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Hjertelig til lykke
Da jeg fik opfordringen til at skrive et forord
i forbindelse med dels 40 års og dels 20 års
jubilæum for Willumsen-samlingen, blev jeg
faktisk rigtig glad, men jeg kan ikke forstå,
at der allerede er gået 20 år siden Victor
Pedersen for første gang viste samlingen
på Odden.
Jeg var på det tidspunkt netop blevet
formand for Hjørring kommunes kulturudvalg, og blev en dag ringet op af en af
mine meget gode venner, den for længst
afdøde revisor Regner Hesner. Han fortalte
mig om Victor og om den storslåede samling, og spurgte om ikke kommunen kunne
støtte med et lille beløb, så samlingen kunne
udstilles, jeg husker ikke, hvor meget det
var, men det var ikke noget stort beløb. Vi fik lavet en aftale, og min kone og jeg blev sammen
med Regner inviteret til Odden, det var mit første møde med Victor og med den fantastiske
samling af Willumsens arbejder. Jeg var dybt imponeret over både Odden og samlingen, og det
besøg blev senere til rigtig mange, hvor Victor på sin helt specielle måde og med sit åbenbare
engagement fortalte sine spændende historier om værkerne.
Mange gange sad jeg i køkkenet sammen med Kirsten og Victor, hvor vi over en kop kaffe fik
en sludder om udstillingen, som kan betegnes som Victors livsværk.
Det skal vel ikke være nogen hemmelighed, at der var og er visse økonomiske problemer med
at få det hele til at hænge sammen, både den meget smukke kulturhistoriske Odden og vedligeholdelse og udvidelse af samlingen var og er meget omkostningskrævende. På trods heraf er
det heldigvis lykkedes at bevare samlingen gennem de 40 år, hvoraf 20 år på Odden.
Som kunst og kulturinteresseret synes jeg, det er pragtfuldt, at vi i vores kommune har sådan
en kulturskat, som hvert år besøges af rigtig mange mennesker. Vi er en kommune, som har
store kulturmæssige perler, hvoraf Odden og samlingen er en af de funklende perler.
Jeg har tidligere haft flere gæster med på Odden, og alle har været meget begejstret over, hvad
de har hørt og set, og er blevet bibragt en oplevelse, de aldrig glemmer, og som de fortæller
videre til venner og bekendte. Jeg må erkende, at det efterhånden er ved at være år siden, min
vej er faldet forbi, men det må der rådes bod på i de kommende år.
Vi har alle en opgave i at bevare Odden og samlingen, og vi må sammen arbejde på, at vi også
i fremtiden kan give vores gæster, os selv og vore efterkommere den oplevelse, det er at besøge
en gammel herregård og samtidig få et spændende indblik i J.F. Willumsens kunstunivers.
Fra kommunens og egne vegne skal der lyde et hjertelig tillykke med de 2 jubilæer, og samtidig
en stor tak til de mange, som yder en kæmpeindsats for at få det hele til at fungere.
Jeg glæder mig til atter at kunne besøge Odden.
Finn Olesen
Borgmester i Hjørring.
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Ribe
Af Gerda Rump Christensen

Det begyndte i Ribe
Victor Petersen slog sig ned i Ribe i 1950, hvor han blev redaktør af Ribe
Stifts Tidende, som havde adresse i Vægtergade 1, over for von Støckens
Plads. Den store bygning blev også hjem for familien, Victor, hustruen
Kirsten og de 6 børn. Victor Petersen havde tidligt en stor interesse for
kunst, navnlig J.F. Willumsen. I 1968 købte han den smukke Teknisk Skole
ved Ribe Å, som han med bistand fra sine mange venner omdannede til
museum for sin Willumsen samling på allerede 700 værker: tegninger,
grafik og malerier. Victor var i særlig grad i stand til at begejstre og smitte
andre med sit engagement. Og i december 1969 åbnede han og Kirsten
museet under stor festivitas, omtale i pressen og under overværelse af
Dronning Ingrid.
Ligesom Victor selv havde arbejdet, blev hans egne børn hurtigt engagerede i museet, som havde åbent hver dag, undtagen juleaften. Børnene
var kustoder nogle timer efter skole, og Jens blev i pressen omtalt som
landets yngste kustode.
Det er 40 år siden nu. Og synet på børn var anderledes end i dag. Nogle
så med mistro på de små kustoder. Men de var i virkeligheden meget
ansvarsbevidste. 3. januar 1976 blev der stormflodsvarsel. Det var så slemt,
at digerne flere steder var gennembrudte. Børnene styrtede uforfærdet
over til museet og evakuerede alt fra samlingens kælder.
At være kone og barn af den foretagsomme Victor har uden tvivl krævet
en del. Legekammerater var ofte med til ”kulturelt arbejde”, fætre og
kusiner hjalp også til.
Børnene hjalp med ophængninger og alt i forbindelse med samtlige
udstillinger. Og de hjalp med i forretningen, med de grafiske maskiner,
var avisbude og stand-in i avisruter. Men det har næppe været kedeligt,
selv om man nok lige hellere ville ud og lege og spille fodbold end vise
rundt på museet eller dele Ribe Stifts Tidende ud.

Til venstre:
Teknisk Skole ved
Ribe Å. Museum
for Victor Petersens
Willumsen-samling.
Til højre:
Ribe Stifts Tidende,
Vægtergade 1.
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Ribe
Til venstre:
Familien Petersen
efter købet af ”Efter
Stormen” i 1966. Victor, Kirsten og deres
6 børn: Estrid, Jeppe,
Tove, Morten, Søren
og lille Jens.
Til højre:
Victor afprøver husets brandtrappe

Fornuftige Morten
og de to ”Rafaels
Engle”, Jens og Søren,
interviewes som kustoder til Vestkysten
9. sep.1972: ”KAN I
GODT li’ at snakke
med de voksne?
Morten: - Jeg kan li’
dem, som viser os
nogen venlighed.
Men mange tér sig,
som var vi det rene
ingenting. Nærmest
noget unyttigt. Men
samtidig, ja, så vil
de regere over os.
Jeg synes, at vi også
af og til skal ha’ lov
til at sige noget. Ha’
et ansvar. Det er da
ingen skade til.
Søren: - Jeg ville
behandle børn akkurat, som far og mor
behandler mig.
Jens: - Hvis jeg var
voksen, så skulle alle
børn i skole klokken
halv syv, for så kunne
de lave alle deres lektier henne i skolen.”

En tydelig interesseret Prins Henrik
er på besøg og vises
rundt i samlingen af
den stolte Victor i anledning af Ribe Kunst
Festival 1972
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Fonden

Af Estrid Mark

Fonden VICTOR PETERSENS WILLUMSEN-SAMLING
1969 - 1981
Hvordan finder en privatmand, en familiefar med kone og 6 børn på at
oprette sit eget kunstmuseum med 700 værker af en af Danmarks største
kunstnere?
Svaret finder vi i et interview med Jydske Tidendes Ole Bech den 4. maj
1969 hvor redaktør Victor Petersen siger: ”Det var i grunden Estrid, vor
attenårige datter der gav stødet til det hele. Hun sagde en dag til mig:
”Far, burde der ikke gøres noget for, at alle disse billeder forbliver samlet
– at de ikke en skønne dag igen spredes for alle vinde? Kan du ikke lave
et museum her i Ribe?” Min datters spørgsmål satte fart i planerne, og
da jeg fandt ud af, at den gamle tekniske skole ved Ribe Å – lige overfor
banegården – var til salg så jeg straks, at der indenfor rammerne af denne
rummelige bygning kunne skabes et kunstmuseum”.
Navnet blev ”Victor Petersens Willumsen-samling”. Værkerne blev hængt
op i Teknisk Skole af direktøren for Willumsen Museet i Frederikssund,
Sigurd Schultz, og hans kone, malerinden Asta Ring Schultz. Den 7.
december bød stiftamtmand Morten Edelberg, Ribe Stiftsamt, velkommen
som formand for den fond, som det var Victor Petersens og fru Kirstens
hensigt at skænke samlingen til. Under overværelse af Dronning Ingrid
fik samlingen og initiativet de bedste ord med på vejen af kulturminister
Helveg Petersen, som sagde, at ”samfundet må være taknemmeligt overfor
de mennesker som bruger deres personlige engagement sådan, at den

