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Skulpturer af “den lille nøgne dreng” symboliserende Willumsen selv: Tv. skulpturen
mellem forældrene på gravmonumentet på Vestere Kirkegård. Th. montren med
keramikskulpturen, et forarbejde, tilhørende Victor Petersens Willumsen-samling på Odden.
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Formanden fortæller: En stor tak til

alle fæstebønder for jeres bidrag via kontingent
til foreningen, og tak for
god hjælp til dem, der har
haft mulighed for at give
en hjælpende hånd ved
diverse arrangementer og
ved at tage sig af gæster på
Odden i åbningstiden.
Vi er heldige, at Odden ligger midt i et aktivt
og kulturelt område. Senest er den gamle
brugs i Mygdal blevet omdannet til samlingssted for egnens kunstnere. For en del år siden
blev Bjergby - Mygdal Landsbyråd dannet
for at skabe forum for fællesskabsaktiviteter.
I landsbyrådet sidder repræsentanter fra foreninger og institutioner fra området. Nu har
Fæstebondeforeningen også fået en plads,
idet jeg er valgt ind i rådet. Bjergby-Mygdal
Landsbyråd er særdeles aktivt i promovering
af egnen. Vi håber, det kan føre til, at de forskellige aktiviteter, der foregår på Odden, kan
sættes ind i en større sammenhæng.
Willumsen-samlingen og Odden er lukket i
vinter, men åbner igen februar 2011. Vi glæder os til at se rigtig mange fæstebønder og
andre gæster til foråret.
Glædelig jul og et godt nytår!
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Af Estrid Mark

Nyt fra
Fondsbestyrelsen
som suppleant og stadig varetage
sekretariatsopgaver og redigering af
hjemmesiden.
Fondsbestyrelsen har søgt LAGmidler til en introduktionsfilm til
samlingen. Den kendte dokumentarfilminstruktør Jakob Jørgensen, JJ
film (kendt for film om Dronningen,
Mærsk Mc-Kinney, portrætfilm om
kunstnere m.m.) har optaget mange
timers råfilm med Victor Petersen,
der fortæller om Willumsen og samlingen. Det færdige materiale vil blive
digitaliseret og ført à jour med optagelser fra den nyrenoverede bygning.
Svend Lilleheden fortsætter med
montering af billeder, der er restaureret.
Hjørring Kommune har fastholdt
et uændret tilskud til samlingen. Besøgstallet er stort set uændret, trods
en snerig start på sæsonen.
Odden og samlingen åbner igen lørdag den 12. februar 2011.

Jeg nævnte i septembers Odden
Borg Avis, at der sker forandringer
blandt Oddens ”kendte ansigter”. Således må vi nu (heldigvis kun) delvis
sige farvel til Jan Balling, mangeårigt
velkendt ansigt med tilknytning og
bredt kendskab til Odden siden 1997.
Jeg skal tilføje, at Jans
helbred ikke er så
stærkt, og at han
derfor har anset
det for bedst
at indskrænke
sine arbejdsopgaver for Odden. Som I kan
se, vil Jan stadig
være at finde blandt
”Oddens folk”. Det er et betydeligt arbejde, Jan med stor samvittighed
gennem de mange år har udført for
Willumsen-samlingen. Vi i fonden siger tak for det med de bedste ønsker
for hans helbred.
Blandt de talrige opgaver, Jan i mange år har bestridt, kan særlig nævnes
hverv som sekretær, kasserer, redaktør af borgavisen og af fæstebondeforeningens hjemmeside. Efter eget
ønske vil Jan træde ud af fæstebondebestyrelsen, men dog fortsætte

Fonden og Kirsten Petersen ønsker jer en glædelig jul og et godt
nytår. Vi håber, I kommer op og
nyder samlingen.
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ARRANGEMENTER PÅ ODDEN
Af Jette Nedergaard

Fødselsdagskoncert på Odden
Efterårets koncert på Odden blev holdt
den 7. september, som var J.F. Willumsens
fødselsdag. Thomas Abildgaard, som er
organist i Sct. Catharinae kirke i Hjørring,
og som også er uddannet pianist, spillede på det fine Blüthner flygel, mens
Johanne Andersson, der også er uddannet på musikkonservatoriet i Aalborg, og

som beskæftiger sig med både jazz og
klassisk musik, spillede cello.
De fremførte sammen værker af Vivaldi, Mendelssohn, Piazolla, Grieg og
Percy Grainger, og desuden var der klaversolo af Chopin og Debussy samt cellosolo af Johann Sebastian Bach. De to
dygtige musikere afsluttede koncerten

