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Fra arrangementet mAd + kUnST + mUSIk. Der er dækket op til spil og spisning mellem Willumsens billeder,
skulpturer og møbler i Gyldenlæderstuen. Til sommer 2016 gentages de festlige arrangementer i juli og august.

Bestyrelsen 2015/16

Formanden fortæller: Vi er godt i gang med
at planlægge næste års
arrangementer. Vi søger,
sammen med BjergbyMygdal Landsbyråd, om
midler til at holde et arrangement den 21. og 22.
maj. Odden vil igen huse
kurser i tegning, blomsterdekoration, marionetteater, gymnastikopvisning og meget andet. Lørdag aften arrangeres fællesspisning
og musik. I Bjergby og Mygdal vil der være andre aktiviteter, samt åbent hus. Der er
mange ideer, og hvad det endeligt bliver, hører I nærmere om til foråret.

Agnes Pilgaard, formand
Kobbersholtvej 227, Astrup
9800 Hjørring
98 99 90 90 / 30 49 74 20
agnes.pilgaard@gmail.com
Peter Smidstrup, kasserer
Lars Dyrskjøts Vej 22
9800 Hjørring
98 91 12 12 / 40 71 72 73
petersmidstrup@stofanet.dk
Jette Nedergaard, sekretær
Kobbersholtvej 4, Mygdal
9800 Hjørring
98 97 14 50
jo.nedergaard@mail.dk

Det er besluttet, at vi igen tre gange i
juli og august arrangerer MAD + KUNST
+ MUSIK. Mere herom inde i bladet.
Odden er lukket for vinteren. Flygelstuen og Gyldenlæderstuen kan imens
blive renoveret. Det er meget tiltrængt.
Det bliver spændende at se, når Odden
åbner til marts.
Fæstebondebestyrelsen ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses
på Odden i 2016.

Gerda Rump Christensen, redaktør
A.N. Hansens Allé 12
2900 Hellerup
39 62 04 17 / 20 65 04 17
gerdarump@mail.dk

Agnes Pilgaard

Jens Holt Andersen
Danmarksgade 9,
9870 Sindal
98 93 53 61 / 40 62 53 61
jens.holt.andersen@skolekom.dk
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Suppleanter
Hanne Frost Høyer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98 92 74 43
lhh@has.dk

Herregården Odden, Oddenvej 31, 9800 Hjørring.
Tlf. 98 97 52 02
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk
Åben daglig 10-17 fra 1. marts 2016

Renita Brinth
Kirkevænget 6, Bjergby
9800 Hjørring
24 43 96 98
rrbrinth@googlemail.com

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS
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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:
Gavekort til 2 overnatninger med morgenmad i Kavalerfløjen med adgang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1200 kr. – fæstebønder
950 kr.
Fæstebondemedlemskab årligt: 225 kr.
Sort forklæde / mulepose med logo af Odden: hhv. 150 kr. / 50 kr.
Plakater:

Selvportræt (træsnit) 50 kr.
Sol og Ungdom (tegning) 50 kr.
Michelle Bourret danser vals (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.

»Oddenkors« som vedhæng til kæde eller som broche. Korssmykket er
fremstillet af sterling sølv, forgyldt med 24 karat guld, og består af 7 kors.
Det er adelsfamilien Lunges kendemærke og indlagt på Oddens sydmur
(se forsidebilledet). Pris 250 kr., næste år stiger prisen til 325 kr.
Filmen om Willumsen-samlingen. I en række optagelser med Victor Petersen har den kendte dokumentarfilminstruktør Jacob Jørgensen
skabt en introduktion til samlingen. I filmen indgår også optagelser med
Willumsen. Pris 150 kr. – fæstebønder 100 kr.
Ovennævnte kan købes ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk
eller tlf. 60 81 12 00. Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.
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Nyt fra
Fondsbestyrelsen
Lørdag den 25. april kl. 13.00
Nu er Willumsen-samlingen lukket for
vinteren 2015-16.
Vi har haft et godt år med interesserede gæster og en udlejning af kavalerfløjen, der er bedre end foregående år. Vores nye tiltag med Bed and Breakfast er
en succes.
Vi har jo, som I måske husker, en bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond, som er grundlaget for såvel en arkæologisk undersøgelse af Kavalerfløjen,
samt en istandsættelse af vægge og vinduesnicher i Flygelstuen og gulvet i Gyldenlæderstuen.
Vi er nu i gang med istandsættelsen,
som strækker sig over de kommende vintermåneder.
Med hensyn til Kavalerfløjen afventer
vi fortsat Kulturstyrelsens tilladelse og
sætter derefter arbejdet i gang. Dette arbejde omfatter en arkæologisk undersøgelse med spørgsmålet: Har der oprindeligt været en etage nedenunder, som
senere er blevet opfyldt?
Frederikssund og Skagen museer tilrettelægger en stor udstilling med temaet
»Badende børn«. I den forbindelse udlåner vi en del værker. Til gengæld herfor

