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Fra generalforsamlingen lørdag den 30. april. 50 fæstebønder deltog. Der var som altid en livlig stemning
og interesse for foreningen og arbejdet på Odden. Her mødtes fæstebønderne i de nyrestaurerede Flygel- og
Gyldenlæderstuer til velkomst ved formand Agnes Pilgaard og indledende koncert med fløjtenist Selma Bech
Madsen og pianist Mikaella Ty Ngo. Derefter var der middag med den hjemmelavede skipperlabskovs ovenpå i
Sommerstuen, hvor der efterfølgende blev holdt generalforsamling.

Bestyrelsen 2016/17

Formanden fortæller: Der har været mange gæster på Odden denne sommer. Måske skyldes
det, at sommervejret ikke
har været alt for godt, og
så har man mere lyst til at
gå på udstilling frem for på
stranden – eller også er det
pga. den store udstilling på Skagen Museum
omkring J.F. Willumsens malerier ”Badende
børn”, som udstilles sammen med bl.a. 90
forarbejder fra Odden. En sådan udstilling
fremmer også kendskabet til Odden og skitsesamlingen.
I skrivende stund har vi afviklet to sommerarrangementer MAD+KUNST+MUSIK med rigtig god succes. Det sidste arrangement afvikles den 10. august. I kan læse mere herom
inde i bladet.
I slutningen af maj havde vi et meget vellykket weekendarrangement i samarbejde
med mange andre aktører fra Bjergby og
Mygdal. Der skete mange ting på Odden.
Dette kan I også læse mere om inde i bladet.
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN

Lørdag den 25. april kl. 13.00

Vi er nu gennem største del af sommeren her på Odden og kan melde ud, at
besøgstallet er steget. Sammen med en
højere entré – fra 60 kr til 70 kr – betyder
det større entréindtægter. Også vores
Bed and Breakfastordning i Kavalerfløjen er blevet godt modtaget og allerede
kendt med flere bestillinger til følge.
Også derfor prøver vi at løse klimaproblemer i Kavalerfløjen ved ombygning
og vi venter på svar fra Kulturstyrelsen
og et fond.
Vi har i denne sommer haft kustodeudflugt til Skagen Kunstmuseum. Vores
kustoder har været i Skagen for at se udstillingen ”Ud i det blå”, og deres kustoder har besøgt os for at opleve og kende
Odden bedre. Det medfører øget samarbejde, og kendskabet til vore udstillinger skulle gerne betyde, at vi kan sende

flere gæster til hinanden.
I øjeblikket undersøger vi muligheden
for at Ystad Konstmuseum i anledning
af deres 80 års jubilæum vil vise særudstillingen ”Moder og Datter i 3 alderstrin”, som vi har fra april til oktober her
på Odden. Det kunne så fint blive sidst
på året med det formål for os at udbrede kendskabet til Willumsen og Odden
i Sverige.
Som næsten sædvanligt må der her
komme en tak til de frivillige som gør
deres til, at vi kan komme igennem sæsonen uden problemer.
Endelig fik vi sidst i juli den gode meddelelse, at 15. Juni Fonden har besluttet
at yde støtte med kr. 100.000 til vores
projekt ”Detailprojektering i forbindelse med genskabelse af Odden Møllesø”.
Estrid Mark

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

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:
Nyt!Odden
Det er nu
muligt for
at leje
lejligheden
holdt
fastelavn
børn
og voksne.i kavalerﬂøjen

med Bed and Breakfast:
2 dage for 2 personer 1.200 kr. – fæstebønder 975 kr.
Mandag
den 8. marts:
Ugentlig leje uden B and B: 3.000 kr. – for fæstebønder 2.700 kr.
holdt
Kirstine
Foldager
foredraget
at give
noget ud,
man have noget ind”
Gavekort til ophold
i lejligheden
kan”For
fås ved
henvendelse
tilmå
Odden

med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.

