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Det nyrestaurerede maleri 65 cm x 93 cm af Odden Hovedgaard fra 1937
er malet af gårdmaleren Christian Peter Pallesen. Det er skænket af Mia Tardini,
barnebarn af den tidligere godsejerfamilie Olesen på Odden.

Bestyrelsen 2012/13

Formanden fortæller: 
Odden er nu
lukket for vinteren. Det
betyder dog ikke, at der
er stille omkring Odden.
Den gamle hestestald
ved indkørslen er meget
tæt på at være færdigbygget. Det bliver spændende at se, hvor flot den kommer til at
se ud, og især glæder vi os til at tage lokalerne i brug ved arrangementer.
Der arbejdes i højeste gear i styregruppen omkring arrangementet Willumsens
fødselsdag. Der er gejst og idérigdom. Vi
er meget glade for, at vi startede i så god
tid. I bladet kan I læse mere om forberedelserne.
Fæstebondeforeningens hjemmeside
er ved at blive omlagt. I efterårets løb har
vi kørt et nyt system ind, men måske har
I set, at vi har haft nogle vanskeligheder.
Vi håber, at alt nu er rettet til.
På bestyrelsens vegne vil jeg takke
alle for jeres bidrag både økonomisk og
praktisk i 2012. Vi ønsker alle en glædelig
jul og et godt og lykkeligt nytår.
Agnes Pilgaard
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ARRANGEMENTER PÅ ODDEN
Koncerten med kvartetten Nordstrand
den 14. oktober
Koncerten med kvartetten Nordstrand var et stort tilløbsstykke. Der var tæt pakket med tilhørere – ca. 80 personer – i både Gyldenlæderstuen og kontoret foruden selve Flygelstuen, hvor
de fire musikere Mathilde Faldborg Sørensen (sang, klaver), Liv Vester Larsen (violin), Andreas
Møller Bøttiger (saxofon) og Søren Østergaard (kontrabas) optrådte med sange fra Inger Lauritzens ”Sange fra Lønstrup”. Det var en smuk og poetisk koncert med de fire dygtige unge, der
har givet tilsagn om at komme til Odden og optræde en anden gang.

Julegaveidéer
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 100, - kr. + porto.
Forklæde med Odden logo: Pris 150, - kr. + porto.
Mulepose med Odden logo: Pris 50, - kr. + porto.
Henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 60 81 12 00.

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN
Åbningstider på Odden:
Åbner igen 1. marts 2013: alle dage kl. 10.00 – 17.00

Priser: Voksne 50 kr. – børn under 16 år gratis –
Rundvisninger 500 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang og
rabat ved leje af gæstelejligheden.

Søndag den 14. februar:
holdt Odden fastelavn for børn og voksne.
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Mandag den 8. marts:
holdt Kirstine Foldager foredraget ”For at give noget ud, må man have noget ind”

