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Fra generalforsamlingen lørdag den 25. april. 57 fæstebønder deltog i generalforsamlingen.
Der var som altid en livlig stemning og interesse for foreningen og arbejdet på Odden. Her mødes
fæstebønderne i Gyldenlæderstuen til velkomst og indledende koncert. Derefter middag med
den hjemmelavede skipperlabskovs ovenpå i Sommerstuen, hvor der efterfølgende blev holdt
generalforsamling.

Bestyrelsen 2015/16

Formanden fortæller: Jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer, og dette er jo muligt,
selv om det har været lidt
sløjt med temperaturen
og solskinstimerne. Mon
ikke august kan rette lidt
op på statistikken.
På Odden har der været mange gæster
i sommer, så der har været travlt for vore
dygtige kustoder og fæstebønder.
Tak til alle jer, som deltog ved generalforsamlingen den 25. april. Det er dejligt,
at der er stor interesse for bestyrelsens
arbejde. Igen var der fuldt hus med 57
fremmødte. Se referatet og beretningen
inde i bladet.
I bladet kan I også læse om det helt
særlige tiltag med MAD + KUNST + MUSIK, som er blevet afholdt i juli måned af
en større gruppe fæstebønder.
Det blev til to meget dejlige aftener,
hvor alt gik op i en højere enhed, og med
meget tilfredse gæster og stolte fæstebønder!
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Lørdag den 25. april kl. 13.00
Vi har længe håbet at få gang i forprojektet forud for genetableringen af Odden Møllesø. Det er sket i denne sommer
og har omfattet målinger af grundvandstand 4 forskellige steder i ”søen”. Det er
Orbicon, der står for disse undersøgelser.
Andre slags undersøgelser vil ske inde i
huset. Vi har fået legatbevilling fra Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond til en arkæologisk undersøgelse af Kavalerfløjen.
Legatet omfatter desuden en istandsættelse af vægge og vinduesnicher i spisestuen og gulvet i Gyldenlæderstuen.
Desuden er der også midler til PR. Istandsættelsen starter vi på i november, når
museet er lukket for vinteren.
Andre nyheder er en Bed and Breakfast
(B+B) ordning i Kavalerfløjen. Den består
af et ophold på 2 nætter for 2 personer til
kr. 1200,- for fæstebønder dog kr. 975,-. En

anden ny ordning er den, at man kan besøge cafeen separat. Dette har en del benyttet sig af, især cykelturister der kan søge indendørs på de værste regnvejrsdage.
Det skal endnu en gang pointeres, at
den store frivillige indsats for Odden og
samlingen gør det muligt for os at opretholde åbningstiden i hele sæsonen. De
frivillige dækker således 33% af vores personalebehov.
Særlig skal nævnes fæstebonde Jørgen Holt Nielsen, som er den, der står for
den udvendige vedligeholdelse af arealer
mm. Han yder en stor indsats, som er så
vigtig for vores ”visitkort”. En stor tak til
Jørgen.
Besøgstallet er på dette tidspunkt (primo august) bedre end sidste år.
Estrid Mark

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 indtil 1. november

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Priser: Voksne 60 kr. – børn under 16 år gratis
Rundvisninger 500 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis
adgang.
Søndag den 14. februar:
holdt
Odden fastelavn for børn og voksne.
NYT!
Det er nu muligt at leje lejligheden i kavalerﬂøjen med Bed and Breakfast:
Mandag
denfor
8.2marts:
– 2 dage
personer 1.200 kr. – fæstebønder 975 kr.
holdt
Foldager
”For at give noget
– 2Kirstine
dage for
1 personforedraget
975 kr. – fæstebønder
850 kr.ud, må man have noget ind”
medUgentlig
udgangspunkt
i Willumsens
billede
leje uden
B and B: 3.000
kr. – ”Kongesønnens
for fæstebønderBryllup”.
2.700 kr.
Gavekort til ophold i lejligheden kan fås ved henvendelse til Odden
Søndag den 14. marts:
var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen,
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der hver valgte deres yndlingsbilleder.

