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Weekenden d. 6. og 7. september på Odden. Matilde Kanstrup Christensen, flygel, Sara
Blichfeldt, violin, og Christine Elkjær, cello, spillede i Flygelstuen for weekendens kursister på Odden.

Bestyrelsen 2014/15

Formanden fortæller: Odden er nu luk
ket for vinterperioden.
Det har været en begiven
hedsrig sæson. I oktober
blev det afgjort, at tilskud
det fra Hjørring Kommu
ne til Odden fastholdes
i 2015 og 2016. Herefter
nedsættes det til 200.000 kr. i 2017 og
bortfalder i 2018. Der kan dog inden 2017
ske mange ændringer i de politiske hold
ninger, og i Bjergby-Mygdal Landsbyråd
og i Fæstebondeforeningen håber vi,
at kommunen vil overveje deres stilling
endnu engang, så Odden kan forblive et
samlingssted i området og et turistmæs
sigt aktiv for hele kommunen. Der arbej
des på højtryk i Fondsbestyrelsen med
at gøre det muligt at reducere udgifter
ne og øge indtægterne. Der er gennem
ført en entréforhøjelse. Alligevel har der
været et større besøgstal i år. Vi har af
holdt en meget vellykket kursus- og ak
tivitetsweekend den 6. og 7. september.
Ca. 600 gæster var forbi. Vi håber det kan
blive en tradition. Bestyrelsen ønsker alle
glædelig jul og godt nytår. Husk general
forsamlingen den 25. april 2015.
Agnes Pilgaard
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Julegaveideer
fra Odden
Som tidligere år kan medlemmerne bestille og købe julegaver på Odden,
selv om samlingen for tiden er vinterlukket. Julegaveidéerne er:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fæstebondemedlemskab årligt: 225 kr.
Sort forklæde med logo af Odden: 150 kr.
Sort mulepose med logo af Odden: 50 kr.
Plakater:
Selvportræt (træsnit) 50 kr.
Sol og Ungdom (tegning) 50 kr.
Michelle Bourret danser vals(e) (maleri) 125 kr.
Portræt af Michelle Bourret ”Bevæget” (maleri) 75 kr.
En bjergbestigerske (maleri) 150 kr.
Postkort:
5 blandede små 30 kr.
Store eller dobbelte pr. stk. 15 kr.
Oddenvin:
Rød og/eller hvid pr. flaske: 50 kr.
Odden ﬁlmen: 100 kr.
Originale litograﬁer: Kan ses på Odden.
Ophold i kavalerﬂøjen for 2 personer: 2700 kr. (inkl. medlemsrabat).

Ovennævnte kan købes ved henvendelse til Ingrid Thomsen, mobil: 40 86 75 81
eller på mailen: museum@jfwillumsenodden.dk.
Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.

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 60 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”.

Nyt fra
Fondsbestyrelsen
På denne tid plejer jeg at sige tak til
alle der har bidraget med det ene el
ler andet. Vi har i Fondsbestyrelsen
sagt farvel til Niss Ribergaard og tak
ker Niss for arbejdet og den gode
velvilje i de forgangne 4 år. Hjørring
Kommune har udpeget Jørgen Bing
som nyt medlem. Vi har budt Jørgen
velkommen og glæder os til fortsat
godt samarbejde. Det samme kan
vi til alle jer frivillige, som på hver je
res måde er med til at holde Odden i
gang. Tak for jeres hjælp i årets løb.

med de årlige tilskud. Takket være
stor opbakning fra nær og fjern ser
det nu ud til, at vi vil være sikret vo
res hidtidige tilskud på 420.000 kr. i
såvel 2015 som 2016. Herefter ned
sat til 200.000 kr. i 2017 og bortfald i
2018. På denne baggrund arbejder vi
i bestyrelsen på at reducere vores af
hængighed af det offentlige tilskud,
hvilket ikke er en nem opgave. Som
jeg skrev i august, har vi ansøgt Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond og
fået midler til en analyse- og marke
tingplan udarbejdet af en konsulent.