Museet i den smukke
skolebygning ved
Ribe Å indvies
december 1969 under
overværelse af Dronning Ingrid. T.h. for
dronningen ses Victor
Petersen, kulturminister Helveg Petersen
og stiftamtmand
Morten Edelberg. I
baggrunden t.v. ses
Kirsten Petersen.
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Fonden

stilles til rådighed for en større kreds”. Den nye fondsbestyrelse bestod
af: stiftamtmand Morten Edelberg, formand, borgmester Carl Johan
Pedersen, redaktør Victor Petersen, museumsdirektør Sigurd Schultz,
statsaut. revisor Ingeman Nielsen.
Det var ganske hårde betingelser samlingens stifter påtog sig. I den fonden
tilhørende fundats forpligter Victor Petersen sig til af sin skattepligtige
årlige indkomst at betale 3 % til samlingen, (anslået til ca. 6000 kr.), samt
dække alle samlingens udgifter.
Hertil blev en del af ægteparrets Willumsen-samling skænket og omdannet til en selvejende institution med egen bestyrelse. Åbningstiderne var
hver dag 14-16 og 19-21, især familiens børn havde den tunge og lærerige
pligt at være kustoder efter skoletid. Samlingen blev i starten ikke forstået
og ikke mødt med den anerkendelse, den fortjente.
Victor og Kirsten Petersen ønskede at vise en bredere kreds deres begejstring for Willumsen. De opbyggede med stor entusiasme en samling for
relativt få midler – og ikke af deres overskud.
Victor Petersen vidste hvad han ville, samlingen blev hans barn, som
han stædigt og noget egenrådigt kæmpede for, men stødte derved også
nogle fra sig.
Med bestyrelsen og samlingens øvrige forhold på plads, herunder udfyldt
registrant, budget for årlig drift med sikkerhed for samlingens drift inkl.
underskudsdækning i 10 år, blev fundatsen kongeligt konfirmeret i juli
1970.
Målet for den selvejende institution var også, at den skulle eje samtlige
Victor Petersens Willumsen værker. Til dette formål solgte man på auktion i 1977 i Vejle skænkede værker fra mange danske kunstnere. Det
indkomne beløb gjorde det delvist muligt at overdrage alle Willumsenværkerne til den selvejende institution. Sigtet var en samling af alle
værker, således at Victor Petersen ikke skulle sælge ud af egne værker
for at klare driften.
I 1970´erne fik Danmark arbejdsløshed og oliekrise. Større udgifter bl.a.
til varme gjorde det svært at drive samlingen privat. Hertil kom, at Ribe by
og amt, måske pga. de dårlige tider, ikke var særlig interesseret i at deltage
i driften, så bevilligede tilskud forblev små i 1980: kun kr. 10.000.
Det er imponerende at se tilbage på, at Victor Petersen og Fondsbestyrelsen, nu med Robert Jacobsen, formåede at være initiativtagere
til og gennemførte den vellykkede Ribe Kunst Festival i 1972.
I 1973 fulgte en særudstilling med Lundstrøms værker. Man havde også
færdige planer om et Wiig Hansen-museum i Ribe, som dog måtte opgives. Samtidig gennemførte man flere Willumsen-udstillinger, bl.a. på
Fredericia Rådhus, i Middelfart Sparekasse og på Vejen kunstmuseum.
Muligheden for en støtteforening undersøges af Victor Petersen første
gang i 1977. Denne bliver dog først en realitet i 1995, som den nuværende
Fæstebondeforening.
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Fondsbestyrelsens sammensætning skiftede gennem disse år, og nye entusiastiske folk, der havde øje for samlingens værdier, kom til. Edelberg
(formand) mente, at samlingen havde ”kulturelle og pædagogiske værdier,
hertil turistmæssig værdifuld” og Jan Garff (1975) anførte om grunden
til sin indtræden i bestyrelsen: ”Endelig kunne det ikke undgå at gøre
indtryk, at museet blev drevet og gjort tilgængeligt gennem personlige
afsavn og en beundringsværdig indsats fra familien Victor Petersens side”.
Og Sigurd Schultz om samlingen: ”Det eneste sted i verden, hvor man
kan følge udviklingen i en berømt malers arbejde fra de første skitser og
til maleriet endeligt er færdigt, en enestående samling”.
Sidst i 1970´erne blev en statsanerkendelse med medfølgende pengepung
og kommende ny museumslov i sigte en vigtig sag for bestyrelsen. Det
lykkedes ikke at få statsanerkendelsen, hvilket var en skuffelse, men
tiderne var dårlige.
Man begyndte derfor i bestyrelsen at overveje samlingens fremtid. Omkring 1981 stod det klart, at udgifterne til driften i den smukke bygning
ved Ribe Å belastede Victor Petersens økonomi for voldsomt i forhold til
samlingens entreindtægter og øvrige tilskud. Victor Petersens Willumsensamling blev deponeret i Ribe Stiftsamts kælder og bygningen solgt til
et investeringsfirma.

1981 – 1989.
Bestyrelsens arbejde bestod nu i at sikre samlingen. Fondsbestyrelsens
formand i denne tid, stiftamtmand Moltke-Leth, fik alle værker gennemgået, efterset og evt. repareret. Mag.art. Kirsten Agerbæk registrerede
hele samlingen i denne for Willumsen-samlingen stille tid i Ribe.
Det skulle vise sig, at dagene i Ribe var talte. Den 18. september 1982
udtalte ægteparret Petersen: ”I dag, hvor alle kommuner lider af pengemangel kan det vist være vanskeligt at byde Ribes skatteydere årlige
udgifter på flere hundrede tusinde kroner. Endelig er der nyanskaffelser,
som vi anser for en meget væsentlig del af museets fortsatte beståen. Vi
vil derfor arbejde for at få samlingen til en større by, hvor der er museumsplads og penge, og hvor vi fortsat kan være med i museets arbejde”.
Det er glædeligt, at bestyrelsen i dag kan se tilbage på disse ord og
konstatere, at alt gik i opfyldelse. Samlingen kom til den større by Hjørring. Der er der museumsplads – ja, og hvor smukt – i Oddens gamle
bygninger, der er penge og forståelse, og ægteparret kunne fortsat være
med i museets arbejde.

1989 – 2009.
Året 1989 blev et meget skelsættende år for Victor Petersens Willumsensamling. Den nu 71-årige Victor Petersen flytter hele samlingen fra Ribe
til Herregården Odden, indkøbt forinden på auktion.
8
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Odden Herregård,
fra 1989 museum
for Victor Petersens
Willumsen-samling.

