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Odden Borg Avis

Generalforsamling i fæstebondeforeningen lørdag 28. april kl. 13.00 
Alle fæstebønder inviteres til generalforsamling på Odden. Traditionen tro indledes eftermiddagen 
med koncert i Flygelstuen, derefter byder bestyrelsen på skipperlapskovs i Sommerstuen, hvor der 

også holdes generalforsamling. Vi slutter dagen med kaffe og hjemmelavet lagkage. 
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Formanden fortæller: -Med denne Bor-
gavis er der vedlagt ind-
kaldelse til foreningens 
generalforsamling lørdag 
den 28. april 2012 kl. 13. 
Vi håber mange fæste-
bønder med ledsager har 
tid og lyst til at deltage. 

Et af emnerne bliver at indhente ideer til, 
hvad fæstebønderne kan bidrage med til 
Willumsens fødselsdagsfest den 7.-8. sep-
tember 2013. Foreninger i lokalområdet 
kommer med tilbagemeldinger omkring 
deres bidrag. Styregruppen har arbejdet 
på højtryk i vinter med at få struktur og sty-
ringsredskaber til at holde fokus og skabe 
overblik. Der er udsendt pressemeddelelse, 
så fødselsdags-arrangementet er kendt, og 
der forhåbentlig ikke bliver konkurrerende 
aktiviteter i lokalområdet den weekend.

Efter vinterlukning blev Odden åbnet i 
uge 7. Filmen, hvor Victor Petersen fortæl-
ler om Willumsen-samlingen, er færdig og 
kan ses. Der er stor begejstring for filmen, 
som vil blive vist ved generalforsamlingen. 
På gensyn.

Agnes Pilgaard
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Generalforsamling
Lørdag den 28. april kl. 13.00
Fæstebønderne under herregården Odden holder generalforsamling som sædvanlig med 
indledende velkomst, koncert i Flygelstuen, spisning i Sommerstuen, generalforsamling 
og overrækkelse af årets gave til Victor Petersens Willumsen-samling.

Spisningen bliver, også som sædvanlig, skipperlabskovs med rødbeder, rugbrød og per-
sille. Efter selve generalforsamlingens afholdelse serveres kaffe eller the med hjemmela-
vet Odden-lagkage.

Generalforsamlingen indledes med velkomst ved formanden Agnes Pilgaard og koncert 
i Flygelstuen. I år er koncertmusikerne pianisten Vibeke Lundgren Nielsen og fagottisten 
Svend Rump.
 
Vibeke Lundgren Nielsen. Omfatten-
de koncertvirksomhed som solist og 
kammermusiker. Ivrig foredragshol-
der om musik. Debut i København 
1971. Lærer på Det jyske Musikkon-
servatorium og Århus Universitet. 

Svend Rump. Ansat i Aarhus Sym-
foniorkester siden 1975. Solist, kam-
mermusiker og DR-transmissioner. 
Fagotlærer i mange år, bl.a. ved DJM.

Begge er en del af Trio Aurora, kla-
rinet, fagot og klaver, med koncerter 
i hele landet samt CD-udg. ”Pathé-
tique” i 2008 og ”Fantaisie” i 2011, en 
tredje CD med trioer af Beethoven er 
undervejs. 

Tilmelding til generalforsamlingen:
Tilmelding til Agnes Pilgaard på mail: agnes.pilgaard@gmail.com eller 

mobil (sms): 30 49 74 20 eller fastnet: 98 97 86 75. Frist mandag den 23. april. 

  ARRANGEMENTER PÅ ODDEN
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  ARRANGEMENTER PÅ ODDEN

Åbningstider på Odden:
Åben 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.
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  ARRANGEMENTER
  PÅ ODDEN
Søndag den 14. februar:
holdt Odden fastelavn for børn og voksne.

Mandag den 8. marts:
holdt Kirstine Foldager foredraget ”For at give noget ud, må man have noget ind” 
med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.