Søndag den 14. marts:
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var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen,
der hver valgte deres yndlingsbilleder.

Af Ulrik Jes Hansen

MAD + KUNST + MUSIK
Det synes som om det er en god ide at
spille på flere sanser, når turister og almindelige gæster skal underholdes. I juli
måned blev der afholdt to arrangementer på Odden hvor i alt 60 mennesker
fik sig en rigtig god oplevelse, med god
mad, god kunst og dejlig musik.
Sent på eftermiddagen en almindelig onsdag mødte gæsterne op. De fik
serveret en velkomstdrik og små lækre tapas. De sidste var lavet af Mygdal
Landkøkken. Det foregik i Hestestalden,
hvor også Troels Andersen underholdt
gæsterne med de spændende og ofte
blodige historier fra Oddens fortid som herregård
op gennem tiderne – ofte urolige tider med krige,
bondeopstand, adelsfejder. De folk, som har ejet
Odden, har deltaget i det
meste.
Derefter førte Troels Andersen gæsterne op i samlingen af J.F. Willumsens
kunst og gav en lige så
spændende – men knap så
blodig – gennemgang af et
udvalg af Willumsens værker. Da der var for mange
gæster til, at man kunne gå
gennem alle værelserne,
blev de sendt af sted selv
efter en kort gennemgang
af Willumsens kunst – især
hans arbejdsmetoder.
På slaget syv blev der ringet med klokken, og gæsterne tog plads i de to stuer i stueetagen. Her blev
serveret en meget lækker
middag – igen sat sammen og lavet af Mygdal

Landkøkken. Temaet for middagene var
hændelser fra Oddens historie.
De mange fæstebønder sørgede for
serveringen og for at glassene ikke blev
tomme.
Aftenen sluttede af i Hestestalden. Her
underholdt musikanter, der for de flestes vedkommende var hentet i lokalområdet. Vi er jo begavet med mange
store talenter omkring os.
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Generalforsamling
30. april 2016
Referent Jette Nedergaard
Derefter var der underholdning af to
dygtige piger fra Musikskolens Talentklasse, nemlig Mikaella Ty Ngo på 15 år
(flygel) og Selma Bech Madsen på 17 år
(fløjte). De spillede de Siciliano af Bach,
Reverie af Debussy og 2. sats af Webers
trio i G-mol.
Troels Andersen fortalte om den netop overståede renovering af Flygelstuen og Gyldenlæderstuen, og derefter
gik alle op til de dækkede borde i Sommerstuen ovenpå, hvor den gode skipperlabskovs med tilbehør blev nydt.

Den årlige generalforsamling i Fæstebondeforeningen på Odden blev i år
holdt lørdag den 30. april, og der var
mødt 50 fæstebønder fra nær og fjern.
Som sædvanlig havde mange hjælpende hænder været i sving. I år var der
noget særligt at glæde sig over, nemlig
den fine restaurering af Flygelstuen og
Gyldenlæderstuen.
Efter formand Agnes Pilgaards velkomst blev Fritz Tandrups Borgsang
sunget, akkompagneret af Lis Madsen
ved flyglet.
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Ad 1. Poul Jelsager blev valgt som dirigent.