Sommer 1989 blev samlingen hængt op af Victor Petersen, og den fik ny
fundats og bestyrelse. Hjemsted blev Hjørring kommune. De skænkede
værker og midler tilhører samlingen, så længe den eksisterer, og kan ved
en ophævelse kun overgå til en almennyttig institution efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse. Den 19. september 1989 var bestyrelsen:
Bent Halkier, advokat, Estrid Mark, valgt af Victor Petersen, Mogens
Bohøj, direktør, Aase Bak, museumsinspektør, Victor Petersen, stifter
og formand.
Årene i 1990´erne gav bestyrelsen arbejde med nyetablering og opbygning af samlingens nye identitet. Besøgstallene steg år for år, og fonden
erhvervede Odden i 1993 og blev da omdannet til en erhvervsdrivende
fond. Der kom midlertidige tilskud fra Industri- og Handelsstyrelsen,
samt Hjørring og Sindal kommuner. Man fik udarbejdet formidlingsmaterialer, og Fæstebondeforeningen blev en realitet i 1995.
Samlingen blev udvidet med nyerhvervelser, og tiden gik med at formidle
begejstring for samlingen, hvilket især var et speciale for Victor Petersen.
Allerede siden samlingens start har han været smittende i sin begejstring
og promoveret samlingen ved enhver lejlighed. Selv Hotel Dagmar i Ribe
havde dengang en Willumsen-dessert, kaldet ”Coup à la Willumsen”.
Undervejs gik Bent Halkier og Mogens Bohøj ud af bestyrelsen, og ind
kom i stedet Klaus Berning, kendt erhvervsadvokat, og Lilli Rasmussen,
bankfuldmægtig.
I 2002 døde stifter og formand Victor Petersen. Siden 2003 har bestyrelsen
bestået af: Estrid Mark, formand, Tage Kragbak, advokat, Troels Andersen, kunsthistoriker, Aase Bak, museumsinspektør og Morten Victor
Petersen, direktør.
Fondsbestyrelsen har i de seneste år været stærkt involveret i projekterne
omkring Oddens gamle bygningers renovering og selve Willumsen-samlingens bevarelse, registrering, nyophængning, samt nyerhvervelser.
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Dette har stået på siden 2003, og har krævet fondens samlede ressourcer
og kræfter. Ud over nyt tag, er der foretaget en gennemgribende renovering af bygningen såvel inde som ude takket være flere fondes velvillighed. Alle billeder er ved at blive efterset, og nye kataloger udarbejdet.
Registranten er ført a jour, og der er købt nye værker, bl.a. takket være
Fæstebondeforeningen. Victor Petersens enke, Kirsten Petersen, har
eftergivet fonden et større beløb, samt skænket den en række værker.
Takket være Hjørring Kommune kunne vi i perioden 2004-2008 oprette
en deltidsstilling som daglig leder.
I 2009 er bestyrelsen efter ønske fra Hjørring Byråd blevet udvidet med
et medlem af byrådet, Niss Ribergaard.
Tidernes skiftende fondsbestyrelser har kæmpet, og kæmper fortsat,
navnlig med at få drift og økonomi til at hænge sammen. I den forbindelse
er den entusiasme, som vi møder hos mange, der frivilligt arbejder for
samlingens eksistens, en stor opmuntring.
Fondsbestyrelsens ønsker – i anledning af det dobbelte jubilæum – at
Victor Petersens Willumsen-samling kan bestå ud i fremtiden, at der kan
være arbejdsro, økonomi og en stabil udvikling i samarbejdet mellem
fonden, fæstebønderne og alle i lokalområdet.

Estrid Mark, formand
for Fondsbestyrelsen,
taler ved fæstebøndernes generalforsamling på Odden
i 2008. Dette år var
der dækket op i
Gyldenlæderstuen.
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Samlingen
Af Troels Andersen

”Alt det andet er privat”

Om Victor Petersens Willumsen-samling
Victor Petersens Willumsen-samling er enestående blandt privat skabte
samlinger i Danmark. Dels fordi den er koncentreret om en enkelt
kunstners virke, dels ved sit omfang. Willumsen havde tidligt været en
udfordring for samlere. Den første og største var grosserer Levinsen, der
i de florissante år under første verdenskrig købte en række af Willumsens hovedværker og bekostede udgivelsen af en monumental bog om
ham, skrevet af Hjalmar Öhman. Samlingen måtte imidlertid sælges, da
Levinsen blev revet med af den økonomiske krise i tyverne. En anden
passio-neret samler var dr. Frithiof Kemp, der i 1940’erne ejede adskillige væsentlige, tidlige arbejder. Højesteretssagfører C.L. David ejede i
samme periode en række arbejder, hvoraf nogle dog blev udskilt igen af
ham selv.
Grunden til Victor Petersens samling blev lagt gennem hans kontakt
med den århusianske kunsthandler Chr. Dam. Dam havde i en række år
privat ejet generalprøven til maleriet ”Efter Stormen”, men besluttede i
1966 at sælge det. Køberen blev Victor Petersen. Ved denne tid havde han
en mindre, blandet samling af dansk kunst, der strakte fra guldalderen
til Lundstrøm. Hertil kom også nogle mindre arbejder af Willumsen,
hovedsagelig grafik. Men i maj 1967 købte han på auktion billedet af
Michelle Bourrets datter, kaldet ”Den kvindelige student”, der havde
været i storsamleren F. C. Boldsens eje.
”Efter Stormen”
(generalprøven til
maleriet). Victor
Petersen købte det i
1966 af kunsthandler
Chr. Dam.
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Samlingen
”Englen over Graven”
fra 1955 – ifølge
Michelle Bourret –
Willumsens sidste
maleri.

I foråret 1967 rejste Chr. Dam til Cannes og opsøgte Willumsens samleverske gennem hans sidste 25 år, Michelle Bourret. Fra hende erhvervede
han over 60 arbejder, der blev udstillet i galleriet i Århus i august samme
år. Blandt de arbejder, som Dam hjemførte, var en række hidtil ukendte
grafiske blade fra årene 1944 til 1951, foruden forskellige forstudier
og malerier, blandt dem - ifølge Michelle Bourret - Willumsens sidste,
ufuldendte maleri ”Englen over Graven” fra 1955. Udstillingen fik det
usædvanlige forløb, at Victor Petersen erhvervede alt under ét, og han
kunne nu meddele, at han ejede over 100 arbejder af Willumsen. Han
begyndte at udstille nogle af dem forskellige steder, f. eks. i Sparekassen
i Bramminge, og at erhverve nye billeder. Chr. Dam fulgte succesen fra
den første udstilling op i januar 1968, og igen var Victor Petersen blandt
køberne.
Han var nu blevet kendt som samler af Willumsens arbejder, og fik
derfor flere henvendelser fra private ejere. Mange af Willumsens værker
befandt sig endnu i begyndelsen af 1960’erne i hans villa på Strandagervej
i Hellerup, hvor hustruen, Edith, boede frem til sin død i 1963. Hun havde
ikke ønsket at sælge ud af de mange forarbejder, tegninger og grafiske
arbejder, som henlå i det store atelier. Selv havde Willumsen heller ikke
under det økonomiske boom omkring 1916-18 ønsket at tømme atelieret.
Han skrev til sin gode bekendt, Alice Bloch, der virkede som hans agent
i København, mens han selv boede i Spanien og derpå i Frankrig, at der
i atelieret var ”en Hel Masse Ting, som ikke skulle sælges”. Det var ”en
Masse Tegninger, første Udkast og Skitser til mine Billeder, som heller ikke skulle sælges” (Willumsen i brev d.19.12.1917, ”Løvens breve”,
Frederikssund 1987, s.74). Han slutter brevet med at sige: ”Husk at det
kun drejer sig om at sælge de virkelige Udstillingsting. - De endelige
Arbejder - Alt det andet er privat”.
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Samlingen
”Anse græder”, Willumsens marmorbuste af datteren
Anse.