Søndag den 14. marts:
var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen, 
der hver valgte deres yndlingsbilleder.

FORÅRETS PROGRAM
Søndag den 25. april kl. 14.00: På opdagelse i samlingen ved Troels 
Andersen. Efter omvisningen vises Jørgen Roos’ film fra 1951 om Willumsen, 
samt en nyfunden filmoptagelse fra 1947, som viser Willumsen under arbejdet 
med statuen af Nordal Brun.

Lørdag den 1. maj kl. 13.00: Generalforsamling i Fæstebondeforeningen. 
Fæstebondeforeningens formål er at støtte samlingen og museet på Odden. 
Nye medlemmer er velkomne og kan optages og deltage i den altid spændende 
og hyggelige generalforsamling ved betaling af årskontingent, 225 kr. 

Søndag den 2. maj kl. 14.00: Koncert med pianisten Jens Ramsing, som 
spiller Mussorgskijs Udstillingsbilleder og værker af Franz Liszt. Docent ved 
Nordjyllands Musikkonservatorium, Peter Wang fortæller om komponisterne 
og værkerne.

Søndag den 16. maj kl. 14.00: Omvisning ved museumsinspektør Aase 
Bak. Som mangeårigt medlem af Fondsbestyrelsen har Aase Bak stået for 
katalogisering af Victor Petersens Willumsen-samling på Odden.

Åbningstider på Odden:
Fra 13. februar til 31. oktober 2010 alle dage kl. 10.00 – 17.00
Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis – rundvisninger 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang og rabat ved leje af 
gæstelejligheden

Sangermøde på Odden og i Mygdal Kirke
Søndag den den 29. april.
Nordsøkoret under ledelse af Vibeke Rolskov 
holder 25 års jubilæumskoncert på Odden kl. 
14.00. På pogrammet er danske sange og fæl-
lessange. Derefter synger Viborg Musikskoles 
kor kl. 15.00 under ledelse af Ole Gad.

Dagen slutter med en koncert i Mygdal Kir-
ke kl. 16.00 med Viborg-koret og kirkens bør-
nekor. Alle er velkomne. Der er gratis adgang 
fra kl. 14.00 på Odden og i kirken.
 

I det grå værelse kan man nu se den nye film om Willumsen-samlingen. Med udgangs-
punkt i en række optagelser med Victor Petersen fra 1998 har den kendte dokumentar-
filminstruktør Jacob Jørgensen skabt en introduktion til samlingen på Odden. I filmen 
indgår også optagelser med Willumsen.

Filmen om samlingen

Filmen kan købes på Odden for en pris af 150,- kr.
For fæstebønder er prisen 100,- kr.

Den nye film om samlingen
”Victor Petersen fortæller om samlingen på 
Odden.”

Filmen er produceret af Jacob Jørgen-
sen, JJ Film, kendt for adskillige fine doku-
mentarfilm (Dronningen, portrætfilm om 
kunstnere m.m.).  

Det var med store forventninger, filmen 
blev fremvist 2 eftermiddage den 11. og 12. 
februar. De ca. 30-40 fremmødte hver af da-
gene udtrykte deres store interesse og begej-
string for filmen, som vi så i Sommerstuen.

Fremover kan alle besøgende selv se fil-
men i det grå værelse. Udstyret hertil er en 
gave fra fæstebønderne.

De 30-40 fremmødte var begej-
strede for filmen 

I forbindelse med  
filmfremvisningerne den 11.  
og 12. februar var der kaffe og 
kagebord i herregårdskøkkenet

Filmen kan købes på Odden for en pris af 150,- kr.
For fæstebønder er prisen 100,- kr

Miniomvisninger
Der er  miniomvisninger i samlingen alle onsdage kl. 14.00.
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Hermed lidt om hvorledes proces-
sen omkring festen i anledning af Wil-
lumsens 150 års fødselsdag udvikler sig. 

