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Troels Andersen viser nyerhvervelsen, det 180 x 97 cm store selvportræt af Willumsen,
et af forarbejderne til hovedværket ”Maleren og hans familie” fra 1912 (ophængt i J.F.
Willumsenmuseet, Frederikssund). Forarbejderne kan nu ses i sammenhæng på Odden.
Foto: Ulrik Jes Hansen, jubilæumsdagen 30. august.

Formanden fortæller: Siden Odden

Bestyrelsen 2009/2010

Borg Avis i august har
der været formandsskifte
i bestyrelsen. Eivy Balling ønskede at udtræde
grundet stort arbejdspres. Jeg vendte hjem fra
et fantastisk år i New Zealand. Vi besluttede
at omrokere, hvorefter jeg igen er formand.
Det var en stor glædelig overraskelse for mig
at komme tilbage og se så flot Odden er blevet. Både de renoverede bygninger og den
nye ophængning af billederne. Dette blev
vist frem ved samlingens 20 års jubilæum
på Odden 30. august. Fæstebondeforeningens gave til samlingen, i f.m. jubilæet, er
opsætningen af Willumsens originale gipsskulptur af biskop Nordal Brun på 1. sal i det
inderste værelse.
Willumsen-samlingen er lukket i vinter indtil
13. februar 2010. Imens bliver der foretaget
yderligere vedligeholdelse af bygningerne.
Vi glæder os til at se rigtig mange fæstebønder og andre gæster på Odden til foråret.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Agnes Pilgaard
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Af Estrid Mark, formand for Fondsbestyrelsen

Odden ved
indgangen
til et nyt årti
Året 2009 og dette årti er ved at gå
på hæld, og dermed er vi også ved at
afslutte den store renovering af Odden. Tilbage står, at her i december
bliver de sidste vinduer i sydfløjen
renoveret, hvorved billederne pga.
støvgener atter måtte tages ned.
Om vore festlige 2 jubilæer i august
måned – 40 og 20 års jubilæerne –
kan I læse andetsteds i bladet. Jeg
skal blot tilføje, at for mig var det
en særlig glæde at overvære, at Willumsen ”kom hjem til Odden”, altså
billedet fra 1912 med den arbejdende
Willumsen, som vi manglede.
Om åbningstider kan jeg sige, at vi
starter det nye år lørdag den 13. februar 2010 (starten på mange skolers
vinterferie) med fortsat daglig åbningstid fra 10 – 17.
Vedr. de nye hjemmesider må vi
vente lidt endnu. De gamle trængte
til en modernisering.
Af andre korte meddelelser kan
nævnes, at vi fortsat mangler en daglig leder pga. af økonomi; men i denne forbindelse skal rettes en tak til de

fæstebønder, der også er med til at
holde Odden i gang. Det er vi glade
for.
Der har ikke været så mange arrangementer som i andre år, men Ole og
Dortes Halloween på vores loft var en
stor og fortjent publikumssucces.
En anden god nyhed er, at Oddens
besøgstal igen i år er steget.
Endelig skal jeg nævne, at Hanne
Frost Høyer jævnligt vil være på Odden her i vintermånederne, hvor hun
vil tage sig af de løbende opgaver.
Og så vil jeg byde det nye årti velkommen. Vi synes, at meget er nået
og glæder os over, at vi nu kan nyde
resultaterne og se frem til en rolig
god tid for Odden og Willumsensamlingen.
Som i tidligere år skal der også i år
fra fondsbestyrelsen og fra Kirsten
Petersen lyde de bedste ønsker til Jer
alle om en glædelig Jul og et Godt
Nytår!
På glædeligt gensyn i 2010.
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ARRANGEMENTER
Af Dorte og Ole Lyager, kustoder

Uhyggen bredte
sig på Odden
Om Halloween i efterårsferien

Vejret fredag sætter de rigtige rammer omkring Oddens Halloweenarrangement. Blæst, rusk og regn.
Inden døre glade børnestemmer –
bedsteforældre, forældre og børn har
fundet vej til Odden.
På loftet er det, de fleste er kommet for at se. Allerede på vej op ad
den stejle trappe breder uhyggen sig.
Skrig, raslen af kæder og andre lydeffekter forbereder os på, hvad der er i
vente.
En labyrint af store stykker sort plastik fører os forbi drabelige tableauer,
hvori en del af Oddens rigtige historie bliver fortalt. Bl.a. kan vi se ”den
hovedløse svane”, som har hængt på
loftet i mange år. Den svømmede i
følge sagnet i voldgraven. Når folk gik
over broen, ville svanen vende hovedet væk, hvis de havde været utro. En
dag kom en mand og en kvinde, der
havde været hinanden meget utro,
og svanens hoved drejede hele vejen
rundt to gange og faldt af.
Også den gamle ”udtørrede skinke”,
der vist var en del af en fejde med
Asdal Hovedgaard, er inddraget, omend historien i dagens anledning har
fået et lille twist: Hvis skinken fjernes,
bryder Odden i brand. Og brand var