Victor Petersen kontaktede nu selv Willumsens søn af første ægteskab,
keramikeren Bode Willumsen og hjembragte to keramiske værker,
drengen fra forældrenes gravmæle og en stor glaseret kvindebuste. Kontakten til Willumsens døtre fra ægteskabet med Edith, Anse og Gersemi
resulterede i, at en lang række arbejder, deriblandt marmorbusten af
”Anse græder,” og et stort antal tegninger og grafik blev føjet til samlingen.
Mange af de sidstnævnte er mærket med et lille stempel: J.F. Willumsens
dødsbo. Også stolene og det store skab i Hall’en på Odden, blev sammen
med forskellige personalia erhvervet fra familien.
Chr. Dam var atter på færde i sommeren 1968, hvor Århus-galleriet
viste ”godt 100 tegninger og akvareller”, der igen, ifølge en avisnotits,
blev købt samlet af Victor Petersen. I 1969 skænkede Gersemi syvogtyve
store kultegninger fra akademitiden til samlingen, og en bagermester
Willumsen i Odense (der ikke var i familie med JFW) forærede det tidlige
maleri af den fløjtespillende negerdreng i en rokokosalon.
Willumsen-samlingen var nemlig ikke længere Victor Petersens private
anliggende. Han og hustruen Kirsten havde besluttet at gøre den offentlig,
udlåne den og efter 10 års forløb overdrage den til en til formålet oprettet
fond. Victor Petersen erhvervede den gamle Teknisk Skoles bygning i Ribe
og begyndte at istandsætte den som udstillingssted. Spanske vægge placeret mellem vinduerne øgede udstillingspladsen i den gamle bygning.
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Den måde, erhvervelserne var sket på, gjorde, at samlingens tyngdepunkt
kom til at ligge dels i den tidlige periode af samlivet med Edith, dvs.
årene 1904-1914, belyst ved arbejder fra atelieret på Strandagervej, dels
i de sene år, fra samlivet med Michelle Bourret. Willumsen beholdt selv
mange af de værker han skabte efter 1930 til sit eget, påtænkte museum,
og skelnede jo desuden - som det fremgår af brevet til Alice Bloch - skarpt
mellem de egentlige ”Udstillingsting” og de ”private” arbejder. Victor
Petersens samling blev især koncentreret om den sidste kategori. Den
viser Willumsens arbejdsproces på nærmeste hold, samtidig med at den er
biografisk, ikke mindst fordi der i den også indgår forskellige genstande,
der har tilhørt Willumsen, såvel arbejdsredskaber som møbler, deriblandt
det store tidlige 1700-talsskab, som står i Oddens hall.
Den svenske kunsthistoriker Ragnar Josephson, der var professor i
Lund, skrev i 1940 bogen ”Konstverkets Födelse”, hvori han søger at
afdække nogle af de store europæiske kunstværkers tilblivelsesproces
gennem de forudgående skitser. Ragnar Josephson tog siden initiativet
til oprettelsen af ”Skissarnes Museum” i Lund, en samling, bestående af
udkast og forarbejder til kunstværker fra hele verden. Måske har Victor Petersen, der opholdt sig i Sverige under krigen, været tilskyndet af
denne tilgang i sin samlervirksomhed. Han kom i hvert fald til at skabe
et ”skitsernes museum” i Josephsons forstand, der gør det muligt at følge
både ”kunstværkets fødsel” og en kunstners udvikling fra barneårene til
hans høje alderdom.
I store træk var samlingens disposition givet allerede, da den åbnede
som privat museum i Ribe i 1969, men den blev i de følgende år stadig
udbygget. Ikke mindst Willumsens grafik blev så godt som komplet
repræsenteret, endog med prøve- og tilstandstryk af mange blade og
med sjældne tryk. Først i 1970 rummede samlingen over 700 numre, et
år senere var tallet 855. Den store tegning, forstudiet til ”Badende børn”,
blev erhvervet fra Willumsens familie i efteråret 1970. I 1971 kom fra Alice
Blochs familie statuetten af mor og barn fra ”Efter stormen” - en gave fra
Privatbanken - og et lille studie af himmel og hav til samme billede fra
1904. I Sverige fandt Victor Petersen frem til forstudiet af solens stråler
over stranden til samme billede.
I 1972 fulgte Victor Petersen og hans hustru Kirsten sporet til Michelle
Bourret op, besøgte hende i Cannes og hjemførte yderligere seks arbejder, der var forblevet i hendes eje, deriblandt gipsversionen af hendes
portrætbuste, der blev udført i marmor i 1940. Victor Petersen forsøgte
ved den lejlighed at få en Willumsen-udstilling i stand i byen, hvor kunstneren havde levet sine sidste år. I Danmark viste han udvalgte værker fra
samlingen på særskilte udstillinger, bl.a. i Horsens og på Vejen Kunstmuseum. De første års store, samlede køb blev til stadighed suppleret på
auktioner og gennem køb fra private.
14
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Fra Göteborg kom ”Modtagelsen på Parnasset”, og i Århus tre malerier
af norske brændehuggere, der havde været i maleren Lauritz Tuxens eje.
De kunne nu føjes til de tidligere erhvervede tegninger fra Norgesrejsen
i 1906.
I løbet af 1970’erne blev det at opretholde samlingen som et privat
museum en stadig tungere byrde. Victor Petersens engagement flyttedes
også i nogen grad til andre initiativer, således udkastede han ideen om
et Svend Wiig Hansen museum i byen, ligesom han engagerede sig i en
stedlig kunstfestival med udstillinger af bl.a. Robert Jacobsen og Vilhelm
Lundstrøm. Tanken om at overdrage billederne til fonden blev aktuel.
Han forestillede sig, noget vagt, at samlingen skulle skænkes til ”danske
kunstnere”, og indsamlede til det formål henved trehundrede arbejder
som gave fra en lang række kunstnere. De skulle sælges på auktion til
fordel for samlingen. Auktionen fik ikke det fornødne resultat, og det
endte med, at bygningen i Ribe i 1981 måtte sælges, og samlingen blev
pakket ned.
Otte år senere, i 1989, genopstod den på Herregaarden Odden, som Victor Petersen samme år havde erhvervet og åbnede for offentligheden, nu
med sig selv og sin hustru, Kirsten Petersen som ”kustoder”.
Samlingen begyndte igen at vokse. En af de mest markante nye erhvervelser skete i 1992 med købet af det skulpturelle selvportræt ”Refleksion”
fra 1896, tænkt som en del af det planlagte ”store relief ”. Willumsen
brændte det store hoved i sin egen keramiske ovn i det hus, han havde
bygget til sig og sin første hustru Juliette og deres børn efter hjemkomsten
fra flere års ophold i Paris. Han lavede i alt fire eksemplarer med forskellig
glasur. Det ene tilhørte komponisten Carl Nielsen, som han havde lært at
kende i Paris. Det stod i Carl Nielsens arbejdsværelse for enden af hans
flygel og kan i dag ses i rekonstruktionen af værelset på Carl Nielsenmuseet i Odense. Et andet eksemplar, ligeledes med rødbrun glasur,
findes på Kunstindustrimuseet, et tredje, nærmest sandfarvet, på Thielska Galleriet i Stockholm. Det eksemplar med turkis glasur, der findes
på Odden, var således det sidste i privat eje. Willumsens gode veninde
Alice Bloch havde købt det allerede i 1897, da det var udstillet på Den
Frie Udstilling, og det havde siden været i familiens eje. Sammen med
”Refleksion” erhvervede Victor Petersen endnu et af Alice Blochs køb,
skulpturen ”Buksepigen” fra 1897, som hun, bifaldet af Willumsen, havde
ladet lueforgylde. Derved fik samlingen et virkelig markant tyngdepunkt
fra den periode, hvor Willumsens navn var mest omstridt, 1890’erne med
de symbolistiske strømninger.
I samlingens arkiv findes to scrapbøger med udklip der går helt tilbage
til Willumsens debut som udstiller i 1880’erne. Det er formentlig de ”Par
Mapper”, som han selv i 1914 bragte til den store norske kritiker og museumsmand Jens Thiis, der påtænkte at skrive en bog om Willumsen.
15
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I et brev til Alice Bloch foreslår Willumsen, at hun straks beder Thiis
sende sig mapperne, der indeholdt ”Avisudklip mm.m. fra den tidligste
Ungdom”.(”Løvens Breve”, s.181). Endelig købte Victor Petersen på auktion endnu et værk, der havde været i Alice Blochs og hendes mand C.E.
Blochs eje, ”Familien Willumsen på S.S. Annunziata Pladsen i Firenze. ”Et
billedkort”. Ganske vist havde han ikke økonomi til alle disse erhvervelser
som før, men ”Fæstebondeforeningen”, der begyndte sit virke i februar
1995, bidrog til købet af ”Et billedkort”, der således blev foreningens første
håndsrækning til samlingen.
I de første år ydede foreningen betydelige tilskud til køb, ofte i samspil
med Den Obelske Familiefond. Det var naturligvis Victor Petersen, der
selv fandt frem til de værker, han ønskede at erhverve, ofte på auktioner.
Da samlingen ikke kunne få offentlig anerkendelse - der var jo allerede
ét Willumsen-museum - måtte Victor Petersen agere utraditionelt.
Undertiden blev billederne derfor placeret i Vendsyssel Bank, hvorfra de
så kunne indfries, når pengene var skaffet til veje. I 1996 støttede foreningen købet af forarbejderne til malerierne ”Tizian døende” og ”Stenbrud
2”. I 1997 fulgte, med støtte fra Den Obelske Familiefond, ”Nat i Venedig” og ”Ørnereden i Fontainebleauskoven”. I år 2000 kunne foreningen
overdrage forstudiet i olie til ”Fløjtespillende dreng”, og i 2004 maleriet af
den norske tømmerhytte fra 1906. I de seneste år har foreningen skænket
modellen til Askeurnen fra 1898 samt endnu et forarbejde, denne gang
i akvarel, til ”Stenbrud 2” og en række tegninger.
Selv købte Victor Petersen på auktion i 1999 bl.a. ”Det første skridt” og
”Opstilling med Frøbelklodser”. Begge havde tilhørt grosserer Schepler, til
hvem Willumsen som bestillingsopgave havde malet samlingens version
af ”Maleren modtager musikere på Parnasset”.
I 2008 overdrog Kirsten Petersen seksogtyve arbejder, der indtil da havde
været deponeret i samlingen, men ikke var indgået i fondet. Blandt dem
var tegningen til ”Bjergbestigersken” i profil, som Willumsen sendte til
udstillinger i udlandet i årene op til 1910 og portrættet af Michelle Bourret, kaldet ”Den spotske”.
Den sidste markante tilføjelse til samlingen er sket i 2009 i forbindelse
med afslutningen af restaureringen af den gamle bygning. Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den
Obelske Familiefond og Spar Nord Revision muliggjorde købet af Willumsens selvportræt i hel figur, der har været i familiens eje siden tilblivelsen.
Det udgør midterdelen af det store forarbejde til ”Familiebillede” fra 1912,
hvor samlingen på Odden i forvejen havde den højre og venstre del.
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Maleri af Odden set
fra nordsiden (29 x
19 cm), malet 1855 af
Joachim Ferdinand
Richardt (1819-1895).
Maleriet findes i to
versioner, hvoraf det
ene befinder sig på
Odden.

