fløjtenist Line Jensen og organist Jonatan Kagan,
som var klædt i fine gamle 1700-talsdragter, for at det rigtig kunne passe til
en gammel herregård. De spillede dejlige musikstykker af bl.a. Carl Nielsen, G.F.

Händel og J.S. Bach, foruden at Line spillede en fløjtesolo af Chopin.
Efter denne musikalske optakt gik forsamlingen op til de dækkede borde i
sommerstuen, hvor skipperlabskovsen
med tilbehør blev serveret, og hvor snakken gik lystigt.

Agnes Pilgaard byder velkommen

Line Jensen og Jonatan Kagan i 1700-tals-dragter
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Generalforsamlingen blev afholdt ud fra
den udsendte dagsorden:

I Borgavisen har vi også beskrevet
hvordan planlægningen omkring fødselsdagsfesten forløber.
Hvordan går det så med forberedelserne til Willumsens fødselsdagsfest den 7.
og 8. september 2013?
Der er jo ingen, der skal være i tvivl om
datoen 7-9-13! Opbakningen og interessen for fødselsdagsfesten er overvældende. De allerfleste aktiviteter er overordnet på plads. Til den store aftenfest
håber vi på at blive 500 gæster. Billetterne hertil åbnes for salg her i dag!
Der er ved at være styr på alle de praktiske forhold så som teltleje, leje af toiletvogne, og arrangementet er annonceret
alle de steder, vi kan komme på.
»Willumsens fødselsdagsfest på Odden« oprettes her i weekenden på Facebook, så vær med til at få informationerne spredt – og gøre festen levende.
Det ser fint ud med økonomien. Vi
har fået svar på alle ansøgninger, men
dog ikke ja fra alle. Vi har nu lovning på
100.500 kr., og 65.000 kr. er på fødselsdagskontoen.
I disse dage er vi rundt hos lokale selvstændige erhvervsdrivende for at anmode om donationer. De, som nu er spurgt,
har alle bidraget, så vi forventer, at vi kan
nå det beløb vi har budgetteret med,
nemlig 135.000 kr.
Vi er, som optakt til festen, i gang med
en foredragsrække her i foråret 2013. To
arrangementer er afviklet, og det sidste
bliver afholdt den 11. maj. Det har været meget kompetente foredragsholdere, men vi ville gerne, at der havde været

Ad 1. Poul Jelsager blev valgt til dirigent.
Ad 2. Formanden Agnes Pilgaard aflagde følgende beretning:
»2012 blev igen et godt år på Odden
og et meget aktivt år i Fæstebondeforeningen. Der har i årets løb været flere arrangementer, hvor fæstebønder
har været involveret. Det største arrangement var koncerten den 14. oktober
2012 med kvartetten Nordstrand, som
optrådte med sange fra Inger Lauritzens »Sange fra Lønstrup«.
Dagen efter sidste generalforsamling
den 29. april 2012 var der korstævne på
Odden. Viborgkoret og Nordsøkoret
fra Hirtshals havde sat hinanden stævne på Odden.
Den nye film om Willumsen-samlingen kom »på gaden« omkring sidste
generalforsamling. Måske har I set den
flotte film, hvor Victor Petersen fortæller om Willumsen og samlingen på Odden.
Vi har også set på hvordan byggeriet af hestestalden er skredet frem, selv
om byggeriet har stået stille længere
end forventet pga. frost. I har alle kunnet se hvor flot og autentisk bygningen
tager sig ud i dag.
Borgavisen er udkommet 3 gange i
2012. Her har der fortsat været beskrivelser af værker af Willumsen, som er
offentligt tilgængelige.
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lidt flere tilhørere. Vi håber på stor tilslutning den 11.
Desværre er der fortsat fald i antal af
fæstebønder. Pr. 1. januar er vi 290 fæstebønder. Vi håber at det bliver muligt
at få flere fæstebønder i forbindelse med
jubilæumsåret og fødselsdags-arrangementet i september.
Donationen i 2012 var en projektor, tv
og dvd til fremvisning af filmen om Willumsen-samlingen, kopimaskine, annoncering i »Lysets Land« og 5 tegninger i serien mor og datter.
Jeg vil også i år henstille til, at I afleverer jeres mailadresse, hvis I har en sådan, til Peter Smidstrup. Vi vil gerne kunne sende kontingentopkrævninger over
mail og have mulighed for at sende jer
nyhedsbreve og informationer om arrangementer på Odden.
Der vil igen komme medlemskort med
Borg Avisen i august / september bladet
gældende for 2013 og 2014.
Afslutningsvis vil jeg på Fæstebondebestyrelsens vegne takke alle jer fæstebønder for det bidrag I yder såvel
praktisk som økonomisk via det årlige
kontingent.
Tak til Vestergaards Trykkeri ApS for
god behandling og flot arbejde ved
trykning af Borg Avisen.
Mange tak til Fondsbestyrelsen for det
gode samarbejde i det forgangne år.
Jan Balling, som i mange år har været
med i bestyrelsen for Fæstebondeforeningen i flere år som kasserer, valgte i
oktober at træde ud af bestyrelsen. Jeg
vil her takke ham for det store arbejde,
han har lagt i Fæstebondeforeningen.
Jeg vil også gerne sige en stor tak til
den øvrige Fæstebondebestyrelse for
rigtig godt og frugtbart samarbejde.
Til slut en kæmpe tak til Kirsten Petersen for at bære over med al det rend, der
er på din gårdsplads, og for at du har lyst
til at deltage i de arrangementer der er
på Odden. Det betyder meget for os.«