Agnes Pilgaard

7-9-13

Det er en god dag at
holde Willumsens 150 års
fødselsdagsfest på Odden!
Med en dato som ovenstående vil alt helt sikkert klappe som planlagt – solen
skinner, let brise og himlen septemberblå. Det har ikke regnet i lange tider, så der
er ingen fare for problemer på parkeringspladsen og ingen våde telte.
Gymnastikpigerne nyder at vise deres optræden i det dejlige vejr, og det er
lige før, at folkedanserne må lette lidt på de strikkede huer. Med varmekanoner
i teltet lørdag aften bliver det en superhyggelig fest, selv om bilkøerne gjorde at
nogle gæster kom i sidste øjeblik og fik anvist deres pladser ved de flot dækkede
borde.
Inden vi når den 7.9.2013 er der dog stadig mange ting, der skal forberedes,
sættes i gang og aftales.
Hvad er der så sket siden I fik Borgavisen i september?
Der blev den 18. september afholdt en sammenkomst på Odden med de aktører, som på daværende tidspunkt havde vist interesse for at byde ind med aktiviteter på festweekenden. Vi var omkring 40 personer, som alle præsenterede
deres aktivitet eller opgave. Vi var rundt på arealerne omkring Odden og fik en
fornemmelse for, hvad de forskellige aktiviteter kræver af plads. Spejdernes lejr
blev anvist og accepteret. Det store telt til festen lørdag aften og til andre aktiviteter blev sat af på den mere plane del af græsplænen. Efter at have været
rundt var der kaffe og kage indenfor. Her gik snakken lystigt og mange ideer og
meninger blev vendt og drejet. Styregruppen fik mange ting at gå videre med og
er meget glade for den store opbakning.
Der er sendt flere ansøgninger om økonomisk bidrag i september. Vi håber på
i løbet af vinteren og foråret at få positive tilbagemeldinger. Budgettet lyder på
134.000 kr. De store udgifter bliver til leje af telt, borde, stole og service samt leje
af toiletvogne.
Der er nedsat en meget effektiv arbejdsgruppe, som tager sig specielt af praktiske opgaver så som afklaring af renovation, spiritusbevilling, momsfritagelse,
trafikregulering, skiltning, søjle til sponsorernes logo, bestilling af toiletvogne og
meget andet.
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I de lokale aviser har der allerede været flere store artikler om fødselsdagsfesten, og der er indsendt tekst til turistforeningernes materiale for 2013.
På det seneste har vi i styregruppen brugt energi på at planlægge rammerne
omkring festen lørdag aften. Bjergby Idrætsforening har lovet at stå for opstilling, afvikling og oprydning efter festen. Festen vil starte med middag med efterfølgende underholdning af lokale borgere og fæstebønder. Der vil blive solgt
billetter til festen til foråret (marts-april). Det vil I høre nærmere om i næste Borgavis. På Bjergby-Mygdal skole er 6. klasse i gang med at lave et logo, som vi håber
kan pynte på billetterne til festen.
Til foråret vil der igen blive indkaldt til møde mellem styregruppen og repræsentanter for alle aktører. På det tidspunkt vil der være en masse at fortælle om
aktivitetsgruppernes forberedelser.
Som jeg skrev i sidste Borgavis, vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I har forslag
til aktiviteter på dagene, eller I vil stille jer til rådighed med jeres arbejdskraft –
stort som småt. Der vil være gøremål for alle, alt efter hvad I har tid og kræfter til.

Fra mødet på Odden den 18. september
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN

Så er samlingen lukket for besøgende i år, og vi kan glæde os over, at
der har været ca. 15% flere gæster
end sidste år. Dette har ført et tilsvarende større salg med sig fordelt
på såvel cafè som kataloger, kort,
eksemplarer af filmen m.m.
Vi er glade for den gode omtale,
som samlingen får af bl.a. jer og det
gør, at mange kommer via mund til
mund anbefaling.
I efteråret er store dele af voldgravens bevoksning blevet fjernet af
fæstebonde Jørgen Holt Nielsen,
så nu kan man bedre fornemme
den tidligere voldgrav. Stor tak til
Jørgen.
I årets løb har vi på Bruun Rasmussen købt en tegning til Trianabroen
fra 1913. Tegningen viser hele maleriets komposition. Efterfølgende
fandt vi ud af, at vi har 13 skitser
af de enkelte figurer, der stammer
fra dette billede. Vi har også købt
et maleri af Michelle Bourret, som
var Willumsens muse gennem hans
sidste 30 år. Dette maleri ”Le Drac”
fra 1950 er omtalt andetsteds i bladet og udstillet på Odden.
Hestestalden er under tag. Ca. 170
m2. Under byggeriet var vejret meget regnfuldt, så med en tørringstid

og den indvendige færdiggørelse
vil den nye udstilling blive åbnet
sidst på foråret.
Hestestalden indeholder et maskinrum, et lille tekøkken, handicaptoilet samt depotrum til havemøbler og andet. Det centrale store
rum på 78 m2 skal indeholde en udstilling om Odden og tillige være
forsamlingsrum til brug for grupper, der ikke kan være i Oddens
gamle køkken. Vi kan så have busselskaber, der evt. kan spise deres
madpakker her, eller cyklende, der
lige vil gøre hvil og se på historien.
I foråret 2013 vil der blive holdt
3 foredrag, som måske vil afsluttes
med et seminar om Willumsen, som
optakt til det store 150 års jubilæum i september.
Det er derfor ikke så lidt der venter os næste år. På Odden ser vi
frem til det nye år 2013 med største
forventning. Men inden vi når så
langt, skal I alle her fra Kirsten Petersen og os have tak for i år samt
vore bedste ønsker om en glædelig
jul og et godt nytår.
Estrid Mark

6

NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN

J.F. Willumsens tegning af Trianabroen fra 1913,
købt hos Bruun Rasmussen af Fondsbestyrelsen.
Det viste sig efterfølgende, at samlingen på Odden
har 13 skitser af de enkelte figurer,
der stammer fra dette billede
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Af Troels Andersen

Michelle Bourrets maleri

”Le Drac”

Den store danske kunstner J.F.Willumsens
samleverske gennem den sidste del af
hans lange liv, danserinden Michelle
Bourret, var tillige maler. Men man kender kun få billeder af hende. Et af dem
er nu kommet til Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden
i Mygdal nord for Hjørring. I samlingen
findes i forvejen et helt rum med nogle
af Willumsens mange portrætter af Michelle Bourret, der fra 1930 til hans død i
1958 både blev hans elev og model.

