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7-9-13. Willumsens 150 års fødselsdagsfest blev en kæmpe succes med 2.000 besøgende i
weekenden den 7. og 8. september. Gæsterne var især lokale borgere i alle aldre. Mange havde
ikke tidligere besøgt Odden, eller været inde at se den store samling af Willumsenværker. Her to
situationsbilleder af hhv. gudstjenesten den 8. september på pladsen foran Odden og en rundvisning
i samlingen ved Aase Bak.
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Formanden fortæller: D
 ette nummer
af Borgavisen kommer
i høj grad til at dreje sig
om den meget vellyk
kede weekend i sep
tember, hvor vi fejrede
Willumsens 150 års fød
selsdag på Odden.
Jeg er sikker på, at denne begivenhed
har medført, at der nu bliver set på Odden
på en anderledes måde og som en mere
integreret del af lokalsamfundet i Bjergby
og Mygdal.
Herregården Odden var rammen om en
rigtig festlig og hyggelig weekend og al
le de indslag, som I fæstebønder bidrog
med, har også været med til at øge kend
skabet til J.F. Willumsen og samlingen på
Odden.
Den 1. november lukkede Odden for vin
teren og åbner igen til marts.
Jeg vil bede jer sætte kryds i kalenderen
ved lørdag d. 26. april 2014. Her afholdes
den årlige generalforsamling i Fæstebon
deforeningen. Mon ikke også der serveres
skipperlabskovs denne gang!
Jeg ønsker alle fæstebønder en glæde
lig jul og et godt nytår og siger tak for go
de stunder i 2013.
Agnes Pilgaard
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Nyt fra
Fondsbestyrelsen
Odden er nu lukket for vinteren og vi
kan se tilbage på et fantastisk år 2013
med Willumsens 150 års fødsels
dagsfest som årets absolutte højde
punkt. Med de mange aktiviteter, det
helt igennem vellykkede arrange
ment, opbakningen fra nær og fjern
og dertil vejrgudernes bidrag i form
af et helt formidabelt eftersommer
vejr – ja så er det nu tid til at glæde
sig over at ”Septembers himmel er så
blå” som Agnes spåede og sige tak til
alle der har bidraget – fra fæstebøn
der med forskellige opgaver, til loka
le omkring Odden, til politikere og
kommune samt bidragydere af en
hver art, ikke at forglemme med øko
nomisk bistand, som jo altid er nød
vendigt for et sådant arrangement.
Besøgstallet i år har også været fint
ikke mindst takket være festen og
der er solgt godt fra caféen.
Ellers vil I bemærke, at Odden er
blevet smukt kalket og snart vil en
anden synlig forbedring stå klar,
nemlig en særdeles tiltrængt om
lægning af gårdspladsen. Arbejdet er
ganske omfattende idet alle sten skal
op, afløb for nedløbsrør etableres og
så skal det hele lægges igen med nyt
underlag m.m.

Vi har også fået indkøbt flere Wil
lumsenværker på den store Wil
lumsenauktion hos Bruun Rasmus
sen. Til disse køb fik vi støtte fra 3
fonde på i alt kr. 168.100, hvilket sat
te os i stand til at erhverve 7 værker.
Ligeledes har vi købt 2 ting af Edith
Willumsen (J.F.W.’s 2. hustru). Vi glæ
der os meget til at vise erhvervelser
ne frem. Muligvis laver vi en lille sær
udstilling af Edith’s værker næste år i
fadeburet.
Ja, og hestestalden skal ikke glem
mes. Den har fungeret fint efter
hensigten siden indvielsen den 11.
august og vi har fået mange positive
tilbagemeldinger fra gæster som ny
der udstillingen og spiser deres mad
pakker.
Og I ”slipper” heller ikke i år for en
hjertelig hilsen fra Kirsten Petersen
og os andre – tak for al Jeres støtte
med ønsket om en glædelig Jul og et
godt Nytår.
Estrid Mark
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Agnes Pilgaard