Af Jakob Kofoed og Gerda Rump Christensen

Odden, fra herregård til museum
Odden er en af de ældste herregårde i landet og også – med beliggenheden
i Mygdal Sogn ca. 10 km nordøst for Hjørring – den nordligste i Danmark.
Odden er samtidig et af Nordjyllands mest markante arkitektoniske og
historiske monumenter. Gården ligger på en odde, hvor der indtil omkring
1915 var vand på tre sider. Der har været en vandfyldt voldgrav på den
fjerde side, og således lå borgen godt beskyttet, når der var ufred og krig
i landet. Søen og den oprindelige voldgrav kan stadig anes i terrænet.
Oddens historie føres tilbage til 1377, men arkæologiske undersøgelser
har vist, at bebyggelsen på stedet sandsynligvis er endnu ældre. Allerede
i første halvdel af 1300-tallet har man hørt tale om Johan Niklesøn af
Od. I 1345 nævnes hans enke fru Ingrid og to år senere – i 1347 – Peder
Jonassøn.
Fra 1400-tallet ejes den isolerede herregård af den vendsysselske adelsslægt Lunge. I 1416-1423 ejes Odden af Oluf Anderssøn Lunge, der opførte
to stenhuse i syd og øst, hvoraf rester er bevaret i kælderetagen.
1513-1549 ejes Odden af rigsråd Ove Vincentsen Lunge, der formentlig
stod for om- og sammenbygningen af de to fløje på de eksisterende gamle
fundamenter. Under Christian III havde Ove Lunge en indflydelsesrig
stilling. Han blev udnævnt til rigsråd i 1523 og året efter slået til ridder
ved Frederik 1. kroning. Ove Lunge deltog ikke i den jyske adels opstand
mod Christian II. Ove Lunge fik tildelt Astrup Len, men under Grevens
Fejde 1534-36 blev lenet igen taget fra ham af skipper Clement. Odden
modstod som den eneste herregård i området en belejring under skipper
Clements opstand i 1534.
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Da den jyske adel led nederlag ved Ålborg mod bønderne, gik Ove Lunge
til forsvar af Randers By sammen med byens Magistrat. Ove Lunge var
en modig mand med et begivenhedsrigt liv. Han døde i 1542.
En senere ejer, Christoffer Lunge, havde også krigerblod i årerne og faldt
1565 i slaget ved Svarterå i Sverige.
Den mest indflydelsesrige af adelsslægten blev Jørgen Lunge (1577-1619).
Han fik en god uddannelse, bl.a. i Sorø. Jørgen Lunge studerede ved
universitetet i Strassburg og rejste i en årrække rundt og besøgte lande
og skoler i Europa, sidst det dengang meget ansete militære uddannelsessted, Fyrst Moritz af Oraniens Krigsskole. Jørgen Lunge deltog i
forsvaret af Ostende, blev valgt til byens guvernør. Ved faderens død rejste
Jørgen Lunge hjem og overtog Odden. Han blev 1605 gift med Sophie
Brahe. Samme år drog han med 2.000 mand til Brunsvig for at hjælpe
Hertugen her, blev taget til fange og først løsladt efter 3 år. I året 1617
blev Jørgen Lunge – efter sin dåd i krigen mod Sverige – slået til ridder
og udnævnt til Rigsråd og Marsk.
Sønnen Ove var den sidste af slægten Lunge. Han døde på rejse kun 23
år gammel. Derefter blev Odden solgt eller gik i arv fra til forskellige
slægter.
Under trediveårskrigen havde den tyske feltherre von Wallensteins tropper i 1628 kvarter på Odden. Senere mistede borgen sin betydning som
fæstning og fungerede herefter alene som bolig for de skiftende ejere.
I 1700-tallet ændredes ruminddelingen. Riddersalen på 1. etage blev
sløjfet.
Den ældste bevarede del af bygningen er nu den vestlige del af sydfløjen.
Her, i den oprindelige riddersal, fandt man under restaurering i 2008
rester af en kalkmaleridekoration, der kan dateres til perioden 15201550.
Odden var oprindelig hjemsted for et stort landbrug, og de forskellige
adelige ejere besad store gårde i det nordlige Vendsyssel, som de styrede
fra Odden. Indtægterne fra fæstegårde og tiende var sammen med herregårdens egen markdrift det økonomiske grundlag. Der var desuden
store skove nær ved, og gården havde retten til alt strandingsgods fra
Hirtshals mod nord, mens Børglum Kloster havde den tilsvarende ret
fra Hirtshals mod syd.
I 1568 omfattede Odden gods 33 gårde, 28 bol (husmandsbrug) og 30
huse i Mygdal og Bjergby sogne. I 1600-tallet hørte hele Mygdal sogn og
størstedelen af Bjergby sogn under Odden sammen med spredte gårde i
Horns og Vennebjerg herreder, i alt 500 tønder hartkorn. Ved et giftermål
overgik Odden fra Lunge-slægten i 1600-tallet til rigsråd Christen Skeel
på herregården Fussingø.
Odden fremstod i 1600- og 1700-tallet som et firelænget anlæg. Den
tilhørende ladegård omfattede i 1760 kohus, hestestald, lade og øksnehus
opført i sten med stråtag båret af svært egetømmer. Dertil kom seks huse
i bindingsværk på tilsammen 163 fag.
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Hestestald og hestehold på Odden, mens
det endnu blev drevet
som landbrug