drikkevarer. Alt i alt var det to meget vellykkede aftener. Den 16. september blev
de medvirkende musikere inviteret til en
aften på Odden som tak for hjælpen.
Weekenden den 5. og 6. september afholdtes der aktiviteter i forbindelse med
Carl Nielsen og Sophus Claussens 150års fødselsdag. Det blev en dejlig weekend. Der var koncert i Flygelstuen. Jonatan Kagan spillede klaver og Marianne
Højlund sang sange af Carl Nielsen. Herefter opførte Skørping Marionetteater
to gange ”Frk. Regnvejr”, med tekst af
Sophus Claussen og musik af Carl Nielsen. Teatret og kostumer blev i sin tid
lavet af Willumsen. Der var fuldt hus i
Hestestalden. Søndag morgen blev der
holdt gudstjeneste i Hestestalden med
sognepræst Lars Brinth og med hornorkester til salmerne.
Den 3. april besøgte Tanja Tismar og
fire sangere fra Musikkonservatoriet i
Köln Odden og spillede og sang lieder
af Schubert, Mendelssohn og andre.
Tanja Tismar har tidligere været på Odden med studerende fra musikkonservatoriet.
Som I har kunnet læse i sidste Borg
Avis, har Fæstebondeforeningen og
Fondsbestyrelsen planlagt flere spændende arrangementer for 2016.
Weekenden 21. og 22. maj afholdes
Åbne Landsbyer i Bjergby og Mygdal,
hvor Odden har en stor rolle. Lørdag vil
der være tegnekursus, igen med Belinda Nors som instruktør, Marionetteatret
fra Skørping vil vise Hans og Grete to
gange, og om aftenen vil der være musik og fællesspisning i stort telt ude på
græsplænen. Søndag er der arbejdende værksteder i borggården, familieløb
i Odden Skov, gymnastikopvisning på
græsplænen, blomsterdekorationskursus med Johnny Haugaard, og weekenden sluttes af med en professionel
tryllekunstner, David T, og afsluttende
korsang af Bjergby-Mygdal koret. Både

Ad 2. Herefter aflagde formanden Agnes Pilgaard beretning om året siden
sidste generalforsamling:
”Jeg vil starte med at give en oversigt
over hvad der er sket i Fæstebondeforeningen siden sidste generalforsamling.
Fæstebønder har på forskellig vis været
aktive ved flere arrangementer på Odden.
Den 9. maj blev der endnu engang
afholdt tegnekursus for voksne med
Belinda Nors som instruktør og igen
tegning efter levende model. Kurset var
fuldt besat med 12 deltagere.
Den 30. maj blev der afholdt en musikalsk rundvisning på Odden. Duoen Heringa spillede musik, inspireret af
middelaldermusik. Der blev spillet i forskellige rum, medens der blev fortalt om
Oddens historie og Willumsens billeder.
En stor oplevelse for de besøgende.
De 3 sommerarrangementer i 2015
MAD+KUNST+MUSIK blev en stigende
succes. Første arrangement den 1. juli
måtte aflyses, da der kun var 6 tilmeldte, mens der den 15. og den 29. juli var
hhv. 25 og 37 gæster. Målet var at øge
kendskabet til Odden og tjene penge
til samlingen. Der blev et overskud på
de to arrangementer på 5.757 kr. Der
var stor begejstring for det gode samarbejde med Landkøkkenet Mygdal,
som leverede maden, og de medvirkende fæstebønder, hvoraf 4 var med
begge aftener. Arrangementet bestod
af: Velkomstdrink og tapas i Hestestalden, hvor Troels Andersen fortalte om
Oddens historie. Så var der omvisning i
Willumsen-samlingen efterfulgt af hovedret og dessert i Flygelstuen og Gyldenlæderstuen. Aftenen blev afsluttet
den første aften i stuerne og den sidste
i Hestestalden med kaffe og småkager
til lokal musikalsk underholdning. Billetterne blev solgt til 425 kr. pr. stk. inkl.
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lørdag og søndag er der åbent i cafeen.
Ud over alt det der sker på Odden, er der
aktiviteter 30 andre steder i Bjergby og
Mygdal. Der kører bus mellem alle aktiviteter. Fæstebondeforeningen har to
repræsentanter i styregruppen, og Oddens store medvirken er forhåbentlig
med til at få borgere i lokalområdet til at
få et tættere forhold til Odden.
Til sommer vil vi igen forsøge os med
arrangementerne MAD+KUNST+MUSIK
den 13. og 27. juli og 10. august. Tanken er at arrangementet bliver lig sidste
sommer, men gruppen skal mødes den
13. maj for nærmere planlægning. Vi håber vi får fuldt hus alle 3 gange. Der er
plads til 38 gæster.
Det var lidt om hvad der er sket i sidste
sæson og hvad der er på plakaterne hen
over sommeren.
Odden Borg Avis er udkommet 3 gange: august, december og senest april.
Selv om portoen er steget, vælger vi
fortsat at sende borgavisen ud med
postvæsnet. Vi har indtryk af, at de fleste
fæstebønder sætter pris på at få bladet i
hænderne. Vi sætter stor pris på Gerda
Rumps store indsats med opsætning af
borgaviserne.
Der er desværre fortsat en lille tilbagegang af fæstebønder tilknyttet Odden.
Pr. 1. januar var vi 265 mod 279 januar
2015. Tilbagegang på 14 medlemmer. På
sidste generalforsamling talte vi om, at
hvis alle kunne skaffe en ny fæstebonde,
SÅ… Måske kan vi snakke om det over
kaffen.
I 2015 donerede Fæstebondeforeningen følgende til Fondsbestyrelsen:
10.000 kr. til billede malet af Willumsen
i 1885, ”Kone der skærer Mursten på et
Teglværk”, fæstebondeforklæder og
muleposer til salg i butikken, samt 17.700
kr. til PR-udgifter. Vi har i alt i 2015 doneret for et beløb på 32.828 kr.
Gerda Rump arbejder sammen med
den øvrige bestyrelse og Vestergaards