der næsten. Hvide lagner, brændt i
kanten, er rammen om en livagtig
brand. Heldigvis skabt af en effektlampe.
Vi går videre ind i dybet og møder
Frankensteins monster, afsavede

lemmer, spøgelser og meget andet grumt. Aller dybest inde på loftet finder vi Edna Copp, den store
kæmpeedderkop. Med lange behårede ben og lysende grønne øjne.
Vi slipper levende forbi og passerer
gravplads, atomaffaldslager og videnskabsmandens laboratorium. Der
står krukker med ting og sager, og vi
takker pænt nej til at føle efter, hvad
der er i dem.
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Vel ude af labyrinten sætter vi os
i det hyggelige herregårdskøkken,
hvor den frivillige medarbejder
Tove Houbak serverer kaffe og kanelsnegle. Snakken går lystigt, og
en lille fyr kikker med store øjne:
– Det var GODT nok uhyggeligt oppe på loftet!
Kustode Hanne Frost Høyer fortæller, at det er første gang, Odden er
ramme om et Halloween-projekt.
- Vi er meget glade for at have fået
muligheden for at lave dette arrangement. Det har trukket folk til, der
nok ellers ikke ville have besøgt
Odden. Flere af de lokale beboere i
Mygdal fortæller, at de faktisk aldrig

har besøgt herregården.
Men, at dømme efter aktiviteten
på Odden denne dag, er mange ikke
kun blevet grebet af Halloween-udstillingen. Også den fine permanente udstilling af J.F. Willumsens værker
vækker interesse.
- Jeg var ikke klar over, at der faktisk
var så mange værker her, siger Lars
Hofmann - Det er utroligt spændende at se de mange skitser. Her ser
man selve processen.
Så alt i alt var Odden den sidste
weekend i efterårsferien rammen
om et arrangement, der på alle måder viste sig at være en interessant
oplevelse.

FORÅRSARRANGEMENTER
Søndag d. 14. februar fra 12-15:
Fastelavn på Odden – for børn og voksne
Søndag d. 14. marts kl. 14:
Mine yndlingsbilleder, Kirsten Petersen i dialog med Troels Andersen
Søndag d. 25. april kl. 14:
Omvisning i samlingerne ved kunsthistoriker Troels Andersen
Søndag d. 16. maj kl. 14: Omvisning i samlingerne ved museumsinspektør Aase Bak
Flere arrangementer vil blive omtalt på hjemmesiden www.jfwillumsenodden.dk
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Af Gerda Rump Christensen

Jubilæumsskriftet
Victor Petersens Willumsen-samling
gennem 40 år
Victor Petersen
s Willumsen-sa
mling

gennem 40 år

I anledning af samlingens jubilæum
har Vestergaards Bogtrykkeri doneret et fint lille jubilæumsskrift til museet og samlingen. Skriftet er blevet
til i et samarbejde mellem trykkeriet,
familien Petersen, medarbejdere på
Odden, medlemmer af Fondsbestyrelsen og af Fæstebondebestyrelsen.

Ribe 1969-1989

– Odden 1989-2009

Red. Gerda Rum
p Christensen

hæfte-32-sider.ind
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• O
 dden, fra Herregård til museum.
Om herregårdsbygningens lange
historie fra 1300-tallet til i dag. Beskrivelse af de sidste års store restaurerings- og bevaringsopgaver.
Oversigt over ejere af Odden siden
1454 (Jakob Kofoed og Gerda Rump
Christensen).
• Fæstebondeforeningen. Om foreningens stiftelse i 1995 og fæstebøndernes frivillige arbejde og
økonomiske støtte til samlingen
og museet. Oversigt over fæstebondeforeningens donationer siden 1995 (Jan Balling, Gerda Rump
Christensen og Aase Bak).

Jubilæumsskriftet er en antologi med
mange forfattere, som hver især har
skrevet om emner, som de fortrinsvis
har beskæftiget sig med i samlingens
historie.
Om indholdet kort:
• Oversigt over fonde og sponsorer
efter år 2000.
• Hjertelig til lykke. Hjørrings borgmester Finn Olesen.
• D
 et begyndte i Ribe. Om familien Petersen, Ribe Stifts Tidende,
Victor Petersens kunstinteresse
og køb, det første museum (Gerda
Rump Christensen).
• F
 onden VICTOR PETERSENS WILLUMSEN-SAMLING. Om årene i
Ribe 1969-1989 og på Odden 19892009 (Estrid Mark).
• ” Alt det andet er privat”. Om samlingens historie fra de første køb
indtil 2009, hvor den tæller over
1100 værker (Troels Andersen).