Af Agnes Pilgaard

MAD + KUNST + MUSIK
var kede af at aflyse maden fra Landkøkkenet Mygdal og Hjørring Kammerkor,
som skulle stå for den musikalske del.
Ved næste planlagte arrangement den
15. juli nåede vi lige netop op på minimum på 25 gæster. Det blev en rigtig
dejlig aften. Gyldenlæderstuen og Flygelstuen genlød af snak og latter og ros
til kokkene for den lækre mad. Da der
ikke var så mange, var det muligt samme sted at spise middag og høre musik
ved ”De spillemænd” fra Hjørring, som
høstede mange klapsalver. En meget
vellykket premiere, og i virkeligheden
rigtig dejligt, at der ikke var fuldt hus, således at vi kunne ”øve” os lidt. Vi var 10
fæstebønder inkl. Troels
Andersen, som med stor
indsigt fortalte om Oddens historie og viste omkring i Willumsen-samlingen.
Den 29. juli var der tilmeldt 37 gæster. Igen gik
arrangementet over al for-

Siden september 2014 har tanken om at
afprøve et nyt koncept huseret i fæstebondebestyrelsen. En ide om at kombinere Willumsens kunst, en ”fin” middag og musikalsk underholdning blev
født, og hen over vinteren og foråret
blev konceptet udviklet til overskrifterne MAD + KUNST + MUSIK, og i maj, juni og juli tog vi fat. Lokale og udenbys
fæstebønder meldte sig og fordelte sig
på 3 onsdage i juli, hvor opgaven var at
dække borde, lave velkomstdrinks, byde
velkommen, servere middagen og rydde op bagefter.
Arrangementet den 1. juli måtte vi desværre aflyse. Der var kun få tilmeldte. Vi
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ventning. Mange roser fra gæsterne, lækker mad, og super god musik fra Coffeebreak, som denne gang underholdt i
Hestestalden samtidig med kaffe og småkager. Denne gang var vi 9 fæstebønder,
hvoraf 4 var med begge gange.
Vi har prøvet at lave en række sommerarrangementer både henvendt til
lokale og deres sommergæster, samt til
turister, som holder ferie på egnen. Det
var lige præcis den målgruppe, der deltog. Der var gæster fra Mygdal, Bjergby,
Sindal, Skiveren, Aalborg, Lolland, Silkeborg, Malling, Kerteminde og mange flere steder.
Vi synes at arrangementerne indeholdt alt det, et godt arrangement kræver nemlig: overraskelser, morskab, god
stil, mad og drikkevarer af høj kvalitet,
samvær, hygge, god stemning og humor, og den 29. var der endda fuldmåne,
da vi trådte ud af Hestestalden for at sige
farvel til de glade gæster.
En stor tak til alle jer som troede på
ideen og bidrog på mange forskellige
måder før, under og efter arrangementerne. Mange tak til fæstebønder for
færdigheder, der gjorde de veldækkede borde til kunstneriske oplevelser i sig
selv. Landkøkkenet Mygdal skal her også

have stor klapsalve. De bidrog med fortræffelig mad, og fortræffelig organisering og håndtering af samarbejdet med
os fæstebønder.
Til slut skal nævnes, at de lokale turistforeninger har været meget begejstret
for arrangementerne og bakket det kraftigt op. MAD+KUNST+MUSIK er allerede
lovet plads i næste års turistmateriale!
Det betyder, at vi inden nytår skal beslutte os for, om vi næste sommer vil
gentage succesen. Det vil I høre nærmere om.
Citater fra gæster: ”Det var en hel formidabel aften”, ”vi vil gerne reservere billetter til næste år”, ”hvor har det været en flot
aften”, ”det har været en brandgod aften”.
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Generalforsamling
25. april 2015
Referent Jette Nedergaard

ved flyglet og Line Jensen på fløjte værker af Carl Philip Emanuel Bach og Joseph
Haydn samt variationer over Greensleeves. Som ekstranummer fik vi Carl Nielsens ”Tågen letter”.
Derefter gik alle op til de pyntede borde og skipperlabskovsen i Sommerstuen. Efter skipperlabskovsen afholdtes
generalforsamlingen:

Lørdag den 25. april fejrede vi den årlige festdag, nemlig Fæstebondeforeningens generalforsamling. Som altid havde mange aktive fæstebønder - heraf
flere nye - været i gang dagen før med
borddækning og pyntning, indkøb og
fremstilling af skipperlabskovs.
Kl. 13 bød formand Agnes Pilgaard velkommen i Flygelstuen. Efter Fritz Tandrups Borgsang spillede Jonatan Kagan

