FÆSTEBONDEFORENINGEN
Herregården Odden
Oddenvej 31, Mygdal
DK-9800 Hjørring
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Jeg ønsker at blive fæstebonde under Herregården Odden: (Henvist af

Fæstebondebidrag kr. 225,- om året

Lidt om J. F. Willumsen
Willumsen
(1863-1958)
var maler, billedhugger,
grafiker, keramiker, fotograf og arkitekt, og han
var en af de mest alsidige
danske
billedkunstnere.
Gennem hans lange liv
var han til stadighed brændende optaget af kunstneriske spørgsmål.
Willumsen samlede inspiration på talrige
rejser i udlandet. Han er internationalt
kendt, og hans værker ses på førende
museer verden over.
Han var blandt de første som indførte
symbolismen i dansk malerkunst. Gennem sine motiver søgte han at fremhæve kontrasterne mellem livsform og livsanskuelse. Af hans hovedværker kan
nævnes ”Det store relief”, ”Badende
børn”, ”Efter stormen” og ”Bjergbestigersken”. Han var blandt stifterne og
arkitekt på ”Den frie udstilling” i København Ø.
Lidt om samlingen
Victor Petersens Willumsen-samling er
primært en skitse- og studiesamling,
som også indeholder endelige værker.
Her kan man følge Willumsens grundighed og stræben mod det endelige værk.
Der er ca. 1300 af hans arbejder udstillet på Odden. Victor Petersen døde i februar 2002 og efterlod sig denne fantastiske samling, som han og Fru Kirsten
forærede til et kongeligt konfirmeret
fond i 1969. I 1989 flyttede samlingen
fra Ribe til Herregården Odden, hvor
denne enestående kulturarv nu har sit
hjemsted.

Bliv fæstebonde…
og få tilknytning til samlingen på
Herregården Odden og vær med til
at bevare denne enestående kulturarv!

Udover denne helt unikke Willumsensamling er den over 600 år gamle fredede herregård i sig selv en oplevelse,
og en historisk spændende ramme om
de mange arbejder.

Efter stormen (1905)

Victor Petersens Willumsen-samling
Herregården Odden
Oddenvej 31, Mygdal
DK-9800 Hjørring
Telefon +45 98 97 52 02
E-post: museum@jfwillumsenodden.dk
Fæstebonde under Herregården Odden
Sekretariat
Mørkhøjvej 334F
Dk-2730 Herlev
Telefon
+45 32 17 04 90
Mobiltelefon +45 30 13 12 80
E-post: info@faestebonde.dk
Internet: www.jfwillumsenodden.dk

Kgl. Skuespiller Ghita Nørby skriver:

+”som besøgende på Herregården Odden
oplever jeg en menneskekærlighed. Det
er en meget betagende oplevelse og –
meget sjældent i dag. Der er al mulig
grund til at støtte op om Victor Petersens
vidunderligt placerede Willumsensamling. Vi bliver rigere af det.”

Hvorfor en støtteforening?
Foreningen ”Fæstebonde under Herregården Odden” blev dannet den 12. februar 1995. Formålet er gennem økonomiske bidrag at medvirke til at sikre,
at der til stadighed kan være en Victor
Petersens Willumsen-samling på Odden.
Midlerne bliver brugt til vedligeholdelse
af såvel bygningerne som selve kunstsamlingen, herunder køb af nye værker.
Hvorfor blive medlem?
Fordi der skal mange penge til for at
vedligeholde denne unikke samling, som
Kirsten og Victor Petersen gennem et
langt liv har samlet og har åbnet til
glæde for andre mennesker – og det er
et initiativ som er værd at støtte.
Hvem kan blive medlem?
Som medlem kan optages enhver interesseret person, virksomhed eller institution,
der er interesseret i at bidrage med et
større eller mindre beløb. Det koster kun
225,- kr. om året i fæstebondebidrag og
gavebeløb til foreningen er fradragsberettiget på selvangivelsen efter gældende
regler.

Hvordan blive medlem?
Ved at udfylde og sende folderens tilmeldingskupon, henvendelse til personalet eller ved tilmelding på foreningens hjemmeside.

Hvad kan medlemmer gøre for foreningen?
Udover økonomiske bidrag vil der altid i
mindre eller større udstrækning være
brug for lidt praktisk hjælp, ”hoveri”, men
den største hjælp vil være at gøre en indsats for at skaffe nye fæstebønder.
Hvordan hverve nye medlemmer?
Fortæl venner og bekendte om den fantastiske oplevelse det er at se samlingen og
om det store arbejde der gøres på stedet i
det daglige med at holde samlingen åben
hver dag til glæde for offentligheden.
Hvad opnås ved at være medlem?
·

Du modtager et fæstebrev
med eget navn og laksegl

·

Du kan deltage i den årlige
generalforsamling til bespisning med ledsager

·

Du har fri adgang til samlingen

·

Du får 10 % rabat ved leje af
herregårdens gæstebolig.

·

Du modtager foreningens avis
tre gange om året.

Forfatter
Helge V. Quistorff:

Der ligger en gård langt oppe i Vendsyssel. Den hedder
Herregården Odden – så smuk, så ægte og så lille – lige
sådan, som en nordjysk herregård skal se ud. Herregård
Herregården
Odden er noget ganske særligt. Den er et besøg værd. Her
er der nemlig malerier, tegning
tegninger og akvareller fra gulv til
loft – hundredvis af dem, og alle er de malet af samme
kunstner – J.F. Willumsen. Denne rebel, denne oprører
blandt danske kunstnere.