Bogtrykkeri videre med udgivelse af
et skrift om ”Willumsen i det offentlige
rum”. Planen er at samle alle de beskrivelser og billeder, som er blevet bragt i
tidligere borgaviser.
Odden er stadig repræsenteret i landsbyrådet og er en del af det gode samarbejde mellem foreninger og institutioner i Bjergby og Mygdal.
Jeg vil igen henstille til, at I afleverer jeres mailadresse til Peter Smidstrup. Vi vil
gerne kunne sende kontingentopkrævninger over mail og have mulighed for at
sende jer nyhedsbreve og informationer
om arrangementer på Odden.
Afslutningsvis vil jeg på Fæstebondebestyrelsens vegne takke alle jer fæstebønder for det bidrag I yder såvel praktisk her på Odden som økonomisk via
det årlige kontingent.
Tak til Vestergaards Bogtrykkeri for
god behandling, godt samarbejde og
flot arbejde ved trykning af Odden Borg
Avis.
Mange tak til Fondsbestyrelsen for det
gode samarbejde i det forgangne år,
og dejligt at du Kirsten Petersen holder
skansen her på Odden.
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til
den øvrige fæstebondebestyrelse for
rigtig godt, effektivt og frugtbart samarbejde. Det er jer der sammen med dygtige fæstebønder har arrangeret denne
dag. Et eksempel herpå er at Hanne, som
i går havde fødselsdag, brugte hele formiddagen på sammen med Jens at lave
skipperlabskovs, som I forhåbentlig har
nydt.
Tak for det!”
Som en tilføjelse til de mange aktiviteter nævnte Troels Andersen koncerten den 18. oktober med pianisten Jesper René, der havde indstuderet alle Carl
Nielsens sene kompositioner for klaver
og leverede en kraftpræstation på Oddens flygel.
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Ad 6. Revisor Jens Broen blev genvalgt.
Ad 7. Ingen indkomne forslag.
Ad 8. Agnes Pilgaard overrakte årets
donation fra Fæstebondeforeningen til
Fondsbestyrelsens formand Estrid Mark
- ”Kone der skærer Mursten på et Teglværk”, som Willumsen malede i 1884.
Troels Andersen præsenterede billedet ved at gengive Willumsens egne ord
fra hans selvbiografi, hvor han havde
omtalt processen med at male billedet.
På vegne af Fondsbestyrelsen fortalte
Estrid Mark nyt fra Odden og nævnte de
nyrenoverede rum samt udstillingen ”I
bølgen blå” på Skagens Museum, hvortil
Odden har udlånt 90 skitser til ”Badende
Børn/Sol og Ungdom”. Denne udstilling