Ad 1. Poul Jelsager blev valgt som dirigent.
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Ad 2. Formand Agnes Pilgaard aflagde
beretning:
”Hvad er der sket på Odden og i Fæstebondeforeningen siden sidste generalforsamling?
Hjørring Kommune annoncerede den
27.5.2014, at tilskuddet til Odden kunne
indgå i besparelser. Det vakte megen
bestyrtelse. Men vi fik stor opbakning fra
andre institutioner i og udenfor Bjergby
og Mygdal. Heldigvis valgte Hjørring
Kommune ikke at gennemføre besparelserne i denne omgang. Der er dog stadig tunge skyer, da Hjørring Kommune
har meddelt, at tilskuddet kan bortfalde i 2018. Det må vi tage alvorligt og se
hvordan vi kan klare os uden. Vi må dog
argumentere for, at den unikke J.F. Willumsen-samling og Odden er et stort aktiv for kommunen.
I sensommeren 2014 blev jordvarmen
installeret og sat i drift på Odden. Den
har stået sin prøve hen over vinteren.
Dejligt at det er kommet i orden.
Ved sidste generalforsamling var brolægningsarbejdet i gang i Borggården,
og nu er også indkørslen op til Odden
lagt om.
Der skiltes nu ud til Skagen Landevej
med åben cafe i samlingens åbningstid.
Der har været en del arrangementer
på Odden det seneste år: I maj 2014 blev
der lavet forsøg med afholdelse af tegnekurser. Belinda Nors og Helene Mark
Sandorff havde tegnekursus for børn
og voksne med inspiration i Willumsens
mange tegninger.
Den 21. juni var der besøg af Asger Pedersen med kammerkoret Cantores Wibergis fra Viborg. Weekenden 6.-7. september var der igen kurser i tegning for
børn, som Helene Mark Sandorff og Lina
Franke Hedegaard stod for. Belinda Nors
havde tegnekurser for voksne efter levende model.
Blomsterbindingskurser blev styret
med hård hånd og humor af Johnny

Haugaard. Kursisterne (44 børn og 53
voksne) var særdeles tilfredse.
Bjergby-Mygdal KFUM-spejderne havde lavet en lille lejr hen over weekenden.
De arbejdende værksteder i gården havde god tilslutning. Musikindslagene var
af høj kvalitet, men ikke så mange tilhørere – måske på grund af for tæt program. Cafeen havde en god omsætning
og hjælp af fæstebondehjælpere under
ledelse af Sonja og Jytte, der havde doneret alt bagværk + pålæg.
Den planlagte udendørs gudstjeneste
ved vores sognepræst Lars Brinth søndag morgen blev i hast flyttet til Hestestalden, da regnen styrtede ned. Ca. 70
deltagere sad tæt på bænkene, og der
var flot pyntet med spejdernes kors og
Johnnys blomsterdekorationer. KFUMspejdernes Brass Band fra Hjørring spillede til salmerne.
En ansøgning til Realdania, ”Fremtidens Herregård”, resulterede i en lovning på 35.000 kr. og en meget vellykket weekend med 450-500 gæster. Tak
til alle.
Odden har været i vinterdvale fra november til marts.
Der har allerede været afholdt to arrangementer: Den 14. marts spillede Jesper
René Carl Nielsens tidlige klaverkompositioner og den 11. april kom Tanja Tismar og fire sangere fra Konservatoriet i
Köln og spillede og sang forårslieder for
de 45 tilhørere.
Den 9. maj holdes igen tegnekursus for
voksne efter levende model med Belinda Nors.
3 gange i juli måned er der omvisning,
mad og musik. Vi håber at kunne lave en
tradition. Der er nedsat en styregruppe,
og en hjælpergruppe ved de 3 datoer.
Weekenden den 5. og 6. september
planlægges der aktiviteter i forbindelse
med Carl Nielsen og Sophus Claussens
150-års fødselsdag. Der opføres marionetteater med tekst af Sophus Claussen,
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musik af Carl Nielsen. Teatret og kostumerne blev i sin tid lavet af Willumsen.
Her vil vi igen søndag morgen holde
udendørs gudstjeneste, med hestestalden som alternativ. Dejligt at sognepræst Lars Brinth har sagt ja til det.
Borgavisen er udkommet 3 gange:
august, december og senest april. Vi fortæller om, hvad der sker på Odden og
om nyerhvervede kunstværker.
Der er desværre tilbagegang af fæstebønder tilknyttet Odden. Pr. 1. januar var vi 279 mod 309 januar 2014. Det
er vores helt store udfordring, fordi vores mulighed for at donere til Fondsbestyrelsen er af overordentlig stor værdi,
ikke mindst hvis tilskuddet fra Hjørring
Kommune forsvinder. Samtidig er vores
stemme som støtteforening af stor værdi, når der skal søges fondsmidler og
forhandles med Hjørring Kommune.
I 2014 donerede fæstebondeforeningen følgende: Portræt som Willumsen
malede 19 år gammel i 1883, af Adele
Stella Victoria, værdi 8.515 kr., samt borde og stole til 20.000 kr.
Gerda Rump har sammen med bestyrelsen og Vestergaards Trykkeri planer
om at lave et skrift om ”Willumsen i det
offentlige rum”. Idéen er at samle de beskrivelser, som tidligere er blevet bragt i
Borgavisen.
Odden har været repræsenteret ved
4 borgermøder i vinter arrangeret af
Bjergby-Mygdal Landsbyråd. I fællesskab prøver vi at promovere Bjergby og
Mygdal som et attraktivt sted at bo og
et attraktivt område at besøge for turister. Nævnes kan også etablering af
Bjergby-Mygdal Erhvervsforening, som
holder deres møder på Odden.
Afslutningsvis vil jeg på Fæstebondebestyrelsens vegne takke alle for jeres
bidrag, såvel praktisk som økonomisk
via det årlige kontingent. Jeg vil gerne
henstille, at I afleverer jeres mailadresse til Peter Smidstrup. Vi vil gerne kun-