Poul Jelsager var dirigent ved
generalforsamlingen
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Ad 3. Kasserer Peter Smidstrup fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

begge blev genvalgt. Som suppleanter
genvalgtes Ruth Lønskov, København,
og Hanne Frost Høyer, Hjørring.

Ad 4. Fæstebondebidraget er uændret
225 kr. for det kommende år.

Ad 6. Revisor Jens Broen genvalgtes.

Ad 5. På valg til bestyrelsen var: Jens
Holt Andersen og Jette Nedergaard, der

Ad 7. Ingen indkomne forslag.

Peter Smidstrup fremlagde regnskabet
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Ad 8. Årets donationer fra Fæstebondeforeningen blev præsenteret af Troels
Andersen. Det drejer sig om Willumsens
tegning af Trianabroen i Sevilla fra 1913,
købt hos Bruun Rasmussen. Det viste sig,
at der i samlingen på Odden findes 13
skitser af de enkelte figurer, der stammer
fra dette billede.
Desuden et maleri af Michelle Bourret,
Willumsens muse gennem hans sidste
ca. 30 år. Maleriet, Le Drac, refererer til et
fransk sagn om et farligt, dragende væsen – på maleriet i skikkelse af en mandlig forfører. (Se Le Drac på bagsiden af
Odden Borgavis, nr. 3 2012).
Formanden for Fondsbestyrelsen, Estrid
Mark, havde ordet og orienterede om
jordkøbet samt om renoveringen af Hestestalden.
Der er søgt penge til renovering af
gårdsplads og indkørsel.

Estrid takkede fæstebønderne for engagement, støtte og donationer samt
for det store arbejde med forberedelserne til fødselsdagsfesten. En særlig tak til
Jørgen Holt Nielsen for hans store arbejde med de udendørs arealer og i forbindelse med Hestestalden.
Ad 9. Tak til dirigenten for at lede generalforsamlingen.
Så var det tid til eftermiddagskaffe med
lagkage, og herunder blev der drøftet
forskellige muligheder for, hvordan fæstebønderne kan være synlige under festen. Det blev overladt til Jytte Zeuthen
at udtænke en nem og praktisk ide, og
efter en dejlig dag på Odden kunne vi gå
ud og nyde det smukke forårsvejr.

Agnes Pilgaard og Estrid Mark
fremviser tegningen af Trianabroen
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Troels Andersen

Ny bog om Willumsen
som arkitekt
Arkitekt Birgit Weylandt har tidligere
beskrevet Willumsens hus på Strand
agervej i en lille publikation, udgivet af Realdania, der bekostede købet og istandsættelsen af huset. Nu
har hun færdiggjort en bog om Willumsens arkitekturprojekter, hvoraf
fire blev realiseret. Bogen beskriver
hans nu nedrevne hus i Gentofte fra
1895, Den Frie Udstillings Bygning fra
1897, senere udvidet og 1913 flyttet
til den nuværende placering overfor
Østerport Station, huset på Strandagervej fra 1907-8, Friluftsscenen i Dyrehaven 1910, hans tegninger til et
museum og en bolig for ham selv i
København fra 1938 og endelig hans
idéudkast til museet i Frederikssund
fra 1953.
Bogen er rigt illustreret med tegninger fra museet i Frederikssund,
Victor Petersens Willumsen-samling,
Samlingen af Arkitekturtegninger på
Danmarks Kunstbibliotek, og Gentofte Kommunes arkiv, samt med ældre
fotografier og nyoptagelser i de endnu eksisterende bygninger.
Bogen indledes med en kortfattet
redegørelse for Willumsens biografi
og kunstopfattelse i 1890’erne.
Verdensudstillingerne, som han besøgte i Paris 1889 og i Chicago 1893,
strejfes, og Wiener Secessionens udstillingsbygning præsenteres som
tidstypisk, selvom den ikke direkte
har med Willumsen at gøre.
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Mærkeligt nok behandles hans projekt til Tronsalen på Christiansborg
fra 1910-1911 ikke, selv om dette i
høj grad var en arkitektonisk opgave, der medførte mange refleksioner
over europæisk renæssance- og barokarkitektur. Åbenbart har forfatteren ikke været opmærksom på det
tegningsmateriale til tronsalen, som
findes på Odden. Willumsen udførte
selv en stor model af salen, men da
han ikke fik opgaven, ødelagde han
modellen, så derfor er tegningerne
på Odden et interessant vidnesbyrd
om hans arbejde med dette projekt.
Endnu et dokument fra Odden, som
kunne have været inddraget, er den
plantegning til øverste etage af huset
fra 1895, som blev erhvervet for et par
år siden.
Willumsens planer for eget museum fra 30’erne og 50’erne har tidligere været udførligt behandlet af Ulla Hjorth i bogen J.F. Willumsen og
Europa fra 2006, og Weylandt bygger i påfaldende høj grad på denne
fremstilling med anvendelse af næsten identiske formuleringer. Begge
drager paralleller mellem Willumsens
projekter fra 1930’erne og Thorvaldsens Museum. Måske kunne man
pege på et andet, mere samtidigt forbillede, nemlig billedhuggeren Gustav Vigelands kombinerede museum, atelier og bolig i Oslo, der blev til
i årene 1921-29 og da Vigeland over-