Ad 3. Kasserer Peter Smidstrup gennemgik regnskabet, der viser et lille underskud på 2.305 kr. Men der er ingen
grund til bekymring, og regnskabet
godkendtes uden forbehold.
Ad 4. Fæstebondebidraget er uændret
225 kr. for det kommende år.
Ad 5. Der var genvalg med applaus til
de to bestyrelsesmedlemmer, der var
på valg, nemlig Agnes Pilgaard og Peter
Smidstrup. Der var genvalg, ligeledes
med applaus, af suppleanterne Hanne
Frost Høyer og Renita Brinth.
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åbnede i Skagen den 22. april og varer
til den 21. august, hvorefter den flyttes
til Frederikssund.
Imens er der på Odden en særudstilling af ”Mor og Datter i tre Alderstrin”,
hvortil der er lånt en del forarbejder fra
Frederikssund. Denne udstilling varer til
og med oktober.
Der er risiko for at Hjørring Kommunes
tilskud, som i år er 400.000 kr., skal bortfalde, men der arbejdes på at forhindre
dette. Estrid udtrykte en tak til alle fæstebønder for hjælp til arrangementer
og til dagligt arbejde som kustoder, og
til Fæstebondebestyrelsen for et godt
samarbejde. Til slut et ønske om rigtig
mange besøgende i den kommende
sæson.
Troels Andersen orienterede om udgravningen i Kavalerfløjen, som har afdækket ny viden om bygningens fortid. Gennem samarbejde med folk fra
Vendsyssel Historiske Museum og ved
egenhændig udforskning af krybekælderens hemmeligheder kunne Troels levendegøre for forsamlingen, hvordan

en brand i den ældste del af Odden har
medført at etageadskillelsen styrtede
ned, og en lille kasse med keramikskår
og udgravede knogler af forskellig art
krydrede fortællingen.
Under eventuelt kom der flere gode
forslag til at hverve nye fæstebønder
– det mest konkrete kom fra Søren Risager, der opfordrede fæstebønder til
at invitere familie eller venner til en aften på Odden onsdag den 7. september
(Willumsens fødselsdag). Efter ankomst
kl. 19 tilbydes rundvisning i samlingen og derefter kaffe og kage. Der kom
straks sponsorgaver til at betale udgifterne til denne aften, så den skal gerne
resultere i en del nye fæstebønder, som
ikke kan modstå dette ”bondefangeri”.
Desuden kom der forslag om følgende:
• gavekort til besøg på Odden inkl. kaffe, eller gavekort til medlemskab af
Fæstebondeforeningen
• fribillet til informationschefer/campingpladsledere etc., der modtager de
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brochurer som deles ud
• h
 envendelse til højskoler om udflugt til
Odden
• gør en indsats for at opgradere visse
fæstebønder til storfæstebønder
• sørg for reklamering på Hotel Fyrklit i
Hirtshals, som har fået ny chef, og hvor
der foregår meget

• d
 esuden gælder opfordringen fra sidste år: alle skaffer hver én ny, og så er vi
dobbelt så mange!
Dagen sluttede med kaffe og lagkage,
og både nye og gamle fæstebønder kan
se frem til den næste generalforsamling
lørdag den 22. april 2017.