låner vi en række arbejder fra Willumsen
Museet i Frederikssund.
Det drejer sig om »Moder og Datter i 3
alderstrin«: »Legen i Naturen«, »Undervisning i Naturen og Erkendtligheden«,
»Ud i Naturen«, alle fra 1904. Disse 3 var
bestillingsarbejder til Charlottenborg i
Ystad, Sverige.
Genopretning af søen er et projekt,
som indtil videre har taget lang tid. Vi
har modtaget en forundersøgelse og behandling af denne. På dette grundlag er
materialet nu, som det skal, overgivet til
Hjørring Kommune.
Kommunen skal tage stilling til genopretningsprojektet og derefter (forhåbentlig) meddele tilladelse til dets gennemførelse.
Et tilbageblik: Flotte arrangementer,
koncerter, spisning, dukketeater og Odden-weekend.
Nu er det tid til, at vi i bestyrelsen bringer jer alle en tak for jeres hjælp i året, et
godt nytår og en hilsen fra Kirsten Petersen med alt godt i det nye år.
Estrid Mark
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Find en ny
FÆSTEBONDE
Som mange måske ved, har Hjørring Kommune varslet nedskæringer i
tilskuddet til Willumsen-samlingen på Odden, og der er udsigt til at det
helt bortfalder i 2018.
Derfor vil Fæstebondebestyrelsen gerne opfordre alle fæstebønder
til at overveje at støtte Odden ved hver især at finde en ny fæstebonde og anbefale, at vedkommende melder sig ind i Fæstebondeforeningen. Dette forslag blev fremsat og kraftigt anbefalet ved fæstebondeforeningens seneste generalforsamling i april.
Medlemskab koster 225 kr. om året og kan gives som gavekort (se side 3).
Medlemmer har:
• Gratis adgang til Odden når som helst
• Rabat ved koncerter mm.


• G
 ratis deltagelse i den festlige, årlige generalforsamling med
skipperlabskovs (næste gang 30. april)
• 10 % rabat på leje af gæstelejligheden »Kavalerfløjen«

Når Odden åbner igen til marts, hæves entreen til 70 kr., så kontingentet vil være tjent ind ved få besøg. En tilgang af mange nye fæstebønder vil styrke Oddens økonomi – og måske formilde Hjørring Kommune, der ved en solid forankring kan forsikres om, at det vil være et stort
tab for os alle, hvis Odden må lukke, og samlingen flyttes et andet sted
hen.
Tilmelding kan ske til kasserer Peter Smidstrup, tlf. 40 71 72 73, e-mail:
petersmidstrup@stofanet.dk eller på www.faestebonde.dk.

5

Af Troels Andersen

Istandsættelse
af stuerne på Odden
Istandsættelse af Flygelstuen og Gyldenlæderstuen er nu gået i gang. Det
var spændende at se, hvad der gemte
sig under tapet og maling.
Ud mod hall’en er væggen af bindingsværk og soltørrede mursten, ligesom i rummene på 1. sal.
Ydervæggene og vinduesnicherne var
dækket af lærred på et træskelet. Men
inde bag det gemte sig heldigvis de oprindelige nicher, der også er i de andre
rum i Odden. Alle væggene var først tapetseret med aviser fra sommeren 1916.
Oven på det var der klæbet et mønstret
tapet, som var malet lyseblåt.
De lærredsbeklædte vægge samler

megen fugt, det ser man tydeligt på de
rustne sømhuller. Når alle vægge igen
er pudset og parketgulvet slebet af, vil
rummet fremstå i sin oprindelige skikkelse, og klimaet blive langt bedre for
de udstillede kunstværker og dermed
også for publikum.
I Gyldenlæderstuen gemte der sig under gulvtæppet først et forvitret linoleumsgulv, dernæst gulvpap og endelig
gamle slidte gulvplanker. Her kommer
der et nyt gulv med brede planker, som
i de øvrige istandsatte rum.
Istandsættelsen er blevet mulig gennem økonomisk støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
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Af Gerda Rump Christensen