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00. ( Vinterlukket: Åbner lørdag d. 12. februar 2011).
Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis – rundvisninger 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang og rabat ved leje af gæstelejligheden
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med ”Svanen” fra Dyrenes karneval af
Saint-Saëns.
Ca. 30 tilhørere var mødt op og nød den
dejlige musik, hvorefter der var kaffe og
lagkage i køkkenet. Derefter gik man op
i sommerstuen ovenpå, hvor Jakob Kofoed viste Jørgen Roos’ filmoptagelser
med J.F. Willumsen, som Odden for nylig

er kommet i besiddelse af, bl.a. det filmklip, hvor den 84-årige Willumsen balancerer på et bræt lagt ud mellem to stiger,
alt imens han arbejder på den ca. 4 meter
høje statue af biskop Nordal Brun.
Det var en god aften med inspiration til
alle sanser.
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ARRANGEMENTER PÅ ODDEN
Af Jette Nedergaard

Samarbejde med Nordjyske
Stiftstidende
Ved det seneste fællesmøde for fondsbestyrelsen og fæstebondebestyrelsen blev det besluttet at rette henvendelse til Nordjyske Stiftstidende for at
få del i deres tilbud til abonnenterne,
der går under navnet ”Nordjyske Fordele”. Ideen er, at avisens abonnenter
kan få rabat på billetter til forskellige
kulturtilbud, og herunder blev der
tilbudt gratis adgang til Odden med
rundvisning tre gange på den sidste
åbningsdag, den 24. oktober.
Uheldigvis kom det af annoncen
den 12. oktober til at fremgå, at der
var gratis adgang med rundvisninger hver dag indtil den 24. oktober,
så der måtte en fornyet henvendelse
til avisen for ikke at skuffe nogen, der
forventede omvisninger på alle dage.
Derfor kom der en ny annonce i avisen dagen efter, hvor det blev præciseret, at rundvisningerne kun var
søndag den 24. oktober.
Men denne lille misforståelse kom
til at give et meget større besøg i
hele efterårsferien, så de mange tilmeldte blev fordelt på mange dage.
Alt i alt var der over 200 tilmeldte til
det gratis besøg på Odden, og heraf
kom der ca. 120 i dagene før den 24.

oktober, mens der på den sidste dag
kom knap 80, der fordelte sig over de
tre rundvisninger kl. 11, 14 og 15.
Troels Andersen formåede ved sine
rundvisninger at holde de tre hold i
sin hule hånd – hver gang med nye
vinkler alt efter gruppens størrelse, så
alle var begejstrede for al den viden,
han øste af, og gik meget opmuntrede og oplyste derfra. Heldigvis var
mange af gæsterne også på besøg i
det lune køkken, hvor indtil flere fæstebønder var parat med kaffe og
kringle til de mange besøgende, der
havde vovet sig hjemmefra på den
stormfulde regnvejrsdag.
Så der var stor tilfredshed, da kassen
blev gjort op – når man kommer gratis ind til sådan en oplevelse, bliver
man nok lidt lettere stemt for at købe
postkort og bøger. Alle var enige om,
at denne fremgangsmåde absolut er
værd at gentage – vi har en forventning om, at en del af gæsterne fremover vil være fæstebønder. I hvert
fald fik mange en hvervebrochure og
et eksemplar af borgavisen som appetitvækker. Så dette arrangement
bliver forhåbentlig begyndelsen på
en god tradition på Odden.
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Øverst: Troels Andersen viser rundt og
fortæller om Willumsens buster (man
ser lige Nordal Bruns højre hånd med
nadverbægret), skitser og malerier,
her ”Englen over graven” (Willumsens
sidste billede), og om Odden og de store
restaureringsarbejder(til højre for ”Englen”
ses den genfundne kalkmaleridekoration,
dateret til perioden 1520-1550)

Nederst: Det hyggelige og lune
herregårdskøkken på Odden, hvor de
besøgende kan få serveret kaffe og kringle
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Af Gerda Rump Christensen

Willumsen i det
offentlige rum
Gravmonumentet på Vestre Kirkegård
Også i denne borgavis fortsættes traditionen med at fortælle om særlige
værker og arkitektur, som Willumsen
har skabt, og som findes frit tilgængelige for offentligheden. Tidligere
er omtalt Edith og J.F. Willumsens
ateliervilla på Strandagervej 28 i Hellerup, statuen af biskop Nordal Brun
ved Marmorkirken, Pegasus og Den
Frie Udstillings bygning ved Østerport Station og senest monumentet
og statuen af Viggo Hørup i Kongens
Have omkring Rosenborg Slot.
Denne gang gælder besøget gravmonumentet på Vestre Kirkegård,
som Willumsen skabte over sine forældre Hans og Ane Willumsen. I dag
er det lidt svært at finde graven med
det smukke mindesmærke. Graven er
omgivet af stedsegrønne buske og et
højt bøgetræ, som danner et fint og
roligt rum om det meget udtryksfulde og specielle sted.
Vestre Kirkegård er en af Danmarks
største. Den ligger tæt på Zoologisk
Have, Søndermarken og Carlsberg
Bryggerier i København. Måske er
den ikke så besøgt af mange turister. Men kirkegården rummer mange kendte danskeres gravsteder og
mange gravminder, som er skabt af
betydelige danske kunstnere.

