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Odden Borg Avis

generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag 25. 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 kaff e og hjemmelavet lagkage.  
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Formanden fortæller: Odden er nu igen 
åben hver dag fra kl. 10-
17. Den 1. marts blev dø-
rene slået op for sæson 
2015. 

Vi glæder os til at præ-
sentere en masse aktivi-
teter, som vi håber har in-

teresse for rigtig mange gæster. 
Det har stor betydning for Herregår-

den Odden, at mange kommer for at se 
samlingen, men også at der er interesse 
for de aktiviteter, vi som fæstebønder er 
med til at arrangere på Odden. Læs om 
de indtil nu planlagte aktiviteter inde i 
bladet.

Vi håber i bestyrelsen at se rigtig man-
ge af jer til Fæstebondeforeningens ge-
neralforsamling den 25. april kl. 13 på 
Odden. 

Vi vil gøre os umage med at lave skip-
perlabskovsen lige så god, som den ple-
jer at være. For at sikre at alle munde 
bliver mætte, er det nødvendigt med til-
melding senest den 22. april. 

Agnes Pilgaard
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geNerAlFOrSAMllINg PÅ OddeN

Lørdag den 25. april kl. 13.00
Fæstebønderne under Herregården Od-
den holder generalforsamling som sæd-
vanlig 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-
gens afholdelse serveres kaff e eller te 
med hjemmelavet Odden-lagkage.

Generalforsamlingen indledes med vel-
komst ved formanden Agnes Pilgaard og 
koncert i Flygelstuen. Til dette års gene-
ralforsamling kommer organist ved Myg-
dal Kirke, Jonatan Kagan, som spiller på 
museets fi ne Blüthner fl ygel, sammen 
med fl øjtenist Line Jensen. 

Til generalforsamlingen i 2013 havde vi 
også fornøjelsen af de to musikere, ud-
klædte i barokkostumer. 

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

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

Priser: Voksne 60 kr. – børn under 16 år gratis 
Rundvisning 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

Jonatan Kagan og Line Jensen ved generalfor-
samlingen i 2013.
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Lørdag den 11. april kl. 15.00

Koncert med pianisten Tanja Tismar og fi re 
sangere fra Hochschule für Musik i Köln

På programmet står solosange og du-
etter af Schumann, Schubert, Mendels-
sohn, Richard Strauss og Hugo Wolf, alle 
med foråret som tema.  Mange vil sikkert 
huske, at Tanja Tismar sidste år gæste-
de Odden med fi re af sine elever. Den-
ne gang kommer tre kvindelige og en 
mandlig sanger, der sammen med Tanja 
Tismar fører os ind i den store tyske lie-
der-tradition. 

Billetter 75 kr., fæstebønder 60 kr. kan 
forudbestilles på Odden, tlf. 98 97 52 02 el-
ler mail museum@jfwillumsenodden.dk.   

Michael Krinner,  Marina Schuchert, Mara 
Cascio, Juliane Wenzel og Tanja Tismar. 
Foruden koncerten på Odden medvirker de 
også ved gudstjenesten i Bjergby Kirke den 
12. april kl. 10.30

ArrANgeMeNTer PÅ OddeN
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Lørdag den 9. maj kl. 13-17

lær at tegne efter model med Belinda Nors
Belinda Nors, der afholdt to kurser for 
voksne i tegning efter levende model i 
efteråret 2014, har sagt ja til at komme 
igen. Det giver et helt nyt blik på omgi-
velserne, og ikke mindst på Willumsens 
mange modelstudier, at prøve kræfter 
med modeltegning. Og det kan lade sig 

gøre, selv om man ikke har prøvet det før.
Der er kun plads til 12 personer på hol-

det. Pris inkl. modelhonorar og tegnere-
kvisitter 250 kr.

Bindende tilmelding senest den 5. maj 
til Odden, tlf. 98 97 52 02 eller mail mu-
seum@jfwillumsenodden.dk.

