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Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag den 26. april kl. 13.00
Alle fæstebønder inviteres til generalforsamling på Odden. Traditionen tro indledes eftermiddagen
med koncert i Flygelstuen. Derefter byder bestyrelsen på skipperlabskovs i Sommerstuen, hvor der
også holdes generalforsamling. Vi slutter dagen med kaﬀe og hjemmelavet lagkage.

Bestyrelsen 2014/15

Formanden fortæller: 
Efter en lang vinter er
Odden igen den 1. marts
åben hver dag for besøgende, så nu kan I tage forbi og se det flotte skab, som er gaven
til samlingen fra Fæstebondeforeningen samt Bjergby-Mygdal
Landsbyråd med overskuddet fra fødselsdagsfesten.
Vi har i bestyrelsen pustet ud efter den
fantastiske fest i september sidste år, men
vi glæder os til en ny sæson, hvor der allerede er planlagt flere interessante arrangementer, som I kan læse om inde i bladet.
Den 26. april afholder Fæstebondeforeningen generalforsamling kl. 13 på Odden. Traditionen tro bliver der inden generalforsamlingen underholdning og ser
veret skipperlabskovs. Tilmelding er nødvendig. Vi håber at se mange fæstebønder og gerne med ledsager.
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Kobbersholtvej 227, Astrup
9800 Hjørring
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Kobbersholtvej 4, Mygdal
9800 Hjørring
98 97 14 50
jo.nedergaard@mail.dk
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ArrANGeMeNTer PÅ OddeN
Generalforsamling

Lørdag den 26. april kl. 13.00

Fæstebønderne under Herregården
Odden holder generalforsamling som
sædvanlig med indledende velkomst,
koncert i Flygelstuen, spisning i Sommerstuen, generalforsamling og overrækkelse af årets gave til Victor Petersens
Willumsen-samling.
Spisningen bliver, også som sædvanlig,
skipperlabskovs med rødbeder, rugbrød
og persille. Efter selve generalforsamlin-

gen serveres kaﬀe eller te med hjemmelavet Odden-lagkage.
Generalforsamlingen indledes med velkomst ved formanden Agnes Pilgaard og
koncert i Flygelstuen. Til dette års generalforsamling skal vi høre den unge pianist Mikaella Ty Ngo. Hun vandt 1. præmie i april 2013 ved talentkonkurrencen
for unge musikere i Nordjylland, ”Spil for
livet”, og blev belønnet med 10.000 kr.

Den unge pianist Mikaella Ty Ngo,
som vil spille for os til koncerten
i Flygelstuen som indledning til
generalforsamlingen

Tilmelding til generalforsamlingen:
Tilmelding til Agnes Pilgaard på mail: agnes.pilgaard@gmail.com eller mobil
(sms): 30 49 74 20 eller fastnet: 98 99 90 90. Frist mandag den 17. april.

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”.

ArrANGeMeNTer PÅ OddeN

TO KONCerTer:
Søndag den 6. april kl. 15.00

FrA KIldeN TIl HAVeT - TySKe lIeder

Merle Bader, Kirstin Frye, Lydia Krüger, Anna Nächste og Tanja Tismar
Pianisten Tanja Tismar besøgte Odden
og blev så glad for stedet, at hun tilbød
at give en koncert med de fire unge sangerinder fra Hochschule für Musik i Köln.
Tanja Tismar har sammensat et program med klassiske tyske lieder af Schu-

bert, Schumann, Mendelssohn og Liszt.
Sangene kredser alle om temaet vand.
De fire sangerinder og Tanja Tismar
medvirker ved gudstjenesten i Mygdal
Kirke søndag formiddag kl. 10.30.

Lørdag den 21. juni kl. 15.00

dANSKe SANGe – KlASSISKe OG MOderNe
Den tidligere domorganist ved Viborg
Domkirke, Asger Pedersen har gennem
en årrække været dirigent for et kammerkor ved navn Cantores Wiborgis.
Koret synger et klassisk program med
danske sange fra Blicher til Frank Jæger.

På programmet står også Asger Pedersens egne kompositioner og sange.
Asger Pedersen har både udgivet digtsamlinger og skrevet viser og sange til
børn.

Billetter til hver koncert koster 75 kr. inkl. entré.
Fæstebønder 50 kr.