Sikke en dejlig
fødselsdagsfest på Odden
Willumsens 150års fødselsdag blev i
den grad fejret på Herregården Odden.
Ovenpå denne strålende weekend har
det været svært at få armene ned.
To års arbejde af styregruppen, og de
mange aktører fra alle foreninger og in
stitutioner i BjergbyMygdal, endte i et
brag af fest og hygge.
Alle planlagte aktiviteter blev gen
nemført, vejret var fantastisk, og efter
opgørelse af økonomien viste det sig
at Fæstebondeforeningens buffer på
30.000 kr. ikke blev nødvendig, og det
afsluttede regnskab viste et overskud på
10.000 kr., som efter projektbeskrivelsen
skal bruges til køb af et Willumsen kunst
værk til Fonden på Odden. Sidst, men ik
ke mindst, så er det vurderet, at der har
været omkring 2.000 gæster og delta
gere i løbet af weekenden. Alt dette har
kun kunnet lade sig gøre, fordi vi alle har
hjulpet hinanden, og fordi vi fik så flot
opbakning fra alle vore sponsorer.

Lørdag kl. 10 åbnede Niss Ribergaard
fødselsdagsfesten. Niss Ribergaard er so
cialdemokratisk byrådsmedlem i Hjørring
Kommune og medlem af Fondsbestyrel
sen ved Victor Petersens Willumsensam
ling. Efter Niss Ribergaards gode tale
hejsede KFUMspejderne flaget med Wil
lumsens Pegasus, og der var lige vind nok
til at flaget rettede sig ud, og Pegasus red
over himlen. Solen skinnede, og der var
mange mennesker mødt, så allerede her
blev der brug for spejdernes flotte bro
over bækken mellem parkeringspladsen
og Herregården Odden.
Herfra gik alle ind i borggården, hvor
BjergbyMygdal Voksenkor sang under
ledelse af organist v. Bjergby og Mygdal
kirke, Jonatan Kagan, der akkompagne
rede på klaver.
Alle boder og aktiviteter blev herefter
sat i gang. Hele lørdag og søndag kunne
man besøge de spændende og kreative
arbejdende værksteder i teltene rundt
på pladsen:
Trædrejning
Knipling
Filtning
Spinde og karte
Pileflet
Syning af halmsko
Klipning af får
Børnene var meget optaget af fårene, de
filtede i uldværkstedet, og de fik snurre
toppe hos trædrejerne.
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Spejderne havde lejr foran Odden fra
fredag til søndag, og her var alle velkom
ne til at kigge indenfor og måske smage
lidt på bålmaden.
Der var mange andre aktiviteter for
børn og legesyge voksne. Spejderne
havde opsat deres berømte halmballe
fodboldspil. Legeplads for de mindste
børn opsat af dagplejerne og børneha
ven. Børn rullede ned ad voldgravens
sider, og sæbekassebiler susede op og
ned. Der blev leget i halmballer, og man
kunne prøve langbueskydning. Der var
ponyridning, og søndag mødte Hans
Mathiasen op med hestevogn, og så
kunne man få sig en køretur.
Der var udstilling af Lokalhistorisk For
ening, som viste ting fra Oddens fortid.
Lisbeth Regel udstillede sine fantastiske
miniaturedukker, kniplerne viste deres
fine ting, og Life Boat projektet havde
ligeledes en lille udstilling. Der var mu
lighed for at se film om Danmarks Peter
og om Victor Petersen, som fortæller om
samlingen.
På pladsen var der også mulighed for
at bruge penge. Der var salg af planter.
Fæstebonde Kitte Flansmose havde i
årets løb lavet omkring 200 aflæggere af
planter fra sin have i Næstved, så man
ge fik mulighed for at tilføje nye planter
til staudebedet derhjemme. Der var salg
af bjesk bl.a. lavet på valnødder fra Od
dens store valnøddetræ. Der var de fine
ste etiketter både på bjesken og på ølog vinflasker, som også var til salg. Der
blev solgt pølser, slik og masser af fadøl
og sodavand, så ingen behøvede at sulte
og tørste.
Lørdag var der salg af sandwich lavet
af gode folk fra Mygdal Forsamlingshus.
Søndag var der sildebord, som en lille
gruppe fæstebønder stod for. Der var
rigtig god tilslutning til begge frokoster.
Hele lørdag og søndag var der åbent i
cafeen (herregårdskøkkenet). Her havde
fæstebønder bagt kager og boller, som