Lørdag d. 30. maj kl. 14

en musikalsk rundvisning på Odden
Lørdag den 30. maj bliver der en 
usædvanlig musikalsk rundvisning 
på Odden. Duoen HERINGA spiller 
kompositioner, som er inspireret af 
middelalderens musik. Det kom-
mer til at foregå i forskellige rum 
på Odden, og ind imellem de musi-
kalske afsnit fl ettes fortællinger om 
Oddens historie og om Willumsens 
billeder. 

HERINGA består af Rasmus Gol-
lin på fl øjte og mandolin og Steen 
Poulsen på requinto guitar. Herin-
ga er det ældste ord for Hjørring, 
kendt fra en mønt fra 1100-tallet, 
der fi ndes på museet i Hjørring.

Om musikken siger HERINGA 
selv: »Vi er meget live-orientere-

de. Her og nu situationen er me-
get afgørende for vores udtryk. Vi 
er med på lidt af hvert. Hvor der er 
folk kan vi spille. Vi kan spille højt, 
kraftigt og rytmisk. Vi kan ligeledes 
spille sagte og poetisk.«

Koncert og omvisning varer ca. 
1 time og slutter i cafeen. Billet-
ter koster 70 kr. (fæstebønder 60 
kr.). Da pladsen i rummene og an-
tallet af stole er begrænset, er det 
en god ide at tilmelde sig på for-
hånd på tlf. 98 97 52 02 eller til Od-
dens mail: museum@jfwillumse-
nodden.dk. Hvis der skulle blive 
overtegnet, vil der blive mulighed 
for, at forestillingen gentages kl. 
15.30.
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Onsdagene den 1., 15. og 29. juli

Herregårdsaften med mad og musik!
En lille gruppe fæstebønder er gået i 
gang med at lave arrangementer, vi ikke 
har prøvet før.

Vi vil tre onsdage i juli måned åbne op 
for en aften med omvisning i samlingen, 
3-retters middag og musik under og ef-
ter middagen. Datoerne er den 1., 15. og 
29. juli.

Formålet er at lave arrangementer i 
højsæsonen på Odden for at sprede 
viden om og interesse for Willumsen-
samlingen. Målgruppen er turister i 
sommerlandet og lokale, der får som-
mergæster på besøg og selvfølgelig fæ-
stebønder og alle andre. 

Detaljerne er ikke på plads endnu, 
men Mygdal Landkøkken vil lave ma-
den, Troels Andersen har sagt ja til at la-
ve nogle af omvisningerne, og vi har la-
vet aftale med musik til to af aftnerne. 
Det bliver meget spændende, om det vil 
lykkes at sælge 50 billetter pr. aften, og 
om det er noget, vi får lyst og interesse i 
at lave til en tradition.

Følg med på hjemmesiden: www. Fae-
stebonde.dk, www.jfwillumsenodden.dk 
og facebook: Willumsens venner på Od-
den. Her vil I blive orienteret, når vi kom-
mer lidt længere med arrangementerne.

ArrANgeMeNTer 
PÅ OddeN

Carl Nielsen og Sophus Claussen 150 år
To af Willumsens nærmeste venner, 
komponisten Carl Nielsen og digteren 
Sophus Claussen, blev født for 150 år 
siden. Carl Nielsen-jubilæet markeres 
mange steder og bliver det også på 
Odden, hvor der er fl ere arrangemen-
ter på vej i løbet af sommeren og ef-
teråret. 

Lørdag den 5. september vil vi også 
fejre Sophus Chaussen, som skrev fl e-
re digte til Willumsen. Willumsen ma-
lede i 1915 vennen, der læser sit sto-
re digt »Imperia« for digterkollegaen 

Helge Rode, mens Willumsen lytter i 
baggrunden. På Odden fi ndes en ræk-
ke skitser til billedet.