I sidste Borgavis beskrev jeg den over-
ordnede organisering omkring festen, 
herunder styregruppe og arbejdsgrup-
per. Sidste hånd er ved at blive lagt på 
projektbeskrivelsen, og der er lagt en in-
tern opgavestyring i styregruppen.  

I midten af januar blev der udsendt 
en pressemeddelelse til såvel den lo-
kale presse, turistchefer og politikere i 
Hjørring Kommune og andre kulturelle 
institutioner. Dette for at orientere om 
hvad der er sat i gang, men især for at 
undgå at der laves andre arrangemen-
ter samme weekend i lokalområdet. Der 
er ligeledes taget kontakt til Willumsen 
Museet i Frederikssund med henblik på 
evt. samarbejde.

Styregruppen er så småt påbegyndt 
indsamling af konkrete forslag til akti-
viteter fra foreningerne under Bjergby-
Mygdal Landsbyråd. Dette imødeser vi 
med spænding. Der er stor lyst og energi 
omkring, at vi sammen skal lave denne 
fest i Bjergby-Mygdal Sogn. Dette be-
tyder også at Odden Herregård i langt 
højere grad er et samtaleemne, og man 
måske begynder at få følelsen af det 
unikke i at have en herregård og en kul-
turel attraktion midt i sognet. 

Udsendelsen af pressemeddelelsen har 
givet gode tilbagemeldinger fra flere 
sider. Blandt andet har det medført et 
møde med oplysningsforbundet FOF, 

Af Agnes Pilgaard

Fødselsdagsfest  
på Odden 2013

som meget gerne vil indgå i et samar-
bejde om afholdelse af foredragsaftener 
om Willumsen-relaterede emner på Od-
den i løbet af foråret og sommeren 2013. 
Dette vil kunne være optakt til fødsels-
dagsfesten og skabe yderligere interesse 
for Willumsen og hans kunst.

Blandingen af en folkelig fest og en 
faglig kulturel oplevelse tror vi meget 
på. Der skal være noget for enhver smag.  
Meget skal foregå på Odden, men an-
dre attraktioner i området kan også 
inddrages, f.eks. Mygdalhus, Bønnehu-
set, Mygdal Forsamlingshus og Mygdal 
kirke. Man kunne forestille sig, at der to 
gange om dagen var hestevognskørsel 
til Mygdalhus, hvor kunstnere fortæller 
om deres tanker omkring Willumsen og 
udstillede værker, en gang om dagen 
hestevognskørsel til Mygdal Kirke, hvor 
der opføres korsang, og fortælling om 
kirkens historie og tilknytning til Herre-
gården Odden.  

Men hvad skal vi fæstebønder byde ind 
med? Det skal vi debattere på general-
forsamlingen. Hvordan viser vi ved selve 
festen, at vi er fæstebønder og ikke fra 
idrætsforeningen, rideklubben eller sko-
len? Det skal vi også have ideer til. Vi har 
dygtige sangskrivere i foreningen. Skal 
vi have lavet fødselsdagssange? Ja, kun 
fantasien kan sætte grænser! Bestyrel-
sen glæder sig meget til den dialog.

Har I ikke mulighed for at deltage i gene-
ralforsamlingen, er I meget velkomne til 
at kontakte bestyrelsen med jeres ideer.

Den lille dreng Jens Ferdinand Willumsen blev født 
i København 1863 og voksede op hos forældrene, 
værtshusholder, senere herreekviperingshandler 

Hans Willumsen og Ane Kirstine. 
I skulpturen ”den lille nøgne dreng” har Willumsen 
skildret symbolet på barnet mellem de to forældre, 

som kan ses som gravmonument på Vestre Kirkegård.

Willumsen blev født 1863, året før skæbneåret 1864, 
hvor Danmark efter nederlaget til Preussen og Østrig-

Ungarn og tabet af Slesvig og Holsten blev reduceret 
til en småstat. 