Af Troels Andersen

”Kone der skærer Mursten på et
Teglværk” – en nyerhvervelse
I 1884 opholdt Willumsen sig fra juni til ind i oktober på Refsnæs, hvor
han boede på gården ”Elverdam”
sammen med en jævnaldrende kammerat fra kunstakademiet, Sophus
Stein (1862-1941, søn af billedhuggerprofessoren på akademiet Th. Stein).
Opholdet resulterede i nogle mindre landskabsstudier – hvoraf to findes i samlingen på Odden – samt forstudier til et genrebillede med titlen
”Bondebryllup i Ulstrup Kirke”, som
han færdiggjorde i vinteren 188485. Han var daglig gæst hos præsten
ved kirken i Ulstrup, William Kiørbye,
og malede flere portrætter af familiemedlemmerne og et billede fra præstegårdens have. Han stod også fadder til præstens datter Johanne, der
blev døbt d. 9.8.1884. Året efter vendte han tilbage til Refsnæs og præstefamilien.
I sit ufuldførte udkast til en selvbiografi fortæller han om et billede, der
blev til i sommeren 1885:
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”Jeg malte et billede ”Kone der skærer Mursten paa et Teglværk”. Det vil
sige at hun rensede kanten på murstenene, efter at de var tørrede og
inden de blev brændte. Hun havde
en tyk mave med en svulst i. Maven
brugte hun som et slags bord til at
skære stenene på.
For at fremhæve det blændende lyse som sådan en tørreplads har, vilde jeg som modsætning gøre himlen
mørk, og malte derfor et optrækkende tordenvejr som baggrund. Til sidst
opgav jeg det og betragtede billedet
som mislykket.
Da jeg efter års forløb igjensaa billedet, fandt jeg, at det netop var tordenvejret der var blevet det bedste i
billedet, og det øvrige mindre godt.
Jeg drog deraf den lære, at det man
arbejder mest med, bliver det mest
vellykkede, fordi man har haft et større ideal at arbejde hen imod. Fordringen til at nå et godt resultat er skruet
højere op.”

Han tilføjede i dette tilbageblik,
formentlig skrevet omkring 1940, at
han var optaget af bakkerne i baggrunden og deri fandt et første varsel om den passion for bjerge, der
senere kom til udtryk i så mange af
hans værker. Det ene af landskabsstudierne på Odden fra sommeren
1884 viser da også netop de bakker,
der ses i baggrunden på billedet af
konen, der skærer mursten. Selvom
han omtaler maleriet som mislykket,
eller måske netop derfor, vendte han
i 1887 tilbage til det og tegnede motivet i lille format for derpå at radere
det. Både tegning og radering findes
også i samlingen på Odden.
Billedet var med på Willumsens
60-års udstilling på Den Frie i 1923,
hvor kataloget oplyser, at det tilhørte den (i øvrigt i 1909 afdøde) fabrikant Jacob Lachmanns samling i
Ystad. Man kan gisne om, hvornår og
hvordan billedet var endt der. Jacob
Lachmann havde nemlig i 1891 ægtet en af de elever, som Willumsen i
1886 underviste i tegning, Clara Meyer. Hun var veninde med en anden

af eleverne på tegneholdet, Juliette
Meyer, der skulle blive Willumsens
første hustru. Clara kan således have
set billedet og måske endda erhvervet det kort efter, at det blev til.
Det var måske også hende, der i
1902 skaffede Willumsen den bestilling på udsmykningen af en sal i
mandens nyerhvervede store ejendom i Ystad, der resulterede i billedserien ”Mor og Datter i tre Alderstrin”.
Clara Lachmann døde i 1920, og i
de følgende år blev en del af Lachmann-samlingen solgt, andre billeder kom til kunstmuseet i Ystad.
Hvad der videre skete med billedet
er uvist, men i 2014 dukkede det op
på en auktion i Danmark som ukendt
kunstner. Maleren Peter Holck huskede imidlertid på raderingen, der
er gengivet i Ernst Mentzes bog om
Willumsen, genkendte motivet og
købte det. I god forståelse med museet i Frederikssund blev det i 2015
erhvervet til Odden, takket være tilskud fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond og Fæstebondeforeningen.
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"Kone der skærer Mursten på et Teglværk"
Doneret af Fæstebondeforeningen i 2015