MINIOMVISNINGer

Der er miniomvisninger i samlingen alle onsdage kl. 14.00
Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden
Oddenvej 31, Mygdal, 9800 Hjørring – www.jfwillumsenodden.dk
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WeeKeNd FOr BØrN OG VOKSNe

Lørdag-søndag den 10. maj kl. 14-17 og den 11. maj kl. 11-17
Lørdag
Kl. 14.00 Bjergby-Mygdal koret indleder med en koncert i Hestestalden
Kl. 15.00 Fernisering på årets miniudstilling med skulpturer og tekstile
billeder af Edith Willumsen. Odden har senest erhvervet et
stort applikeret og broderet billedtæppe fra 1928, der udstilles
i Gyldenlæderstuen
Kl. 15.30 Omvisning for voksne
Kl. 15.30 Tegnekursus for børn med Helene Sandorﬀ

Søndag
Kl. 11.00 Tegnekursus og omvisning for børn.
Kl. 11.00 Tegnekursus for voksne i Sommerstuen med Belinda Nors
fra Mygdalhus
Kl. 14.00 Omvisning for alle i samlingen
Kl. 15.00 Den japanske pianist Miwako Hanzawa Andersen og
bratschisten Nikolaj Andersen, der før har gæstet Odden,
giver matinékoncert med klassiske værker
Nikolaj Andersen vil i løbet af søndagen spille med sit oneman band på hjemmelavede instrumenter med folkemusik, blues og improvisationer.
Spejderne slår lejr i weekenden, som ved 150-års festen for Willumsen sidste år.
Weekenden afholdes i samarbejde med Klub Nordjyske. Det er en god idé at tilmelde sig på forhånd til tegnekurserne, da deltagerantallet på hvert hold er begrænset
til 20 personer.
CAFÉeN PÅ OddeN HOlder ÅBeNT BeGGe dAGe
Se også på hjemmesiden for det endelige program,
der kommer sidst i april
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Nyt fra
Fondsbestyrelsen
kan sige, at vi pt. har fået tilsagn om
støtte til ca. halvdelen af projektet.
Vi bliver lidt udenfor huset. Her er
det omfattende arbejde med gårdspladsen færdigt, og bortset fra at
arealet er blevet smukkere, er det nu
nemmere og sikrere at færdes her.
Det er derfor naturligt, at vi nu tager
fat på tilkørslen op til Odden. Den
skal have samme tur, og vi afventer
svar fra fonde.
Indenfor i huset er der planlagt en
miniudstilling med Edith Willumsens
værker, om denne udstilling og øvrige arrangementer, se andetsteds i
bladet.
Det samme gælder det af Willumsen tegnede skab, som er en fællesgave fra Bjergby-Mygdal landsbyråd og Fæstebondeforeningen.
Vi er meget glade for denne fællesgave og ønsker på dette sted at
takke Landsbyrådet og Fæstebondeforeningen. Skabet står nu i Gyldenlæderstuen på Odden.
Estrid Mark

Efter vinter kommer vår – sådan er
det også på Odden, hvor vi pr. 1.
marts har åbnet op for årets nye sæson, og hvor vi med ny energi går i
gang med opgaverne.
Denne vinter har desværre igen
budt på olietyveri af den slags der
har været meget af i Nordjylland i
vinter. Dvs. udboring af lås m.m.
Men ellers er vinteren gået sin stille
gang på Odden, hvor de gamle bygninger har haft det godt i den milde
vinter.
For dette år har vi fra Hjørring Kommune fået et uændret driftstilskud,
hvilket må siges at være pænt i disse tider.
Olietyverier er dyre og ubehagelige. Vi kan helt undgå sådanne, når
vi har fået virkeliggjort vores planer
om jordvarme på Odden. Det er et
projekt der har været længe undervejs, grundet diverse godkendelser,
som nu er på plads. Den tekniske side af sagen må I vente med, men jeg

Køb af Willumsen litografier

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

Nyerhvervelser
af Willumsens værker
150-året for Willumsens fødsel blev ikke blot markeret ved den store fest på
Odden, men satte sig også varige spor i
samlingen.
Med støtte fra Augustinus Fonden, Ny
Carlsbergfondet og Beckett-Fonden, Fæstebondeforeningen og Bjergby-Mygdal
Landsbyråd kunne vi erhverve en række
arbejder af Willumsen på efterårets auktioner.
To af disse skal omtales her. Først gaven
fra Fæstebondeforeningen og Landsbyrådet. Det er en reol med to sideskabe.
På indersiden af en af de to dekorerede
skabslåger står: J.F.W. del., Albert Larsen
fec., Kuhn Faber pos. 1902. De tre latinske
forkortelser fortæller, at Willumsen tegnede, Albert Larsen udførte og Alice og
Poul Kuhn Faber ejede skabet. Alice, senere gift Bloch, havde en kort tid gået til
tegneundervisning hos Willumsen. Hun
ejede et af van Goghs kendteste billeder fra 1890 og købte tidligt flere af Willumsens arbejder, der nu er på Odden,
deriblandt det store keramiske selvportræt, statuetten Buksepigen og maleriet
af Hospitalet i Firenze.
Man kan mærke, at Willumsen, der efter sin konfirmation havde været i møbelsnedkerlære en kort tid, kendte håndværket. Hele møblet består af seks dele,
der holdes sammen af to vanger på bagsiden med blot fire skruer. Reolens hylder
kan flyttes op og ned ved et enkelt system. I nogle lister i siderne er der skåret
skrå indhak, man flytter så blot en træliste, der bærer hylden, et eller flere hak
op. Det er en både enklere og stærkere
løsning end den, man finder på mange
moderne reoler. Willumsen havde allere-