I årene op til enevældens indførelse ved lov 1665 – mistede adelen nogle
af sine privilegier, som bl.a. også angik retten til at eje jord. Det kom også
til at sætte sit præg på Odden.
1743 gik Odden ud af adeligt eje. Bygningsanlægget ændrede karakter. En
vestfløj, oprindelig bolig for ridefogeden, brændte 1763. En nordfløj i to
stokværk, som omtales i en synsforretning 1662, blev nedrevet i 1820.
Hastigt skiftende ejere forsøgte med vekslende held at gøre landbruget
rentabelt. 1801 skete et større jordsalg. 1853 var der endnu en besætning
på 12 heste og 120 køer. I de følgende år blev 40 tønder land hede indvundet til opdyrkning. I 1922 var der 40 arbejdsheste på bedriften, der
var 700 tønder land tilbage, heraf 470 tønder under plov. Derefter blev
jorden solgt fra. Det sidste store jordsalg skete i 1945. Herefter var kun
området omkring selve bygningen tilbage.
Voldstedet og bygningen blev fredet 1918 og 1987.
I 1989 erhverver Victor og Kirsten Petersen herregården. Odden bliver
nu hjemsted og museum for den af dem skabte J.F. Willumsen-samling
og åbnes for offentligheden.
Odden viste sig at være særdeles velegnet som museumsbygning. Der
var plads til ophængning af samlingens mere end 1.100 billeder. Herregårdskøkkenet blev hurtigt en populær café med servering af kaffe og
hjemmelavet lagkage. Den brostensbelagte gårdsplads blev et yndet sted at
besøge, og turisterne er strømmet til de mange sommerarrangementer.
Men Oddens bygninger var igennem mange år ikke blevet vedligeholdt og
havde vanskeligt ved at kunne holde til sliddet fra museumsgæsterne.
I 2002 døde Victor Petersen. Men takket være Fondsbestyrelsens store
og engagerede arbejde, samt dygtige medarbejdere og frivillige, blev de
første faser af en stærkt påtrængt restaurering af syd- og østfløjen gennemført med støtte fra Hjørring Kommune, en række fonde og Kulturarvsstyrelsen.
Samtidig blev hele samlingen gennemfotograferet, værkerne efterset,
renset og fik nye passepartouter. Vinduerne blev forsynet med lysbeskyttende gardiner.
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Den første renovering angik sydfacaden og vinduerne i borggården. Et af
de mest presserende restaureringsarbejder var det 200 år gamle tag, som
var meget slidt og utæt, og hvis tømmerkonstruktion var medtaget og
sunket. Herregårdsbygningen havde i årenes løb været udsat for mange
storm- og vandskader. Desuden var de brede gamle egetræsgulvbrædder
så slidte, at man visse steder var i fare for at gå igennem, både på 1. sal
og i stueetagen.
Tømmerkonstruktionen blev rettet op og flere steder skiftet ud. Der blev
isoleret og lagt nyt gulv på loftet. I efteråret 2007 var vejret usædvanlig
mildt og flot. Det gav håndværkerne gode muligheder for at afslutte arbejdet med at lægge de ny røde teglsten. I alt 10.000 er lagt på taget.
Besøgende på Odden kunne under tagrestaureringen komme ind for halv
pris, da man var nødt til at nedtage billederne og lukke 1. salen af sikkerhedsgrunde. På Odden fik man den morsomme idé, at besøgende kunne
købe ”en stump herregård for 10 kr.: En ny tagsten med din autograf ”.
Dagens tilbud var en kvadratmeter tag for 100 kr. Rigtig mange fulgte
opfordringen. Om 200 år, når taget igen skal renoveres, vil håndværkerne
kunne se alle de besøgendes autografer. I øvrigt stammer de ny tegl fra
Volstrup Teglværk, som velvilligt har leveret dem til en fordelagtig pris.
Næppe var taget færdigt og museet atter åbnet for publikum, før den
indvendige restaureringsfase påbegyndtes 2008. Under denne fase måtte
museet være helt lukket for publikum, alle billeder taget ned og forsvarligt
opbevaret.
Den indvendige restaurering foregik i museets stueetage og på 1. sal, både
i sydfløjen og i østfløjen. Restaureringen blev ledet af arkitekt Erik Einar
Holm, som førte kyndigt tilsyn under byggeriet, mens museumsinspektør
Troels Andersen, medlem af Fondsbestyrelsen, fulgte hele processen og
fungerede som projektleder og tovholder.
Alt puds blev forsigtigt banket ned fra vægge og lofter. Gamle slidte gulvbrædder fjernet og erstattet med nye. Gæstetoilettet på 1. sal i østfløjen
blev nedlagt. Alle de østvendte vinduer blev gennemgået, og vinduesrammerne fra 1700-tallet istandsat på værksted. Ødelagte partier blev erstattet
med nyt træ. Gamle glas og beslag blev genanvendt.

Oddens tag og loft
blev renoveret 20072008. Under restaureringen udskiftedes
en del af tømmeret,
tagkonstruktionen
blev rettet op, og
loftet fik nyt gulv. I alt
blev der lagt 10.000
nye røde tegl på taget.
Da den sidste teglsten
blev lagt, fejredes det
med en Odden snaps.
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Til venstre:
Pudset blev forsigtigt
banket ned. Skillevæggene, som delte
de oprindeligt store
gennemgående rum
på 1. sal, var muret op
i let mur af soltørrede,
ubrændte lersten i
bindingsværk.
Til højre:
Efter renoveringen
ses de hyggelige
”siddelser” tydeligt i
vinduesnicherne.

Også hoveddøren blev istandsat på værksted sammen med sine paneler og
den (senere tilføjede) overdel. Der blev opsat en ny baldakin til beskyttelse
af hoveddøren. I den sidste fase af den indvendige restaurering blev alle
vægge igen pudsede og malede med limfarve. Ligeledes i lofterne, hvor
falske loftsbjælker blev fjernet, og lofterne blev genpudset og malet. I
Sommerstuen genskabtes en roset i samme profil som i det underliggende
rum, kaldet Flygelstuen.
Under restaureringsarbejdet frilagdes flere historiske bygningsdele.
Sydfløjens 1. sal havde oprindelig haft en tolv meter lang ”riddersal” i hele
bygningens bredde, som senere blev inddelt i mindre rum (den ruminddeling, som ses i dag). En kalkmaleridekoration blev afdækket i sydfløjens
sidste rum på 1. salen. Dekorationen var udført på et oprindeligt tyndt
kalklag, som ved restaureringen blev genetableret. Dekorationen kan
dateres til midten af 1500-tallet og var oprindelig placeret under loftet.
Man kunne se, at rummet senere var blevet forhøjet med ca. 1 meter. Til
venstre for kalkmaleriet var der spor af en marmorering af væggen.
På østfløjens 1. sal har der i det oprindelige stenhus også været ét stort
rum, gennemgående i hele bygningens bredde mod nord. Det blev senere
inddelt i to mindre rum og en gang (kaldet lærerindens gang). Rumindelingen skete – ligesom ruminddelingen af riddersalen – ved opmuring af
en let mur i bindingsværk med soltørrede, ubrændte lersten, som blev
pudset og kalket. Et af to tilmurede vinduesnicher i nordvæggen (mod
en senere tilbygning) blev afdækket, da man fjernede gæstetoilettet.
Vinduesnichen var tilmuret med munkesten, formentlig borthuggede
fra to ”siddelser” under et østvendt vindue.
I stuetagen i sydfløjen fandt man under senere pudslag og tæt op ad en
niche, hvor der tidligere havde været en dobbeltdør, en lysniche, som var
tilmuret med ubrændte sten. I hjørnet ud mod portrummet fandt man
en indmuret ”trekantsgavl” og under den en aflang, tilmuret niche. Den
tilmurede niche ligger umiddelbart under en murniche på 1. sal (i det rosa
værelse). Der kunne være tale om, at denne niche var et af de – i tidligere
beskrivelser af Odden – nævnte ”talerør” mellem etagerne.
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Under de øverste pudslag på væggen ud mod portrummet fandt man
rester af en karikatur af tre personer (sandsynligvis fra 1800-tallet), samt
et ornament med slyngede linjer. Pudslaget tillod ikke en bevaring, men
alt er dokumentarisk fotograferet. Fra den lange gang ind mod gården
(tyendegangen) har der oprindelig været adgang gennem en dobbeltdør
til det store midterrum, kaldet ”Gyldenlæderstuen”.
Restaureringsprocessen medførte, som en tilgift, at mange detaljer om
Oddens tidligere bygningshistorie blev afdækkede og dokumenteret. En
samlet redegørelse og dokumentation for hele forløbet vil uden tvivl blive
modtaget med stor interesse.
Kirsten og Victor Petersens instinktivt impulsive - og dog meget fremsynede – køb af Odden gav herregården et helt nyt liv som lokalt museum.
Odden er siden åbningen i 1989 blevet det, man med et fortærsket og lidt
forkætret ord kalder et oplevelsessted. I begyndelsen blev man indfanget
af Victor selv, hans viden, hans entusiasme og hans historier, når han
stolt viste rundt i sin herregård og i sin samling. Og i herregårdskøkkenet
kunne man bare slå sig ned og nyde vidunderlige kringler og lagkager
(halvt flødeskum og halvt lagkage!). I dag lever ånden videre. Der er sat
noget i gang, som ikke uden videre lader sig stoppe. Den vitalitet, som
kunstneren Willumsen blev eksponent for, og som helt tydeligt har ramt
noget centralt i Victor Petersen, den har på en forunderlig måde forplantet
sig til Odden og omegn og udsender i dag energifrekvenser ud i resten
af landet og også ud over grænserne.
Før (for ikke så længe siden) troede enhver sjællænder, at Odden lå
på Odden (selv om der ikke var nogen herregård). I dag ved mange, at
Odden ligger i Vendsyssel, i Hjørring Kommune, og at Oddens gamle
fredede bygninger er blevet et fint restaureret museum med en enestående
samling af en dansk kunstners (J.F. Willumsens) arbejder gennem et
langt arbejdsliv, samlet og skænket til offentligheden af en af de danske
”glade givere”.