Claussens muntre stykke »Frøken 
Regnvejr« blev opført privat i 1894 
på vennernes eget marionetteater. 
Willumsen havde lavet teatret og ko-
stumerne til dukkerne, og Carl Niel-
sen musikken. Vi håber at kunne vise 
»Frøken Regnvejr« i samarbejde med 
marionetteatret i Skørping og afslut-
te dagen med en koncert med Carl 
Nielsens kendteste sange.
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NyT FrA  
FONdSBeSTyrelSeN
 
I sidste nr. af Borgavisen hørte I, at 
Willumsen sidste sommer var kom-
met helt til Amerika, idet vi hav-
de udlånt »Englen over Graven« og 
»Dobbeltportræt« til Museum of 
Art i Fort Lauderdale i Florida. Wil-
lumsen er nu kommet hjem igen og 
de to værker tilbage i vores samling.

Storme kan være stærke på Od-
dens højtliggende og åbne banke – 
ved den seneste fik vi en del skader 
på tag samt to væltede træer. Det 
ene var det meget store gamle aske-
træ nær flagstangen, som væltede 
ned i voldgraven. Træet så meget 
stærkt ud da det stod, men viste sig 
kun at have en tynd skal uden om et 
hult indre så stort, at en voksen per-
son kunne stå inde i træet.

Etableringen af jordvarmeanlæg-
get er nu fuldendt. Det er indkørt før 
jul og fungerer som det skal. Se an-
detsteds i bladet.

Henover vinteren har vi arbejdet 
sammen med konsulentfirmaet Hel-
le Simonsen, hvis opgave bestod i 
via en marketingplan at finde ideer 
til at forbedre Oddens økonomi. Det 
er blevet til interviews med fonds-
bestyrelse, fæstebønder og gæster 
på museet. Desuden har hun kon-
sulteret Hjørring Erhvervsråd og 
udvalgte virksomheder om mulige 
sponsorater. Vi afventer rapport om-
trent samtidig med denne borgavis.

En besparelse for Odden håber vi 
at opnå gennem en forbedret LED 

belysning. Dette vil give mindre CO2 
udslip og for os en økonomisk ge-
vinst.

Og så håber vi snart at få gang i de 
nødvendige forundersøgelser forud 
for en genetablering af Odden Møl-
lesø. Dette bør ske i løbet af foråret.

Når dette skrives, er dørene åbnet 
for den nye sæson 2015. Vi er glade 
for at kunne fastholde åbningstiden 
som før takket være de frivillige ku-
stoder.

Estrid Mark

Det store træ ved flagstangen blev of-
fer for stormen den 10. januar. Trods sin 
kæmpekrone viste det sig at være hult i 
stammen. Man kan tælle mindst 150 år-
ringe i det sunde ved 
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Det har igennem flere år været et ønske 
at få opgraderet varmeforsyningen til 
Odden. Der har været flere grunde her-
til, men specielt tyverierne af fyringsolie 
var blevet en belastning, også økono-
misk. 

Foruden at kunne erstatte olien med 
vedvarende energi er der en økonomisk 
gevinst ved at få jordvarme. Udgifterne 
til varme og varmt vand vil i fremtiden 
være langt mindre end prisen på forbru-
get af olie. Olien har været en stor post 
på Oddens budget.

Anlægget er kørt ind og virker til-
fredsstillende. Oliekedlerne er dog ble-
vet stående og kan være »back up«. De 
spiser jo ingen penge. Det har været en 
lang proces at komme igennem, da der 
er fredningsbestemmelser at tage hen-
syn til. Det har fordyret jordvarmean-
lægget væsentligt og tidsmæssigt har 
det også haft konsekvenser. 

Vi skulle mere end 100 meter væk fra 

Af Morten V. Petersen

Jordvarme på Odden
Odden af fredningsmæssige årsager, og 
hensynet til de naturbeskyttede områ-
der gav et yderligere skub ud. Det bevir-
kede, at der skulle nedgraves ca. 185 m 
føderør, før selve de godt 2 km jordvar-
merør kunne lægges ud. Konsekvensen 
heraf var, at rør, brine pumper m.m. skul-
le have større dimensioner end normalt.