blev solgt til kaffen. Der var liv og glade
dage.
Lørdag kl. 15 blev der solgt fødsels
dagslagkage. Fæstebonde Tove Houbak
havde hele fredag lagt lagkager sam
men, og disse blev solgt i borggården,
hvor folk kunne sidde. Heldigvis var der
kage til alle, men kun lige akkurat.
Inde på Odden var der begge dage fle
re muligheder for at komme med for
skellige rundvisere ind og se og høre om
Willumsen og hans kunst. Små grupper
spredte sig rundt i huset, og hos man
ge var forbløffelsen stor. Det var en ene
stående chance for helt gratis at komme
rundt i samlingen. For dem der havde in
teresse i Odden som herregård, var der
mulighed for at høre Jakob Kofoed for
tælle og vise rundt. Om søndagen var
omkring 80 personer med Jakob Kofoed
på en længere tur på den nye sti, Sporet
ved Odden.
10 kunstnere fra Mygdalhus havde
hver lavet et kunstværk inspireret af Wil
lumsens kunst. Værkerne var til salg. Det
var dejligt at se den inspiration den gam
le mester stadig kan fremkalde.
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Børn fra Bjergby-Mygdal skole viste
også deres kunstneriske kunnen. I teltet
og i borggården kunne man beundre de
mange tegninger i form af portrætter af
Willumsen, men også efterligninger af
nogle af hans berømte malerier.

klokke var ophængt i et træ. Sognepræst
Nels Jacobsen afholdt gudstjenesten, og
blæsere fra Sindal spillede til salmerne.
Det blev en stor oplevelse for de ca. 150
personer som deltog. Solen skinnede og
kun lidt vind. Det var meget stemnings
fuldt.
Søndag kl. 14 var der afslutning med
fællessang akkompagneret af toner fra
far og søn fra familien Høy Houengaard.
For dem der ikke var involveret i opryd
ning efter festen, var der på vej hjem mu
lighed for at kigge ind omkring Mygdal
Kirke og få en rundvisning. Hos Birgitte
Tolnov, Tekstilgalleriet i Bjergby, var ca.
40 personer til jazzkoncert med bandet
Stoktime.

På scenen var der festlige og flotte op
visninger af:
Folkedansere
Gymnaster
Sang og optræden af skolebørn
Til aftenfesten lørdag havde 250 købt
billet. Det blev en helt speciel aften. I
dagens løb havde fæstebonde Johnny
Haugaard (professionel blomsterdekora
tør) sammen med flere ”frivillige” arbej
det på at dekorere de seks lange borde
ud fra Willumsens kendteste kunstvær
ker. Vi havde aldrig set mage. Helt ube
skrivelig flot, kreativt og anderledes.
Det blev en aften med den lækreste
mad lavet af Landkøkkenet Mygdal, un
derholdning i form af dilettant, fælles
sange komponeret af fæstebønderne
Fritz Tandrup og Henning Adsersen, ta
ler og sange fremført af fæstebønder, og
det mest utrolige var, at Willumsen selv
kom på besøg i en røgsky og forlod os
igen på samme vis. Det var stort! Bjerg
by-Mygdal idrætsforening sørgede for at
ingen tørstede. Vi blev guidet igennem
aftenen af de to konferencierer Johnny
Haugaard og Maria Krag-Nielsen, som
begge er barnefødte i Mygdal. Det gjor
de de meget professionelt og morsomt.
Søndag morgen kl. 9 var der gudstje
neste på græsset foran Odden. KFUMspejderne havde lavet et kors, og deres