Bestyrelsen består nu af:
Formand Estrid Mark
Kunsthistoriker Troels Andersen
Fhv. borgmester Søren Risager
Advokat Tage Kragbak
Direktør Morten Victor Petersen
Byrådsmedlem Jørgen Bing

Vi håber dette initiativ vil vise veje
til at forøge vore indtægter. Samti
dig prøver vi at finde nye besparelser
på driften og arbejder sammen med
konsulenten på at udarbejde en for
retningsplan. I den indgår, at Hjør
ring Kommune i 2016 har lovet at
tage stilling til at yde Odden et ren
te- og afdragsfrit lån. Det vil bidrage
til at Odden fortsat kan eksistere som
et aktiv for landsdelen.

Vi har i året haft nogle fine koncerter
og velbesøgte Odden-weekender.
Se omtale andetsteds. Og så har vi
fra 15. maj til sæsonens slut haft en
miniudstilling med Edith Willumsens
værker.
Her i Fondsbestyrelsen kan vi sam
le kræfterne om ting inde i huset og
de altid mange administrative op
gaver. F.eks. projektet om dannel
sen af Møllesøen, samt problemet

Ved denne sæsons slut glæder vi os
over, at rigtig mange har givet gode
tilbagemeldinger ikke mindst vedr.
opgaver der nylig er afsluttede. Det
gælder især Hestestalden og plan
cheudstillingen der samt fornyelsen
af brolægningen på adgangsvejen til
Odden og den smukke gårdsplads.
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Nyt fra
Fondsbestyrelsen
Afsluttet er også arbejdet med jord
varmeanlægget. Det bliver rigtig
spændende at se hvor meget vi her
kan spare, og vi er også lidt stolte
over at være blevet en meget ”grøn
nere” herregård med mindre CO2
udledning.
Og så er Willumsen denne sommer
kommet helt til Amerika. Vi har ud
lånt 2 værker, ”Englen over graven”
og ”Dobbeltportræt”. De er udstillet
på Museum of Art, Fort Lauderdale,

Florida, USA og kan ses frem til midt
i februar 2015. Museet har især fokus
på efterkrigs europæisk avantgarde
kunst, og man har her den største
COBRA-samling i USA.
Dermed er jeg nået til årets julehilsen. Den er stor og til jer fra Kirsten
Petersen og bestyrelsen.
Estrid Mark

Willumsens sidste maleri ”Englen over graven” udlånt og udstillet på Museum of Art i Florida, USA
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ArrANGeMeNTer PÅ OddeN
Af Agnes Pilgaard

Herregården Odden bød indenfor
weekenden den 6. og 7. september 2014
Det blev en rigtig kreativ, hyggelig og
inspirerende weekend på Herregården
Odden. Weekenden blev sunget i gang
med det 19 mand store velsyngende
BjergbyMygdal Voksenkor.
44 børn og 53 voksne deltog i de ud
budte kurser. Helene Mark Sandorff un
derviste børn i tegning, samtidig med at
hun kunne fortælle børnene om hvor
dan det var at være barn på Odden, da
hun er barnebarn af Victor og Kirsten Pe
tersen. Lina Franke Hedegaard arbejde
de også med børn, hvor de tredimensi

onelt arbejdede med ståltråd, avispapir
og malertape. Blandt de voksne kursi
ster underviste Belinda Nors i tegning
efter levende model. Belinda undervi
ser til daglig i Croquis og studerer Arki
tektur og Design på Aalborg Universitet.
”Blomstermanden”, blomsterdekoratør
Johnny Haugaard fra Herning undervi
ste i Hestestalden i tre spændende work
shops, hvor der blev kreeret de mest im
ponerende blomsterdekorationer der
som hovedpart bestod af materialer fra
grøftekanter og skov omkring Odden.

Blomsterdekoratør
Johnny Haugaard
inspirerer kursisterne
på gårdspladsen
på Odden
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der oprindelig var annonceret som en
friluftsgudstjeneste, deltog trods silende
regn 82 personer. Rigtig mange nød kaf
fe, kage og pålægsboller i cafeen i løbet
af weekenden, hvor en flok gæve fæste
bønder vartede gæsterne op. Både lør
dag og søndag var der klassiske koncer
ter med utrolig dygtige unge mennesker
fra egnen. Lørdag var det Mikaella Ngo
på flygel og Rikke Schütz på tværfløj
te, og søndag var det Matilde Kanstrup
Christensen på flygel, Christine Elkjær
på cello og Sara Blichfeldt på violin. De 3
sidstnævnte er elever på MGK i Aalborg.