ne sende kontingentopkrævninger over
mail, samt nyhedsbreve om arrangementer på Odden.
Tak til Vestergaards Trykkeri ApS for
god behandling og flot arbejde ved
trykning af Borgavisen. Mange tak til
Fondsbestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år, samt tak til
Kirsten Petersen for din måde at være
her på. Til slut vil jeg gerne sige en stor
tak til Fæstebondebestyrelsen for rigtig
godt og frugtbart samarbejde.”
Ad 3. Kasserer Peter Smidstrup gennemgik regnskabet, der blev godkendt
med applaus.
Ad 4. Fæstebondebidraget er uændret
225 kr. for det kommende år.
Ad 5. Der var genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer Gerda Rump Christensen, Jens Holt Andersen og Jette Nedergaard. Som suppleanter blev genvalgt
Hanne Frost Høyer og Renita Brinth.
Ruth Lønskov ønskede ikke længere at
være suppleant.
Ad 6. Revisor Jens Broen blev genvalgt.
Ad 7. Ingen indkomne forslag.
Ad 8. På vegne af Fondsbestyrelsen orienterede Estrid Mark om stormskaden i
vinter, om risikoen for at Hjørring Kommunes tilskud bortfalder fra 2018, samt
om den marketinganalyse, der er udarbejdet for at imødekomme denne situation. Der er opnået besparelser ved
omlægning af lån, ved at etablere jordvarme, ved at skifte til LED-pærer. Der er
søgt penge til forundersøgelser til genetablering af Møllesøen. Der er anskaffet to skulpturer: ”Sørgende dreng” af
Edith Willumsen samt tinvase af J.F. Willumsen. Tak til Fæstebondebestyrelsen
og tak til alle frivillige.
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Troels Andersen redegjorde om forhandlingerne med kommunen om tilskuddet og gav udtryk for et ønske om,
at Odden kan undgå at blive professionaliseret og bureaukratiseret, men kan
beholde den gamle ”ånd”. Vi skal gerne
ud af rollen som ”Danmarks bedst bevarede hemmelighed”, og det er med glæde konstateret, at der er 300 besøgende
på hjemmesiden om ugen, og den forholdsvis nye facebookgruppe kan forhåbentlig også rette op på den skjulte
tilværelse. Der er planer om fremover at
udleje Kavalerfløjen for to nætter i stedet for kun på ugebasis – pris 1200 kr.
Der fremstilles gavekort til formålet.
Troels Andersen gav en levende og bevægende skildring af Willumsens maleri

af Adele Stella Victoria, omtalt i borgavisen april 2015.
Til sidst var der kaffe og lagkage, og
herunder kom der nye forslag til at forbedre Oddens økonomi samt til at gøre
Odden mere kendt:
–
Alle opfordres til hver at skaffe
mindst én ny fæstebonde inden næste generalforsamling!
– Forslag om særpris til alle beboere i
Bjergby og Mygdal (Vestergaard tilbyder hjælp med hvervemateriale)
– Forslag om særlige arrangementer
for børn
Både nye og gamle fæstebønder kan
se frem til den næste generalforsamling
lørdag den 30. april 2016.
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Af Troels Andersen

Willumsens sene værker
til ny vurdering
Anne Gregersen: In Excess: Agendas in
the late work of J.F. Willumsen.
En phd afhandling. Københavns Universitets afdeling for kunst og kultur
2015. 280 s. Engelsk tekst.