drog sine værker til Oslo by, ligesom
Willumsen påtænkte at gøre det i København.
Willumsens første udvidelse af Den
Frie Udstillings bygning med en ottekantet skulptursal er tidligere grundigt beskrevet i 1996 af Teresa Nielsen, der også har peget på mulige
forbilleder for den ottekantede bygningsform. En henvisning hertil savnes i litteraturlisten. I øvrigt inspirerede netop denne sal få år senere
kollegaen fra Den Frie, billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen ved opførelsen af hans atelier i Skibelund og
siden i hans museum i Vejen. Ellers

kan man ikke sige, at Willumsens bygninger kom til at påvirke udviklingen
i dansk arkitektur. Dertil var hans indsats for personlig.
Bogen er værdifuld som en samlet
præsentation af det bevarede tegningsmateriale og ved sin fotografiske dokumentation. Teksten er bedst
i gennemgangen af de to bevarede
bygninger, Den Frie og Strandagervej, der rummer mange interessante
iagttagelser og overvejelser.

Birgit Weylandt. J.F. Willumsen.
Billedkunstneren som arkitekt.
Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. 2012.
Bogen distribueres af Arkitektens Forlag.
Den kan købes på Odden for 250,00 kr.

Willumsen litografier

Det er stadig muligt at købe originale J.F. Willumsen litografier på Odden.
Der er et lille hæfte ved disken, hvor man kan se priser og oversigter
over værkerne.

Filmen

»Victor Petersen fortæller om samlingen på Odden« kan også købes på Odden.
Filmen er produceret af den kendte dokumentarfilminstruktør
Jacob Jørgensen, JJ Film.
Pris 150,00 kr. – for fæstebønder 100,00 kr.
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Troels Andersen

Oddens hestestald
fortæller historie
Hestestalden ses allerede indtegnet på
kort fra begyndelsen af 1800-tallet, men
bygningen gik senere i forfald. I begyndelsen af 1880’erne blev den istandsat af
den nye forpagter P. Rodskier, der genrejste Odden som landbrug. Der blev
plads i stalden til 20 heste, foruden materialkammer og karlekammer, og der
blev indlagt vand.
Vinkelret på hestestalden blev der
bygget en moderne svinestald. Men da
Odden i 1940’erne ophørte som landbrug, forsvandt først svinestalden og
siden størstedelen af hestestalden. Tilbage stod kun murene omkring et par
kamre og brolagte båse i den ældste del
op mod hovedbygningen. Et par garageporte af træ og et fladt tag erstattede den nedrevne del af bygningen, der
endnu ses i sin oprindelige skikkelse på
et luftfotografi fra først i 1930’erne.
Med udgangspunkt i dette fotografi og
i det maleri af Odden fra 1937, der er gengivet i Borgavisen nr. 3 2012, forsiden, er
staldbygningen nu
blevet genopført i
næsten hele sin oprindelige længde.
Derved har Odden
fået højst tiltrængt
plads til opbevaring
af telt, havemøbler
for vinteren, transportkasser til malerier og skulpturer,
og de nødvendige
redskaber til pasning af udeområderne.

Det store midterrum har murstensgulv
og er møbleret med bænke og borde efter senmiddelalderlige forbilleder. Der
er plads til 50 personer, således at større busselskaber, skoleklasser og andre
grupper nu kan bænkes samlet. Der er
indrettet et handicaptoilet, og fra et lille
køkken kan vi tilberede servering for selskaber, men det er også muligt at spise
medbragt mad i rummet.
På væggene fortæller billeder og tekster om herregårdens bygninger, om
de adelige og borgerlige ejere gennem
mere end 600 år og om Oddens op- og
nedture. Udstillingen, hvortil der er gratis adgang, vil forhåbentlig ikke blot give nysgerrige forbipasserende et indblik
i Oddens historie, men også lyst til at besøge hovedbygningen og Willumsensamlingen.
Udstillingen åbnede for publikum midt
i juli, den egentlige indvielse fandt sted
søndag den 11. august.
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Hestestalden – set fra Oddenvej