Kort kan opridses gravsteder for
Louis Pio, Nathalie Zahle, H.N. Andersen, Sven Gyldmark, Johannes Meyer,
Grethe Kolbe, Vilhelm Hammershøi,
Carl Nielsen, Hans Hedtoft, Thorvald
Stauning, Jens Otto Krag, Herman
Bang. Mange politikere og kunstnere
er begravet på kirkegården. Kort kan
også opridses gravminder skabt af
kendte danske kunstnere som Niels
Skovgaard, Martin Nyrop, Vilhelm
Bissen, Thorvald Bindesbøll, Siegfrid
Wagner, Niels Larsen Stevns, Anne
Marie Carl Nielsen og mange flere.
Hans og Ane Willumsens gravsted
ligger på kirkegårdens sydvestlige
område, lige i spidsen mellem den
vestlige nord/sydgående vej og den
sydvestlige diagonalsti. Man kan
køre helt derind i bil gennem hovedindgangen fra Vestre Kirkegårds Allé.
Men, man kan også tage S-toget,
f.eks. til Valby, Enghave, Sjælør eller Sydhavn Station, som ligger ved
hvert sit af kirkegårdens fire hjørner.
Efter moderens død i sommeren
1899 begyndte Willumsen at arbejde
på et gravmonument over begge sine forældre, Ane og Hans Willumsen.
Monumentet blev opsat på Vestre
Kirkegård allerede i 1901, selv om
Hans Willumsen først døde i 1910.
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Vestre Kirkegård
Hovedindgang:
Vestre Kirkegårds Allé 15

Hovedindgang

Willumsens gravminde over
sine forældre Hans og Ane
Willumsen
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keltdele. Derefter blev det brændt på
porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl,
hvor Willumsen dengang var kunstnerisk leder. I årene før gravmonumentets udførelse havde Willumsen
været arkitekt for sin egen ateliervilla
i Hellerup og for den Den Frie Udstillings bygning. Gravmonumentet er
arkitektonisk bygget op som et fleretagers bygningsværk, inspireret af
ægyptiske pyramider og gravskikke.
Barnet mellem de to forældre symboliserer kærligheden til forældrene
og de stærke familiebånd. Willumsen
kendte denne symbolik fra sine besøg på Louvre, hvor han i samlingen
havde set gravstatuetter, fundet i
ægyptiske gravkapellers kultkamre.

Willumsen skabte en næsten tre
meter høj skulptur, øverst med buster af forældrene og ham selv som
en lille dreng mellem dem. Forældrene blev modelleret efter fotografier
og skitser. Fotografierne til portrættet af moderen kan være fra familiealbummet, mens Willumsen selv tog
fotografier af faderen, som stadig var
i live. Barnet, den lille nøgne dreng
mellem dem, blev modelleret efter
Willumsens rengøringskones søn,
som var så ”smukt skabt”. Barnet på
gravmonumentet omtalte Willumsen
som en ”Erindringsgenius”.
Gravmonumentet blev bygget op i
ler i Willumsens lejlighed i Børsgade,
hvorefter det blev støbt i gips i 10 enGipsmodellen blev udstillet på Den Frie
Udstilling ved åbningen den 24. marts
1900. Willumsen var meget tilfreds med sit
monument, som med sine 3 meter i højden
”præsiderer midt paa Længdevæggen i den
store Sal og ser ret storslaaet ud”.
Willumsen fotograferede gipsmodellen
på udstillingen for at sende et aftryk til sin
kommende kone Edith Wessel i Amerika.
Han planlagde en rejse derover og
forestillede sig, at han kunne skabe sig en
indkomst ved gravmæler til amerikanske
kirkegårde.
Fotografiet viser Willumsen ved siden
af den store gipsmodel på udstillingen i
1900 (gengivet fra Leila Krogh, Fiktion og
virkelighed. J.F. Willumsens fotografier.
Frederikssund 1995, hvorfra også mange
faktiske oplysninger til denne artikel er
hentet).
Gipsmodellen findes i dag på Willumsen
museet i Frederikssund
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Samlingen på Odden har
flere skitser med udkast til
gravmonumentet over Hans og
Ane Willumsen. Skitsen øverst
tv. er i blåt farvekridt og måler
22,5 x 19 cm. Skitserne th., forog bagside af samme tegning,
måler 23 x 37,1 cm

Den keramiske drengeskulptur købte Victor Petersen
af boet efter Juliette Willumsen i 1968. Den står nu i en
montre på Odden (se forsiden)
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J. F. Willumsens
gravmonument
over sine forældre
på Vestre kirkegård.
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