Fæstebønder er velkomne til at få et
jubilæumsskrift ved besøg på Odden
eller få det tilsendt uden vederlag
ved henvendelse til sekretariatet, info@faestebonde.dk, eller redaktøren,
gerdarump@mail.dk (se side 2).
Jubilæumsskriftet kan i øvrigt købes
på Odden for 25.00 kr.
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Af Gerda Rump Christensen

På gensyn i Willumsensamlingen den 13. februar 2010
Odden er lukket. Sidste renoveringsarbejder med vinduerne i sydfløjen
er i gang. Billederne er nedtaget for
at beskytte dem mod støv.
Lørdag den 13. februar slås Oddens
døre op. Herefter er der åbent hver
dag kl. 10-17, hele året.
Man kan beundre den storslåede
ophængning i de nyrenoverede rum.
Nyerhvervelsen, Willumsens selvportræt, hænger på sin plads, og den 3½
m høje skulptur af biskop Nordal Brun
balancerer fint på sine store støvler.
Man kan glæde sig over de historiske detaljer, bl.a. det genskabte kalkmaleri fra 1500-tallet og de hyggelige
”siddelser” i de tykke ydermure. De

nyere skillevægge på 1. sal i bindingsværk med ubrændte sten og puds er
renoverede og danner de fine rum til
ophængning af Willumsens mange
skitser og forarbejder.
Under renoveringen fandt håndværkere og arkitekt flere historiske
bygningsdele. Bl.a. spor af ét stort
rum i hele bygningens bredde på
Østfløjens 1. sal. Arkitekt Erik Einar
Holm, som leder renoveringen, har
på grundlag af de bygningshistoriske
spor tegnet et skitseforslag til, hvorledes det store rum sandsynligvis har
set ud med en kamin og to vinduer i
nordgavlen.
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Jubilæumsdagene 29.-30. august
(Fotos: Gerda Rump Christensen og Ulrik Jes Hansen)

Victor Petersens Willumsen-samling
blev grundlagt i Ribe i 1969, hvor
den forblev i 20 år, indtil Kirsten og
Victor købte Odden i 1989 og indrettede herregården til museum.
Den 7. december i år er det netop
40 år siden, at den allerede dengang storslåede samling blev åbnet
i nyindrettede lokaler i Teknisk Skole
ved Ribe Å – under stor opmærksomhed og under overværelse af
Dronning Ingrid.
Dette dobbelte jubilæum blev fejret over to dage 29.-30. august, mens
sommeren ikke var helt forbi. Vejret
netop disse to dage var stormende
og temmelig regnfuldt. Jubilæumsgæsternes humør var dog ikke noget i vejen med, og solen kom da
også frem ind i mellem.
Den 29. august var alle sponsorer,
håndværkere og arkitekt inviteret
til fremvisning af de genophængte
Willumsen-værker de nyrestaurerede rum. Estrid Mark og Morten
Petersen bød på Fondsbestyrelsens
vegne velkommen i Sommerstuen.
Efter rundvisning i samlingen blev
der budt på økologisk frokost, tilberedt af Kirsten Petersens børnebørn.
Under frokosten fortalte arkitekt Erik
Einar Holm om hele restaureringen
og om, hvor inspirerende det havde
været at arbejde med de dygtige

håndværkere, som selv var opmærksomme på alle de historiske fund og
straks standsede arbejdet, så fundene kunne undersøges og dokumenteres.
Den næste dag – den 30. august
– havde fæstebønder og kustoder
rejst telte med borde og bænke
på gårdspladsen. Kl. 14 ankom de
mange jubilæumsgæster. Estrid og
Morten bød velkommen, barokmusik-ensemblet Violon-Banden spillede en fanfare, Willumsen ankom
på Odden (det nyerhvervede selvportræt blev båret ind gennem Oddens port), Troels Andersen talte om
restaureringen, jubilæumsskriftet
blev præsenteret og uddelt.
Mange ønskede Odden og samlingen tillykke, bl.a. folketingsmedlem
Orla Hav. Fæstebønderne stod for
servering af kaffe og de dejligste
hjemmelavede kager i alle regnbuens farver.
Inden døre spillede Violon-Banden
(Troels Svendsen, barokviolin, Mogens Rasmussen, gambe, Mogens
Andresen, barokbasun) musik fra
adelsfamilien Lungernes tid på Odden. Troels Andersen viste rundt i
samingerne.
To uforglemmelige dage!
Gerda Rump Christensen
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Jubilæumsdagene 29.-30. august

Estrid Mark og Morten Petersen byder velkommen i Sommerstuen

Arkitekt Holm fortæller om renoveringen og de dygtige håndværkere
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Jubilæumsdagene 29.-30. august

Folketingsmedlem Orla Hav lykønsker Odden og samlingen
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Jubilæumsdagene 29.-30. august

Violon-Bandens fanfare

Fæstebøndernes flotte kagebord

11

Willumsen vender hjem
bæres gennem Oddens port
ved jubilæet den 30. august.
Foto: Ulrik Jes Hansen