de i 1895 i øvrigt udstillet et møbel, hvortil han havde givet tegning, på Den Frie
Udstilling, så for ham var kunsthåndværk
og kunst ikke adskilte områder. Reolen
tilhørte et barnebarn af Alice Bloch, Noe
Faber, som var fæstebonde. Efter hendes død sidste år skulle skabet sælges
på auktion, men hendes døtre indvilgede i, at Odden købte det. Det viste sig at
passe fuldstændig, som var det lavet efter mål, til den plads i Gyldenlæderstuen,
hvor det fremover vil være at finde.
En anden erhvervelse, som viste sig at
høre i særlig grad hjemme på Odden, er
Willumsens portræt af hustruen Edith,
malet den 5. maj 1911. Tre dage senere
malede han sit selvportræt i samme farveholdning og format, og lod de to billeder indramme ens. De var også udstillet flere gange sammen på de store
Willumsen-udstillinger, hvor de ikke var
til salg. Selvportrættet tilhører i dag Willumsen-museet i Frederikssund.
Ediths portræt var i datteren Anse Willumsens eje indtil hendes død. Men det
viste sig, da vi fik det til Odden, at Anse
tidligere havde deponeret det i samlingen, da den hørte hjemme i Ribe.
Portrættet er stadig i sin originale ramme, der som så ofte hos Willumsen er
farvesat i nøje samklang med maleriets
kolorit. Sammen med de mange store
tegninger og litografier med Ediths karakteristiske hoved hænger billedet nu i
det røde rum, som om det altid har hørt
til der.
Sommerens miniudstilling, der åbner
den 10. maj og er placeret i Gyldenlæderstuen, viser billedtæpper og skulpturer
fra samlingen, udført af Edith Willumsen.
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Af Troels Andersen

Sappho
En af erhvervelserne på 150-årsauktionen hedder ”Sappho”. Willumsen modellerede dette portræt af en ung grækerinde i Paris i 1893. Han fortæller selv,
at han havde tænkt det udført i farvet
keramik, men at den ikke nåede længere
end til at blive brændt i ler. Denne originale lerskulptur har siden 1961 været deponeret fra Åbenrå Museum på museet
i Frederikssund. Der er svage spor af bemaling på skulpturen.
Willumsen lavede tidligt en gipsform
over busten, og der kendes i alt seks eksemplarer af den i gips. To af disse fik
Willumsens venner og støtter, medstifteren af Den Frie Udstilling, maleren Johan
Rohde og kritikeren Emil Hannover, der
skrev om ”Sappho” i tidsskriftet Taarnet
i 1893. Begge de to eksemplarer er i dag
i privateje. På Willlumsen-museet findes
yderligere to eksemplarer, det ene er bemalet så det ligner bronze. Desuden findes et beskadiget fragment af en del af
hovedet.
Det sjette og sidste eksemplar, som nu
har fået blivende sted på Odden, fandt
maleren Richard Winther i hattebutikken ”Madame Duck” på Nørrebro i København engang i 1970’erne. Også det er
bemalet, eller måske behandlet med lak.
Det kunne enten skyldes, at Willumsen
har villet afprøve virkningen af en eventuel glasur, eller være forberedelse til en
påtænkt forgyldning eller bronzering.
Willumsen var selv meget optaget af
skulpturen. Han fotograferede den fra
forskellige vinkler i sit atelier i Paris. På
fotografierne ser det ud, som om det er
et gipseksemplar, han har stillet op på

en kasse, der var smallere end skulpturen. Han skrev også om den, da den blev
sendt hjem til Den Frie Udstilling i 1894,
at han ønskede den placeret på en høj,
kvadratisk piedestal, der kun skulle være
18-19 cm bred, selvom busten er 33 cm
i bredden. Soklen skulle være så høj, at
hovedet ville svare til et lille menneskes
hovedhøjde.
”Sappho” var det eneste han viste det
år på Den Frie. I udstillingens katalog står
under nr. 90: Buste i brændt Ler af en NyGrækerinde. Med denne titel understregede han, at han ikke havde tænkt på
den legendariske oldgræske digterinde Sappho. Men han valgte næppe navnet helt tilfældigt. Willumsen må have
kendt Alphonse Daudets roman af samme navn, blot stavet ”Sapho”, fra 1884.
Den kvindelige hovedperson har som
ung været model for en berømt marmorskulptur af Sappho.
Romanen er en skildring af det parisiske kunstnermiljø og af kvinden som
femme fatale. Willumsen føjer i sine erindringer da også historien om tilblivelsen
af ”Sappho” sammen med sin betagelse
af den tids mest berømte og berygtede
forførerske, danserinden La belle Otero,
der fik både rigmænd og kongelige personer i sine garn.

Skulpturen "Sappho"
kan nu ses på Odden
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Alice Blochs skab i Gyldenlæderstuen