Der har været mange ind over for at 
få det til at lykkes, og uden fondsstøtte, 
bidrag fra leverandører og håndværke-
re og velvilje fra myndighederne havde 
projektet ikke kunnet realiseres. 

Der skal specielt rettes en stor tak til 
de tre fonde, der har støttet os: Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond, A.P. Møl-
ler Fonden og ENV-Fonden. Tak også til: 
Fa. HS Tarm/BAXI, Fa. Emtelle, Fa. Kent 
Andreassen VVS, Fa. Multivikaren, Fa. 
Bjergby El-Service, samt til Vendsyssel 
Historiske Museum for arkæologisk til-
syn, og til Hjørring Kommunes tekniske 
forvaltning og Kulturstyrelsen.

Oddens ny jordvarmeanlæg,  
som i fremtiden skal forsyne den gamle  

herregård med vedvarende energi.
Odden står således som et eksempel på en 

fremtidig miljøvenlig energiforsyning.  
Lokalt er der nu etableret en energi- 

renoveringsgruppe under den nystiftede 
Bjergby-Mygdal Erhvervsforening,  

som arbejder for en generel  
energirenovering i de to sogne 
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I maj 2014 kom et lille portræt, ma-
let af Willumsen, frem på en netauk-
tion. Det lykkedes at erhverve det til 
Odden, og det er nu indgået i sam-
lingen som en gave fra Fæstebonde-
foreningen. 

Om tidspunktet for billedets tilbli-
velse er der ingen tvivl, det er sirligt 
og omhyggeligt signeret med Wil-
lumsens forbogstaver og datoen 
28.3.1883. Han var altså blot nitten 
år, da han malede det.

Det er portræt af en ung pige, set 
i profil, et nærbillede ville man si-
ge med et fotografisk udtryk. Wil-
lumsen arbejdede ved denne tid 
med store kultegninger af model-
ler og portrætter, som obligatoriske 
øvelser på Kunstakademiet, efter at 
han havde bestemt sig for »at blive 
billedmaler«, som han selv udtrykte 
det. Det lille portræt viser, at han al-
lerede var det. Det er både i farve og 
modellering af det unge ansigt mere 
fuldkomment og navnlig mere poe-
tisk end de akademiske studiepor-
trætter, som findes repræsenteret 
på Odden.

Hvem var modellen? Pigens navn 
har han indridset foroven. Hun havde 
hele tre fornavne: Stella Adele Victo-
ria. Efter det står der et yderst usæd-
vanligt efternavn: Dipo. Det gjorde 
det muligt at finde hende og hendes 
familie i folketællingen fra 1880. Hun 
var født d. 21.11.1864, og var således 
atten år da billedet blev til, et år yng-
re end Willumsen. Hun er opført som 

datter af detailhandler Ferdinand Pe-
ter Thorvald Dipo og Oline Marie Bi-
sted, boende  St. Strandstræde 98/25 
i København.

Faderens stillingsbetegnelse er in-
teressant, for også Willumsens far er 
opført som detailhandler ved denne 
tid. Altså en datter af en forretnings-
forbindelse måske? Men hvor var fa-
milien mon i 1883? Det ved vi ikke, 
og man søger forgæves på faderens 
navn og adressen i St. Strandstræde 
i den følgende folketælling fra 1885.  

Forklaringen på det usædvanlige 
efternavn kan man finde i en stam-
tavle for slægten Dipo på nettet. Her 
får man at vide, at den i Danmark 
nedstammer fra en fransk militær-
musiker, der indvandrede til Dan-
mark i 1819. Hans søn blev valdhor-
nist i Det kgl. Kapel og fik ikke mindre 
end ti børn, et af dem var Ferdinand 
Dipo. Stamtavlen røber, at Stella var 
født uden for ægteskab, men at de-
tailhandleren i 1879 gav hende sit ef-
ternavn. Og her er også forklaringen 
på familiens tilsyneladende forsvin-
den fra de senere registre. Faderen, 
eller rettere stedfaderen, døde på 
Frederiks Hospital d. 23.3.1883. Blot 
fem dage senere signerer Willumsen 
portrættet af den unge pige.