Tak til alle jer som arbejdede med at
få det hele til at fungere i weekendens
løb. I fik sat telte op, sat strøm til, fik bor
de og stole sat op i borggården og i tel
tet, hentet halmballer, fjernet affald, var
parkeringsvagter, fik flagstænger sat op
og flag op og ned endda to gange. Toi
letterne blev rengjort undervejs, og der
blev dækket bord – og lavet dekoratio
ner sammen med Johnny til aftenfesten.
Efter festen blev der ryddet op fantastisk
effektivt. Kl. 18 søndag aften kunne in
gen se, at der havde været 2.000 menne
sker forbi Odden i løbet af weekenden.
Som G. Allan-Jensen efterfølgende
skrev i Vendelbo Posten: ”Det er afgjort
det Bjergby-Mygdal projekt, der har væ
ret flest mennesker involveret i. Når man
kan magte et sådant projekt, kan man
klare alt. Det er bare ærgerligt for de
mennesker, der ikke er så heldige at bo i
Udkants-Danmark!”
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Willumsen kom på besøg
God aften godtfolk – godaften - og
vær hilset fra en af Danmarks store
sønner – en stor kunstner – Jens Fer
dinand Willumsen – født i København
den 7. september 1863 – i dag er det
min 150 års fødselsdag. Og Frederiks
sund er lukket i dag!!
Derfor kommer jeg her med hilsen
fra Parnasset, som jeg har fået fri fra,
på grund af Jer. Denne fest her gi
ver genlyd deroppe. Og det er jeg ki
steglad for, fordi det giver mig mere
anerkendelse – og er der noget jeg
stræber efter – så er det netop ros og
agtelse, smiger, om man vil. Og der er
ingen af de store ånder på Parnasset,
der er blevet mindet ved en middag
for 250 mennesker – der selv betaler!
Jeg, J. F. Willumsen, blev miskendt i
samtiden, selv om ingen var kunstner
på så mange felter som mig. Jeg er for
det første en meget dygtig maler og
for det andet billedhugger og for det
tredje grafiker og for det fjerde kera
miker og for det femte fotograf og for
det sjette arkitekt. Hvabehar!
Med Jeres sprogbrug gad jeg nok se,
hvem der kan matche mig. – Men kriti
kere, og mine samtidige på Akademiet
for de Skjønne kunster, var blinde for
min storhed –Tænk jeg søgte 3 gange
at blive indstillet til afgang uden resul
tat og flyttede derefter mine studier

til Kunstnernes frie studieskoler blev
medlem af Den Frie og tegnede byg
ningen, som ses endnu på Oslo Plads
til udstillingsbygning for Den Frie.
Når jeg før nævnte Parnasset, så vil
jeg henvise til mit eget maleri: Male
ren modtager musikeren ved indgan
gen til Parnasset.
De gamle grækere vidste at Parnas
sos, et bjerg tæt på oraklet i Delfi, var
opholdssted for muserne og de store
ånder i Apollons nærhed.
Herfra har jeg fået fri i aften, i nyt
kød og blod, for at besøge Jer her på
Odden.
Jeg er imponeret over Jeres 7-9-13
fest. Og jeg vil gerne hilse på forman
den for Fæstebondeforeningen, hvor
sidder han? Nej, hvor dejligt – det er
en kvinde – jeg elsker kvinder. Og så
ligner du min bjergbestigerske – så
bliver det ikke bedre. Kære Agnes, tak
for festen. Den har givet mig nyt liv. Og nu ønsker jeg mig 100 år yngre.
Vil du hilse hele komitéen og – og
Victors familie med borgfrue Kirsten i
spidsen – og selvfølgelig Troels. Ingen
kan som han hænge mine billeder op.
Kuratere hed det i min tid. Og så selv
følgelig alle fæstebønderne, der har
slidt for at undgå træhesten.
Velbekomme og god fest
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Af Morten Victor Petersen