Besøgende blev inspireret af arbejden
de værksteder med pileflet, trædrejning,
keramik, uld og glasarbejde. KFUMspej
derne havde en lille hyggelig lejr, hvor
der bl.a. blev stegt og braset over bål og
jordovn. Der blev danset og sunget i He
stestalden ledet af Inge Stendys, som er
underviser på BjergbyMygdal skole.
Der blev holdt en meget stemnings
fyldt gudstjeneste v. sognepræst Lars
Brinth i Hestestalden med overdådigt
alterbord pyntet af blomsterdekoratør
Johnny Haugaard, kors lavet af rafter af
spejderne og musik af KFUMspejdernes
Brass Band fra Hjørring. I gudstjenesten,

Gudstjeneste
i Hestestalden
ved sognepræst
Lars Brinth
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ArrANGeMeNTer
PÅ OddeN
Mange fra lokalområdet mødte op som
gæster på Odden, der både lørdag og
søndag havde gratis adgang. I alt tiltrak
arrangementet godt 600 besøgende og
fik fyldig foromtale i lokalpressen.
Endnu engang tak til Realdania som har
støttet dette arrangement, en støtte som
har muliggjort at alle kurserne har været
gratis for deltagerne. Kursisterne drog

hjem med flotte blomsterdekorationer,
mange ark med tegninger af nøgenmo
dellerne og tegninger og andre kreative
kunstværker inspireret af J.F. Willumsen
– og helt sikkert med ny inspiration og et
syn på Herregården Odden som et sted
hvor mange kunstarter kan præsenteres
og udøves.

Lina Franke Hedegaard
arbejdede med børn,
hvor de tredimensionelt
arbejdede med ståltråd,
avispapir og malertape
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Af Troels Andersen

En stol i en æske
Flere af de besøgende på Odden har
undret sig over indholdet af en lille
æske eller trækasse, der ligger i mon
tren med Willumsens arbejdsredska
ber i det grå værelse. Æsken måler i
lukket tilstand blot 22 x 7,5 x 6 cm. Den
kunne ligne en lille malerkasse med
plads til farver og pensler, men den in
deholder nogle udskårne træprofiler,
forsynet med metalbeslag.
Når man åbner den helt, kan de enkel
te dele drejes på hængsler og forvand
les derved til benene på en spinkel ta
buret. Æskens låg bliver til taburettens
sæde. Metalbeslagene holder bene
nes spinkle konstruktion på plads i den
rette vinkel.
På låget har Willumsen indridset si
ne forbogstaver. Han er dog ikke kon

struktør af den sindrige lille kasse,
for på indersiden af låget er der ind
brændt et nummer eller en signatur
fra det firma, der har fremstillet tabu
retten. Hvornår og hvor den er ble
vet til er uvist. Et gæt er, at den hører
hjemme i det 19. århundredes slut
ning. Er det en artikel specielt fremstil
let til kunstnere, kunne Frankrig eller
England være oprindelseslandet. Slid
spor viser, at Willumsen har brugt den,
når han gjorde sine studier i naturen.
Skulle nogen kende til et tilsvarende
feltmøbel, hører vi gerne derom.
(Se feltstolen opslået på bagsiden af
borgavisen).