kræver, går mange sider med diskussion og fremlæggelse af nyere teorier indenfor kunsthistorie og kritik. Meget
kort kan det siges, at forfatteren tilslutter sig en retning, der vil belyse ældre
kunstværker ved at sammenstille dem
med andre kunstneres senere frembringelser. Denne metode kaldes ”anakron”,
mens dens fortalere - modsat almindeligt sprogbrug og ment nedsættende kalder en betragtningsmåde, der prøver
at se kunstværkerne i relation til noget,
der gik forud for eller var samtidigt med
værkernes tilblivelse, for ”anakronistisk”.
Metoden praktiseres af Anne Gregersen bl.a. ved en sammenstilling mellem Willumsens store relief og et værk
af den fireogtyve år yngre Marcel Duchamp, der i årene 1915-1923 arbejdede
med at forene en række motiver, hvortil han knyttede forskellige tankekomplekser og symbolfunktioner, på et stort
glas. Det kendes i dag kun fra replikker,
udført mange år senere af andre. Visuelt har glasset og relieffet intet tilfælles.
Sammenstillingen forsvares, meget kort
fortalt, bl.a. ved at begge kunstnere afviste at give en tolkning af deres værk,
og at der optræder symbolske elementer i dem begge. Mon ikke teorierne ikke her tager overhånd? Det samme gælder nogle afsnit affødt af den udstilling,
hvormed museet i Frederikssund markerede JFWs 150-års dag, og hvor den
kommercielt succesfulde nulevende maler Julian Schnabel (og billeder af Francis Picabia) blev sat overfor Willumsens
sene værker.
Anne Gregersens afhandling indeholder imidlertid også et væld af iagt-

”Følelsens styrke. Man må bevæge sig
i modsætninger, se grotesker og
karikaturer mod skønhedsfyldte billeder.
De skønne billeder. De kåde groteske er
hvile mellem de store arbejder.”
Willumsens note,
citeret af Anne Gregersen.
Synet på Willumsens alderdomsværker har ændret sig i de sidste årtier. Længe blev de betragtet som vidnesbyrd om
kunstnerisk forfald og karakteriseret som
overdrevne og/eller banale. På museet i
Frederikssund stod de i årevis i magasinerne, først på en udstilling i Kunstforeningen i København i 1992 kunne man
se et større udvalg af sene arbejder, men
da kun frem til 1943. Adskillige år forinden, i 1978, havde kunstnerne fra Eksskolen dog inddraget nogle af magasinets billeder i udstillingen ”Arme og Ben
på Willumsen” på museet. Per Kirkeby,
Bjørn Nørgaard og Richard Winther så
forskelligt på dem. Winther var kritisk og
opfattede de sene billeder som et fald fra
ungdomstidens storhed, Kirkeby heftede
sig ved Willumsens ”professionelle kulde”
og det, han kaldte ”skiltemalerfrækhed”.
Anne Gregersen har gennem de sidste
tre år stillet sig den opgave at se de sene
værker i forhold, ikke blot til Willumsen
og hans samtid, men også til andre, yngre kunstneres værker af en helt anden
karakter. Som den akademiske praksis
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tagelser og interessante henvisninger
til Willumsens egne værker, der belyses
gennem hans notater og udklipsbøger,
lige som mulige inspirationer fra hans
”gamle samling” og de mange optegnelser, gjort i forbindelse med samlingen, inddrages. Man kan kun håbe, at afhandlingen kan blive afsæt for en mere
almen fremstilling med vægt på disse sider af teksten.
Til slut en personlig association, affødt
af afhandlingens kapitel om det store relief. Det har ægget til modstand og kritik, lige siden det i 1928 blev opstillet på
Statens Museum for Kunst. Den daværende direktør, Jørn Rubow, var godt tilfreds, da det i 1957 blev overført til museet i Frederikssund. Relieffets meget
forskelligartede bestanddele, både i udtryk og materiale, har provokeret i generationer med sin vilje til monumentalitet

trods alle de sammenstillede, uhomogene træk: karikatur, patos og sensualitet.
Er der mon ikke et andet værk end Duchamps, hvormed det er mere beslægtet? Et værk, der siden det blev til, er blevet mødt af kritik, oven i købet i nøjagtig
de samme vendinger som det store relief. Et værk, skabt i det samme årti af en
af Willumsens samtidige, hans nære ven
og åndsbeslægtede. Carl Nielsens sjette symfoni fra 1924-25 var og er stadig
et lige så overrumplende værk for samtid og eftertid som det store relief. Også
det satte de mest forskellige musikalske
genrer og motiver dristigt op mod hverandre i et modsætningsfyldt spil, uden
at forsøg på at formilde eller forene kontrasterne. Og dog insisterede Carl Nielsen på at kalde det en symfoni. Sinfonia
semplice. Summen af et livs erfaringer.
Provokerende og nærværende.

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
Det store relief på Willumsen Museet i Frederikssund.
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Carl Nielsen og Sophus Claussens
marionetteater ”Frøken Regnvejr”
den 5. september på Odden