Nederst tv:
Den genfundne
kalkmaleridekoration,
dateret til perioden
1520-1550, er nu
blevet genetableret og
kan ses for enden af
gangen på 1. sal.
Nederst th:
I Sommerstuen
genskabtes en roset i
loftet i samme profil
og størrelse som i det
underliggende rum
(Flygelstuen).

Højre side:
Den nyrestaurerede
Tyendegang med nye
lange egetræs gulvbrædder, nypudsede
og nymalede vægge,
loft og loftbjælker,
samt Willumsenskitser og tegninger
genophængt.
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Til venstre:
Odden Herregård,
nykalket og med nyt
tag 2008.
Til højre:
Det store patriarkalkors på sydgavlen
svarer til det, som
pryder hovedbygningen til familien
Lunges herregård
Tirsbæk ved Vejle.

Ejere af Odden:
(1454-1469)
(1469-1474)
(1474-1479)
(1479-1482)
(1482-1487)
(1487-1500)
(1500)
(1500-1507)
(1507-1513)
(1513-1540)
(1540-1542)
(1542-1545)
(1545)
(1545-1565)
(1565-1601)
(1601-1619)
(1619-1637)
(1637-1656)
(1656)
(1656-1661)
(1661-1694)
(1694-1702)
(1702-1740)
(1740)
(1740-1743)
(1743-1762)
(1762-1766)
(1766-1769)
(1769-1773)
(1773-1775)

Oluf Andersen Lunge
Oluf Olufsen Lunge
Karen Nielsdatter Banner gift (1) Lunge (2) Galskyt
Vilhelm Thomesen Galskyt
Anne Olufsdatter Lunge gift Friis
Henrik Jørgensen Friis
Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
Bjørn Andersen Bjørn
Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
Ove Vincentsen Lunge Dyre
Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
Tyge Ovesen Lunge Dyre
Sophie Nielsdatter Kaas gift Dyre
Christoffer Tygesen Lunge Dyre
Ove Christoffersen Lunge Dyre
Jørgen Christoffersen Lunge Dyre
Ove Jørgensen Lunge Dyre
Sophie Steensdatter Brahe gift Dyre
Just Justsen Høg Banner / Ida Jørgensdatter Dyre gift Skeel
Just Justsen Høg Banner / Mogens Christensen Skeel
Mogens Christensen Skeel
Charlotte Amalie Mogensdatter Skeel gift von Plessen
Christian Ludvig von Plessen
Eleonore Hedevig Christiansdatter von Plessen gift Rantzau
Christian Rantzau
Hans Wissing
Niels Hansen Winde
Else Johanne Seidelin gift (1) Winde (2) Rougtved
Christoffer Rougtved
Else Johanne Seidelin gift (1) Winde (2) Rougtved
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Hr. Jørgen Lunge,
Rigsmarsk, som ejede
Odden fra 1601 til
1619.
Kirsten og Victor
Petersen købte Odden
Herregård i 1989
og åbnede den for
offentligheden som
museum for Victor
Petersens Willumsensamling. Kirsten
og Victor Petersen,
fotograferede 1998 på
Odden foran ”Efter
Stormen”.
I 1993 købtes Odden
Herregård af Fonden
for samlingen. Fonden har herefter haft
ansvaret for samlingen og drevet museet
videre indtil i dag,
20 år efter Kirsten og
Victor Petersens køb.

(1775-1798)
(1798-1807)
(1807-1812)
(1812-1816)
(1816-1827)
(1827-1837)
(1837-1840)
(1840-1841)
(1841-1853)
(1853-1857)
(1857-1880)
(1880)
(1880-1890)
(1890-1910)
(1910-1913)
(1913-1918)
(1918-1923)
(1923)
(1923-1942)
(1942-1945)
(1945-1947)
(1947-1962)
(1962-1980)
(1980-1984)
(1984-1989)
(1989-1993)
(1993-

Porse H.N. Bastholm Munch
Simon Groth Clausen
Frederik Christian Udbye
Johanne Uttermöhlen gift Udbye
Christen Schou
Niels Lassen
Carl Frederik Martens
Ole Thuesen Schultz
Christoph Gräbert
Erik Christian Storm
Hans Peter Rygaard
Ernst Conrad Detlev Carl Joseph von Schimmelmann
Ferdinand Emil Tornè Tvermoes
P.G.S. Rodskier
Petrea Ring gift Rodskier
Georg Wiese
Norsk Konsortium
H. Kisum
Niels Olesen
E. Horn
Dansk Konsortium
C. Hansen
Helge Kristian de Thurah
Peter Holm (bogantikvariat)
Brødrene Petersen
Kirsten og Victor Petersen
Fonden: Victor Petersens Willumsen-samling
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Fæstebondeforeningen
Af Jan Balling og Gerda Rump Christensen

Fæstebondeforeningen
Søndag den 12. februar 1995 stiftede Victor Petersen Foreningen af fæstere
under herregården Odden, i daglig tale fæstebondeforeningen.
Victor Petersen havde i løbet af de seks år, der var gået siden købet af Odden, allerede fået samlet en stor skare ildsjæle og venner, som hjalp til med
alt forefaldende arbejde. Hvad var vel mere oplagt, end at Herremanden
på Odden havde en flok fæstebønder? Når de nu alligevel gjorde så meget
og lagde så meget energi i deres engagement. På den måde var der også en
mulighed for en fastere tilknytning. En mindre samling fæstebønder blev
indsat i den nystiftede bestyrelse. Og foreningen fik nogle vedtægter. På
denne måde blev fæstebondeforeningen formaliseret, med årlig generalforsamling m.m. Generalforsamlingen var selvfølgelig også en festdag,
hvor fæstebønderne blev inviteret til underholdning og middag, og hvor
der var lejlighed til at mødes og takke for det forløbne års indsats.
Fæstebønderne kunne få udstedt et fæstebrev med eget navn og med
herregårdens laksegl.
Fæstebondeforeningen hovedformål var og er at bidrage økonomisk med
medlemmernes årlige kontingent (fæstebondebidrag) og fysisk hjælp eller
bistand (hoveri) af vidt forskellig art. Fæstebondeforeningen har i kraft
af deres kontingentindtægter gennem årene kunnet donere et betydeligt
antal værker af Willumsen, både skitser, malerier og skulpturer.
Derudover har foreningen ydet tilskud til Blüthner-flyglet, til kataloger
og til museets fine inventarsamling.

Til venstre:
Generalforsamlingen 28. april 2007:
fæstebonde Hasse M.
Clausen tilbereder
kartofler på det gamle
smedejernskomfur i
herregårdskøkkenet.
Der skal mange
kartofler til den lækre
skipperlabskovs, der
altid serveres for
fæstebønderne inden
selve generalforsamlingens afholdelse.

Til højre:
Det nye hold
kustoder og frivillige fæstebønder
fotograferede i august
2009 på Oddens
fredede gårdsplads,
foran den nyrestaurerede hoveddør. I alt
har der meldt sig et
hold på 17 kustoder
og frivillige, som vil
tage sig af de daglige
opgaver på museet.
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Til venstre:
Generalforsamlingen
25. april 2009: mezzosopran Thea Hermann Palbøl og pianist
Elisabeth Jensen sang
og spillede et program
af Bach, Schubert og
Fauré i Flygelstuen for
de indbudte fæstebønder.

Til højre:
Inden afholdelse af
selve generalforsamlingen blev fæstebønderne
traditionen tro budt på
skipperlabskovs i Sommerstuen på Oddens
1. sal.