Hvad blev der siden hen af hende? 
Søger man på moderens navn i fol-
ketællingen fra 1885, får man at vi-
de, at hun efter mandens død ernæ-
rede sig som dameskrædderinde og 
boede i baghuset til Østergade 21 

Af Troels Andersen

STellA Adele VICTOrIA
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sammen med Stella og tre små døt-
re på 9, 7 og 5 år fra ægteskabet med 
Ferdinand. I senere tællinger genfin-
des navnet Dipo ikke, hverken i Kø-
benhavn eller andetsteds.

Ifølge stamtavlen emigrerede mo-
deren i 1894 med de tre døtre til 
USA, mens Stella blev tilbage i Dan-
mark. Hun var nemlig i 1890 blevet 
gift med den seks år ældre Frede-
rik Mencke Peter Bonnichsen (født 
1858). Også han havde i 1883 fået 
borgerskab som detailhandler og 
havde etableret sig som isenkræm-
mer. Herefter fortaber sporene af 
Stella sig. Hvor portrættet har be-
fundet sig, indtil det dukkede op på 
auktionen i 2014, vides ikke. Og en 
henvendelse til familien Dipos efter-
kommere er ikke blevet besvaret. 

Tilbage til billedet. Stellas rødmen-
de kinder og alvorlige udtryk er skil-
dret med stor indlevelse, det har for 
Willumsen ikke blot handlet om at 
gengive den ydre lighed med model-
len, i konkurrence med fotografiet på 
akademiet.  Hun bærer en højhalset, 
sort kjole, der holdes sammen med 
en broche, sikkert blot af messing, 
og lille koralperlekæde, der afsluttes 
med et lyseblåt smykke. (Det var i øv-
rigt gemt under rammens kant. Ram-
men er den originale og ligner meget 
den, der omgiver Willumsens billede 
af »Neger spiller på fløjte for en da-
me« fra 1884. Alene den viser, at bil-
ledet har haft en særlig betydning 
for Willumsen).  

Herfra er alt gætværk, men kun-
ne give stof til en novelle. Hvorfra 
kendte de to unge hinanden? Stel-
la vidste, at hun havde en stedfar, 
Willumsen havde nok allerede den-
gang sine tvivl om forholdet til sin 
far. Talte de om det, lå det blot som 
en skjult forståelse mellem dem, el-
ler blev det slet ikke berørt? Bille-
det blev til på et tidspunkt, hvor der 
var indtrådt en katastrofe i Stellas 
familie. Var det overhovedet afkla-
ret, hvordan familien skulle klare sig 
fremover, blot fem dage efter fade-
rens død? Havde han mon efterladt 
sig stort andet end gæld til hustru-
en, steddatteren og tre småpiger på 
3, 5 og 7 år?

Uden at kende svarene på alle dis-
se spørgsmål, spørger man uvilkår-
ligt sig selv, når man ser det lille inti-
me billede: malede Willumsen mon 
portrættet, fordi han – og hun – ane-
de, at de måtte skilles? Og er det for-
kert at sige, at billedet lyser af både 
sorg og forelskelse?

Willumsens portræt af den unge Stella  
(se bagsiden) måler 30 x 30 cm  

og er ophængt på nordvæggen  
i gavlværelset på 1. sal. Portrættet er en 

gave fra Fæstebondeforeningen



Willumsens portræt af den unge Stella, som nu kan ses på Odden

MINIOMVISNINger
Der er miniomvisninger i samlingen alle onsdage kl. 14.00

Caféen på Odden holder åbent alle dage