Jul på Odden 1996 med
Kirsten Hüttemeier og Jytte Hilden
For 19 år siden arrangerede Victor Petersen julehygge på Odden lørdag den 28.
december, 4. juledag.
Dette år var der inviteret to prominente damer, nemlig den populære »madmor« Kirsten Hüttemeier og daværende
kulturminister Jytte Hilden. De to damer
kræsede for de mange fremmødte gæster i det gamle herregårdskøkken.
Kirsten Hüttemeier, iført skåneærmer,
bagte æbleskiver med sine tunge æbleskivepander af støbejern.
Til journalisterne udbrød hun »Gud,
jeg har ikke arbejdet ved sådan ét i
hundrede år« ved synet af det gamle
Morsø-komfur fra 1860. Heldigvis for de
hundreder af besøgende, som lagde ve-

jen forbi Odden for at få en smagsprøve
af de berømte æbleskiver, fandt Kirsten
Hüttemeier dog hurtigt tilbage til sin
fordums kunnen og svingede de tunge
komfur-ringe og pander.
Mens æbleskiverne blev flittigt vendt
i køkkenet, blev de båret rundt til de
mange gæster af ingen ringere end landets kulturminister Jytte Hilden. Iført
det smukkeste nystivede og nystrøgede, hvide broderie anglaise-forklæde så
Jytte Hilden ud, som om hun aldrig havde spildt tiden på at blive hverken kemiingeniør eller kulturminister, og ikke
have bestilt andet end at være servitrice på en gammel herregård i Vendsyssel
(ifølge VT, Vendsyssel Tidende).
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Af Agnes Pilgaard

mAd + kUnST + mUSIk
På baggrund af to meget succesfulde
arrangementer i juli måned, har Fæstebondebestyrelsen besluttet at afholde
tre arrangementer af samme type den
13. juli, 27. juli og 10. august 2016.
Landkøkkenet Mygdal har sagt ja til
igen at levere en lækker menu. Middagen vil blive indtaget i stuerne blandt

Willumsens skitser. Der vil igen blive
omvisning i samlingen og en afslutning
med musik.
Vi planlægger at kunne komme ud
med et færdigt program først på sommeren – men sæt allerede nu x i kalenderen både jeres egen og også venner
og bekendtes kalendere.

Musik og mad i
Flygelstuen i juli 2015

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra 1. marts 2016.

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

priser: Voksne 70 kr. – børn under 16 år gratis
Rundvisninger 600 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis
adgang.
Søndag den 14. februar:
holdt
Odden
fastelavn for
børn og øjen
voksne.
leje
af lejligheden
i kavalerfl
med Bed and Breakfast:
– 2 dage for 2 personer 1.200 kr. – fæstebønder 975 kr.
Mandag
denfor
8.1marts:
– 2 dage
person 975 kr. – fæstebønder 850 kr.
holdt
Kirstineleje
Foldager
”For
give
noget ud, må
mankr.have noget ind”
Ugentlig
uden Bforedraget
and B: 3.000
kr.at
– for
fæstebønder
2.700
medGavekort
udgangspunkt
i Willumsens
billede
”Kongesønnens
Bryllup”.
til ophold
i lejligheden
kan fås
ved henvendelse
til
museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 60 81 12 00
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 Gerda Rump Christensen

Edith Willumsens Æbleskivepige
I et hjørne af Oddens herregårdskøkken
står en fin gipsfigur, en tyk kokkepige
med en æbleskivepande. Gipsfiguren er
det originale forlæg, udført af Edith Willumsen.
»Den tykke kokkepige« indgår som en
del af en søjle i det franske landkøkken
i kælderen i Willumsens ateliervilla på
Strandagervej 28 i Hellerups Ryvangskvarter. Søjlen er udhugget i klæbersten.
Kunstnerægteparret Edith og J.F. Willumsen skabte i årene 1906-1907 deres
kunstner- og ateliervilla på Strandagervej. Huset var både tænkt som deres hjem
for familien og som arbejdsplads for de to
kunstnere med hver deres atelier.
Willumsen holdt sin første udstilling
i kunstnervillaen i 1910. Mange mennesker kom for at se udstillingen, men
især også for at se huset med den fantastiske idérigdom og indretning, de
mange glasmosaikker i dør- og vinduespartier, originale døre og trapperum,
indhuggede skulpturer i søjler og ildsteder. Villaens rosa og grønne farver er
karakteristiske og er brugt i Willumsens
egen udstillingsplakat fra 1910, som også hænger på væggen i Oddens køkken.
Ateliervillaen
på Strandagervej
ejes i dag af
Realdania Byg.
Villaen
fungerer som
kunstnerbolig,
men åbnes for
offentligheden.
Der er udgivet
en bog om huset,
som kan købes
på Odden
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Edith Willumsens
Æbleskivepige i
Oddens køkken