Hoveriarbejdet har en særlig plads og er en meget vigtig del for Victor
Petersens Willumsen-samling på Odden. Navnlig i det daglige, hvor
fæstebønder hjælper til som kustoder og de øvrige daglige opgaver, som
gør det muligt at holde museet og cafeen i herregårdskøkkenet åbent hver
dag året rundt. Hoveriarbejdet kan i øvrigt være at holde regnskaber,
gøre rent, slå græsset, kalke bygningerne, lave kaffe, lave mad, vaske op
og servere, stille borde og stole – eller telte – op til større arrangementer.
Fæstebondeforeningen har været særlig aktiv i forbindelse med herregårdens restaurering og ved de arrangementer, som har været afviklet i
den periode.
En lang række kunstnere, musikere, sangere, skuespillere og politikere
har siden museet åbning optrådt og underholdt og dermed givet deres
fæstebondebidrag. Victor Petersens evne til at engagere og gøre mange
vidt forskellige mennesker glade for at yde en indsats har været legendarisk, og hans indflydelse kan endnu mærkes, selv om det nu er 7 år
siden, han døde.
Fæstebondeforeningen består af en bred vifte af medlemmer fra alle
sam-fundslag fra hele Danmark, og også fra udlandet. Det viser, at der er
en bred opbakning og en fælles interesse i at vedligeholde samlingen og
herregården. I øjeblikket er der lidt over 400 betalende fæstebønder.
Hvad det bedste er ved at være fæstebonde? En besøgende på Odden
svarede, at det var oplevelsen af særlig livsvilje, imødekommenhed og
kærlighed til kunst og kultur: ”Der er al mulig grund til at støtte op om
Victor Petersens vidunderligt placerede Willumsen-samling. Vi bliver
rigere af det.”
Fæstebondeforeningen har i 14 år udgivet Odden Borg Avis og har sammen med Fondsbestyrelsen oprettet en hjemmeside www.jfwillumsen.
dk, som giver alle mulighed for at se, hvad museet kan byde på til daglig,
og følge med i de store forandringer, der er sket, siden herregården og
samlingen blev åbnet for publikum i 1989.
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Af Aase Bak

Donationer af Foreningen af Fæstere under
Herregården Odden

1995 Blüthner flygel
(Sidste afdrag på flyglet, der blev erhvervet 1993)
Et billedkort. Hittebørnshospitalet i Firenze, 1914
Olie på lærred, klæbet på krydsfinér, 83,0 x 100,5 cm
(Tilskud til maleriet, som blev erhvervet i 1993, sm. m.
Det Obelske Familiefond) - Inv.nr. VPWS 55
1996 Studie til ”Tizian døende”, 1935
Olie på lærred, 73,5 x 92,5 cm. Gave 1996 (tilskud) - Inv.nr. VPWS 54
Studie til ”Stenbrud II”, 1913
Olie på lærred, 65,5 x 82,5 cm. Gave 1996 (tilskud) - Inv.nr. VPWS 53
Melankoli (Siddende kvinde i en bjergdal, gråvejr), 1902
Blyant og akvarel på papir, 410 x 477 cm - Gave ca. 1996
Studie af pigerne i skomagerboden i Valencia, 1912
Litografi, 317 x 297 mm. Gave 1996 - Inv.nr. VPWS 2220
1997 Nat i Venedig (To gondoler foran Markuspladsen. Nat), u.å.
Olie på lærred, 55,7 x 46,0 cm. Gave 1997 (sm. m.
Det Obelske Familiefond) - Inv.nr. VPWS 49
Korsvejen. Skoven (Ørnereden i Fontainebleau-skoven. Solskin), 1934
Olie på lærred, 53,0 x 74,0 cm. Gave 1997(sm. m.
Det Obelske Familiefond) - Inv.nr. VPWS 56
La belle Otéro (Portræt af Otéro), 1894
Blyant og gouache på brunt papir, 275 x 350 mm.
Gave 1997 (sm. m. Det Obelske Familiefond). - Inv.nr. VPWS 1785
1998 Nordiske farver. Skovsø med to svaner, 1935
Olie på lærred, 73,5 x 93,0 cm. Gave 27.1.1998 - Inv.nr. VPWS 48
Fløjtespilleren, 1948
Sortkridt på papir, 275 x 415 mm. Gave 25.9.1998
Inv.nr. VPWS 1782
Stående model
Blyant på papir. Gave 25.9.1998
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Oh Dagmar!
Olie på lærred, 63,6 x 31,4 cm. Gave 2.11.1998 - Inv.nr. VPWS 46
1999 Opstilling med blomster i Bing & Grøndahls ”Løvekande”, u.å.
Olie på lærred, 61,5 x 50,4 cm. Gave 14.9.1999 (sm. m. Det
Obelske Familiefond) - Inv.nr. VPWS 62
Kvindeportræt, 1880’erne
Olie på lærred, klæbet på pap, 37,9 x 32,5 cm. Gave 12.10.1999
Inv.nr. VPWS 59
Det første skridt, 1930
Olie på lærred, 100 x 32 cm. Gave 12.10.1999 - Inv.nr. VPWS 60
Appelsiner, 1948
Blyant, blæk (pen) og akvarel på papir, 247 x 300 mm.
Gave 12.10.1999 - Inv.nr. VPWS 1781
Champagneplakaten. Variant, 1897/1912
Farvelitografi, 400 x 397 mm. Gave 12.10.1999
Inv.nr. VPWS 2215
Teto di Pancrazio. Taormina, 1914
Litografi, 370 x 334 mm. Gave 12.10.1999 - Inv.nr. VPWS 2216
2000 Forarbejde til Fløjtespilleren (Fantasifigur)
Olie på lærred. Gave 1998-2000 (flere rater)
(sm. m. Det Obelske Familiefond)
Juliette Willumsen: Porcelænsskrin, ca. 1898
Porcelæn. Gave 8.9.2000 - Inv.nr. VPWS 339
2001 Studie til ”Efter stormen”, 1905
Blyant på papir, 313 x 230 mm. Gave 2001 - Inv.nr. VPWS 1783
Sort æsel, Taormina (1914)
Litografi, 259 x 205 mm. Gave 2001 - Inv.nr. VPWS 2217
Gående gitana. Sevilla. Tørklæde om hovedet (1911)
Litografi, 465 x 290 mm. Gave 2001 - Inv.nr. VPWS 2218
Kvinde i rødt, 1919
Olie på lærred, 54,0 x 72,0 cm. Gave 24.4.2001
(sm.m. Det Obelske Familiefond) - Inv.nr. VPWS 57
Matterhorn, 1951
Olie på lærred, 127,0 x 75,0 cm. Gave 3.10.2001
Inv.nr. VPWS 52
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2005 Kore (1895)
Oliekridt på papir, 645 x 185 mm. Gave 24.4.2004 - Inv.nr. VPWS 1779
Norsk tømmerkøje. Vinter (Vinterlandskab med norsk tømmerhugger
uden for bjælkehytte), 1906
Olie på lærred, 40,0 x 70,0 cm. Gave 24.4.2004 (2005?)
Inv.nr. VPWS 58
2006 Forarbejde til ”Askeurne med Sørgehøjtidelighed” (Familieurnen), 1898
Gips (originalmodel), h. 66 cm, diam. 48 cm. Gave 29.4.2006
Studie af pigerne i skomagerboden i Valencia, 15.5.1912
Litografi, 330 x 390 mm. Gave 29.4.2006 - Inv.nr. VPWS 2219
Badende dreng
Blyant og akvarel. Gave 29.4.2006
2007 Kvinde med med kop
Tegning. Gave 26.4.2007
Forstudie til ”Stenbrud II. Fantasi over et menneskeliv”
Akvarel. Gave 26.4.2007
Mandsbuste, u.å.
Gips, h. 47 cm. Gave 2007
Endvidere følgende inventar:
Langbord og tre bænke, russisk krone, prismekrone, lille trug og kværn
2008 Bjerglandskab, 1901-02
Blyant på papir, ca. 230 x 280 mm. Gave 25.4.2008
Stående araber. Tunis, 1914
Farvekridt på papir, 370 x 210 mm. Gave 25.4.2008
Gående spanier, u.å.
Litografi, 330 x 270 mm. Gave 25.4.2008
2009 Tilskud til restaurering af J.F. Willumsens statue
af Biskop Nordahl Brun, 1941-47
(udført til Frederikskirken / Marmorkirken, København)
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Udpluk af donationer fra Fæstebondeforeningen
Blüthner flyglet
(operarepetitør ved
Det Kgl. Teater, Kaja
Bundgaard spiller) .

Til venstre:
”Tizian døende”.
I midten:
”Askeurne med
Sørgehøjtidelighed”
(Familieurnen).
Til højre:
”To gondoler foran
Markuspladsen”.

Til venstre:
”Pige med kop” (Agnes
Pilgaard, formand for
fæstebondeforeningens
bestyrelse, overrækker
gaven til Fonden).
I midten:
Russisk krone.
Til højre:
”Biskop Nordal Brun”.
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