Willumsens lille feltstol.
Den lukkede trækasse

Willumsens lille feltstol.
Den åbne trækasse
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Af Troels Andersen

En vase af tin fra år 1901
Willumsen mødte den unge danske
kunstner Mogens Ballin (1871-1914),
da de begge opholdt sig i Paris i be
gyndelsen af 1890’erne. Lige som Wil
lumsen var Ballin i Bretagne i 1890
og havde kontakt med Paul Gauguin.
Begge var gæster ved den middag,
som Gauguin holdt i 1891 for venner
og bekendte inden sin afrejse til Tahi
ti. Mogens Ballins sparsomme maleri
ske produktion fra disse år er præget
af hans kontakter med kunstnere fra
kredsen omkring Gauguin, især maler
ne Paul Serusier og hollænderen Jan
Verkade. Under indtryk af samværet
i 1893 med den sidstnævnte gik Mo
gens Ballin fra den jødiske tro over til
katolicismen og hørte næsten helt op
med at male.
I 1896 vendte han hjem fra Frankrig
og Italien, hvor han bl.a. havde boet en
tid i Assisi, til København, og her blev
han resten af sit korte liv. Året efter sit
giftermål i 1899 åbnede han med sin
families formue i ryggen et værksted
og et udsalg for kunsthåndværk. Bal
lin ville – inspireret af englænderne
William Morris og John Ruskin – til
byde godt kunsthåndværk til en kun
dekreds, der ikke hørte til de velbeslå
ede. ”Ting som selv den allermindste
Pung kan betale. Folkekunst – og ik
ke raffineret Kunst for rige Parvenuer”,
skrev han til Verkade. Virksomheden
fremstillede derfor fortrinsvis brugs
genstande og smykker i tin, kobber,
messing og bronze, og mindre ting i
sølv: knapper, smykker og bestik, men
sjældent større sølvgenstande. Blandt

dem, der fik arbejde på værkstedet,
var i øvrigt den senere så berømte
sølvsmed Georg Jensen. Værkstedet
beskæftigede på sin højde mellem ty
ve og tredive personer, og dets pro
dukter kunne, foruden i udsalget i Sk
oubogade, ses på udstillinger i det nye
Kunstindustrimuseum i København
og i Tyskland.
Ballin inddrog flere af sin samtids
kunstnere, der lige som han selv gav
tegninger til værkstedets genstan
de. Blandt dem var Ludvig Find, Gud
mund Hentze og Siegfried Wagner.
Også Willumsen blev spurgt og kvitte
rede med en tegning til en vase i tin.
Den var yderst praktisk indrettet. De
øverste ringe af den palmelignende
form kunne tages af, så vasen kunne
anvendes til såvel høje som lave blom
ster. Dens store tyngde, når den var i
fuld højde, gjorde at den ikke kunne
vælte. Men der gik også meget mate
riale til den. Og Ballin afslog da også at
udføre en brødbakke, som Willumsen
på opfordring i 1903 tegnede til ham.
Den ville nemlig komme til at veje 5-6
pund og ville blive både uhåndterlig
og for kostbar for ”mine mindre flotte
kunder”, som Ballin udtrykte det i sit
brev til Willumsen.
Willumsens vase lod sig snarere af
sætte, for ”Desværre giver folk gerne
30-40 kr. for en Blomstervase, mens
en Petroleumslampe eller Brugsgen
stand ikke må koste noget.” Da vasen
blev vist på værkstedets udstilling på
Kunstindustrimuseet (19.10.-1.12.1901)
var prisen da også sat til netop 40 kro
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ner. Et eksemplar af vasen var også
med i 1902 på værkstedets udstilling i
”Keller & Reiner Halle für Kunstgewer
be” i Berlin.
Hvor mange eksemplarer, der blev
fremstillet af den, vides ikke. Vejen
Kunstmuseum har et eksemplar, som
er gengivet i det store katalog til mu
seets udstilling ”Mogens Ballins værk
sted” fra 2010, hvorfra også oplysnin

gerne i denne artikel stammer. Vasen
i Vejen adskiller sig fra det eksemplar,
som blev erhvervet til Odden på auk
tion i september i år, ved at kun det
øverste led af vasen er løst, mens det
på Oddens eksemplar ser ud til at de
to øverste led hænger sammen. De
kan dog nu ikke længere skilles fra
den nederste del, selvom det måske
oprindelig var hensigten.

Vase, efter en skitse af Willumsen. Tin, højde 28
cm, diameter foroven 14 cm, forneden 8 cm.
Udført på Mogens Ballins værksted og udstillet
på Kunstindustrimuseet i 1901
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Willumsens feltstol