150 år – Festtale under
fødselsdagsmiddagen
den 7. september
Det er en mindeværdig dag, der er ble
vet gjort til en stor dag. En stor dag der
er blevet til ved en fantastisk indsats fra
lokale ildsjæle, lokale foreninger, spejde
re, enkeltpersoner, institutioner, firmaer,
fonde, sponsorer, Oddens opland og ik
ke mindst Oddens og Willumsensam
lingens Fæstebønder og orkestreret på
ekvilibristisk vis af Styregruppen. Det vil
jeg på bestyrelsens vegne takke mange
gange for.
Victor Petersen Willumsensamling,
Den private Willumsen, kaldte Troels An
dersen Samlingen på P1 forleden dag, og
det er en meget rammende måde at for
klare på, fordi samlingen rummer skulp
turer, skitser og forarbejder til de mange
malerier og arbejder, der findes lokalt,
nationalt og internationalt, hvor det er
den offentligt kendte Willumsen, vi ser.
Samlingen er mestendels forarbejder
og viser en hårdt arbejdende mand, der
selv definerede kunst som godt 95 %
grundigt håndværk og de sidste 5 % ja
det er kunsten.
Jens Ferdinand Willumsen ville være
blevet 150 år nu om han havde levet, og
det er bemærkelsesværdigt at han sta
dig er så udfordrende, at også vor nutid
drages, og det er derfor vi er her i dag.
Mens min far, Victor Petersen, og ik
ke mindst Adv. Klaus Berning, der også
gjorde et stort og uvurderligt arbejde for
samlingen og Odden sidder på hver de

res lille lyserøde sky og smiler deltagen
de, farer Willumsen stundesløs hen over
os på sin Pegasus, som flaget der er hejst
i dag, viser os. Min mor og familie er kede
af ikke at kunne være sammen med jer i
dag men sådan er 7913.
Willumsens familie har måttet lægge
ryg til meget, og det siges at han sled si
ne koner op – men uden dem og efter
kommerne af Willumsen havde samlin
gen her ikke været til. Jeg mener, at vi
også skal lykønske og takke Willumsen
familien i dag for opbakning til min fars
stadige optagethed af Willumsen og
hans arbejder.
Willumsen er både en international og
national kunstner. Og de sidste 24 år lo
kalt har han her på Odden kunnet være
med til at danne fællesskaber, han nok
ikke havde forudset.
Vi kan i dag se Odden og samlingen
som et sted, der igen har fået betydning
for egnen. 2 byer, Mygdal og Bjergby har
sat alle sejl til, og det er meget glædeligt,
at Odden kan være med til at skabe nog
le rammer for det lokale sammenhold.
Også de omliggende lokalområders be
boere har bidraget stort, ligesom der er
kommet støtte fra hele landet.
At Odden i dag med vennernes hjælp
kan stå som et fyrtårn for egnen er flot.
Et fyrtårn, som alle her og mange flere til
støtter op om, og vi kan også se at det er
muligt at Odden kan have andre funktio
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Morten Victor Petersen
fra Fondsbestyrelsen
holder festtale

ner end udstilling af kunst. Det er vigtigt
i en tid, hvor man fornemmer det store
pres, der er for at centralisere alting om
kring nogle få store byer. Ja, jeg er sik
ker på, at vi alle, Fæstebondeforeningen,
Fondsbestyrelsen og familien, er meget
glade for, at alle idéer og tiltag sættes i
værk. Hvem havde forestillet sig, at en
folkefest, som hele weekenden byder på,
kunne få så stor opbakning? Tak for det.
Det er ikke kun selskabet her, der er
pyntet op til fest, Odden og samlingen
er så sandelig også blevet det – og ram
merne for stedet er heldigvis i bevægel
se, nye tiltag kommer løbende og katalo
get er stadigt fuld af fremtidige gøremål

– kunne Odden komme til at ligge på en
odde igen, altså få vand tilbage, ja det
må fremtiden vise, men det er kun et af
mange ønsker og idéer, og tanken, at
Odden igen kan blive center og stå til rå
dighed, er os ikke fremmed.
Et arrangement som dette kan vi kun
ønske kommer op igen, når tiden er mo
den.
Jeg vil gerne om vi kunne udbringe et
trefoldigt leve for fødselaren, hans kunst
og Odden, der nu har levet sammen i
godt 24 år på godt og ondt, og det ser
ud til, at de ikke vil skilles –
Hurra Hurra Hurra Skål

Åbningstider på Odden:
Odden er nu vinterlukket
Odden åbner igen d. 1. marts, 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
af gæstelejligheden.
Søndag
denved
14.leje
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”.

KFUM-spejderne hejser flaget Pegasus til åbning af festen