Ridderen sidder på en sort hest med røde
øjne, den trækker et spor efter sig af valmueblomster – dødens blomster. En lille
barneskikkelse ser op mod den og søger
noget i sin lomme. Måske en slynge, for
at værge sig mod den truende fare?
Maleriet, der blev til i 1950, har været
i privateje i Danmark siden 1967, hvor
Aarhus Kunstgalleri afholdt en udstilling
med Michelle Bourrets egne malerier.
Fondsbestyrelsen har købt maleriet i år
hos Lauritz Kunstauktioner. Maleriet er
55 cm i bredden og 75 cm i højden og nu
udstillet på Odden. (Se bagsiden).

Hendes maleri har titlen ”Le Drac” – dragen. En række franske sagn beretter om
et farligt væsen, der lever i floder og søer, og som drager mennesker, ofte børn,
ned til sig under vandet for at drukne og
fortære dem. I nogle egne af Frankrig
bliver dragen til en stor gedebuk eller ligefrem til en ridder i rustning til hest, et
symbol på den mandlige forfører. Det er
den sidste udgave af sagnet, som ligger
til grund for Michelle Bourrets billede.

Willumsen i samtale med Michelle
Bourret i deres have i Frankrig
optaget af Jørgen Roos i 1949.

8

Af Gerda Rump Christensen

Odden under forandring
Odden er i vintermånederne lukket for
publikum. Men kører man forbi, kan man
følge med i ombygningen af ”Hestestalden”.

drog til fods eller på cykel omkring i det
meste af Vendsyssel, hvor han tilbød folk
at male deres gård eller hus. Derved er
der skabt en omfattende dokumentation af bygningerne på egnen i tidsperioden fra 1900 til 1944. Pallesen flyttede i
1944 til Gladsaxe. Senere boede han hos
sin datter i Herlev indtil sin død i 1971.

Hestestalden forlænges og ombygges,
så den i det ydre bliver bragt tilbage til
den hestestald, som hørte til Oddens
bygninger, da familien Olesen i årene
1923-1942 ejede og drev gården som
landbrug.

Maleriet blev i år skænket til Willumsensamlingen af et barnebarn, Mia Tardini,
af godsejerfamilien Olesen. Maleriet gengiver bygningerne i deres ydre meget
tydeligt.

På maleriet af Odden Hovedgaard fra
1937, malet af gårdmaleren Christian
Peter Pallesen (1880-1971), ses hestestalden til venstre i billedet foran de øvrige
avlsbygninger ud mod Oddenvej (se forsiden).

Det indre bliver efter ombygningen helt
anderledes, som beskrevet af Estrid Mark
(Nyt fra Fondsbestyrelsen, side 6).

Odden-maleriet er et af mange tusinde,
som Pallesen malede i sin karriere. Han

I det store centrale rum
på 78 m2 vil der blive
indrettet et forsamlings
rum for grupper, der ikke
kan være i Oddens gamle
herregårdskøkken.
Det kan være for bus
selskaber, skoleklasser
m.m., som her kan spise
deres medbragte mad.
I rummet vil der blive
ophængt en planche
udstilling om Odden
og dens historie.
Der vil blive indrettet
toilet og et lille tekøkken.

9

Mia Tardini har foruden maleriet skænket samlingen en række fotos, som
viser familien Olesen og livet på Odden dengang.
Ovenover: Pigen på gyngen og med
hunden ved hestestalden er Mia Tardinis
mor, Ellen Kristine, datter af Maria og
Niels Olesen.
Tv: Hestestalden under ombygning 2012,
set ned mod Oddenvej.

Billederne th:
Maria og Niels Olesens
sølvbryllup 22. marts 1932.
Familiekomsammen juli 1941 til
Maria Olesens fødselsdag.
Gæs i søen th. for indkørslen.
Ellen Kristine fodrer gæssene.
Køerne i søen bag hestestalden
tv. for indkørslen.
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Michelle Bourret
“Le Drac”