Denne begivenhed kom til at få stor betydning for 
den danske befolkning. Løsrivelsen fra det sydlige 

Hamborg og Tyskland, gjorde Nørrejylland og øerne 
til en tættere lille nation med København som hoved-

staden mod øst med landets centraladministration 
og motor for den moderne udvikling og nytænkning. 

Nye bevægelser opstod og store forandringer 
ændrede samfundet. Det satte sig tydelige spor i de 

kunstneriske strømninger, som også Willumsen blev 
en del af.

På Odden var der sket mange forandringer på den 
tid. Herregården var allerede omkring 500 år og var 
i 1743 gået ud af adeligt eje. Odden blev drevet som 

landbrug. I 1853 var der en besætning på 12 heste og 
120 køer. 

Odden ejedes i 1863 af Hans Peter Rygaard.
Maleriet af Odden set fra nordsiden med voldgaven 

er malet 1855 af Joachim Ferdinand Richardt. 
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NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN
 

Hurra! Fase 1 er nu en realitet: ”Er-
hvervelse af området mellem Od-
den og villabebyggelsen i Mygdal” 
op til landevejen ved vandværket. 

Grundarealet er købt af Odden 
og finansieret af Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond. Der er tale 
om knap 5 hektar.

Og mere af det gode: Introduk-
tionsfilmen, hvor Victor Petersen 
fortæller om samlingen er færdig 
og blev fremvist 2 eftermiddage 
den 11. og 12. februar. Også her 
har vi fået god støtte: fra Fæste-
bondeforeningen, LAG, Hjørring 
Kommune og Nordjyske Bank.

Vi har fået lov at låne Willumsens 
billede fra Tunis 1914 i et år fra Mu-
seum Jorn i Silkeborg. Det er op-
hængt i det rosa værelse.
Der er også nyt til de historisk inte-
resserede. Vi har med glæde og tak 
til fæstebonde Mia Tardini modta-
get et maleri ”Odden 1937” som vi-
ser det daværende herregårdsmil-
jø. Hertil fotos, ejendomspapirer 
m.m. fra 1920’erne og 30’erne, 

på hvilken tid Mia Tardinis mor 
voksede op på Odden. I vil høre 
nærmere, når materialet er gen-
nemgået.

Driftstilskuddet fra Hjørring 
Kommune er uændret for dette 
år, hvad vi på Odden er glade og 
taknemmelige for.

Mange af Jer ved, at Odden en-
gang var en stor bedrift med jord, 
heste, køer og grise. Dyrenes tid 
på Odden er nok slut. Tankevæk-
kende er det også, at der gennem 
de seneste 200 år er Oddens hele 
jordtilliggende gradvist solgt fra 
ned til de nuværende ca. 2 hek-
tar, som vi kender det i dag. Det 
er derfor med en vis stolthed, at 
vi nu i 2012, takket være alle gode 
fælles kræfter, ser udviklingen gå 
den modsatte vej. Med købet af 
de knap 5 hektar er Oddens jord-
areal blevet væsentligt forøget til 
gavn for beliggenhed og synlig-
hed i landskabet.

 
Estrid Mark

Køb af Willumsen litografier
Det er stadig muligt at købe J.F. Willumsens originale litografier på Odden. Der 

er et lille hæfte ved disken, hvor man kan se priser og oversigten over værkerne.

Troels Andersen og Gerda Rump Christensen

Willumsen i det offentlige rum
Buste af C.E. Bloch på Rigshospitalet

I de sidste år har borgavisen bragt adskillige artikler, som fortæller om Willumsens 
værker, placeret talrige steder i det offentlige rum, hvor enhver kan komme og se 
dem. I sidste nummer var det Bohr familiens gravmæle på Assistens Kirkegård på 
Nørrebro i København.
Denne gang har vi valgt Willumsens buste af C.E. Bloch, professor og overlæge på 

Rigshospitalet. Busten er opstillet på Rigshospitalets grund tæt ved opgang 51. 
Den aktuelle grund til omtalen er, at samlingen på Odden er i besiddelse af nogle 

portrætskitser, som ikke tidligere har været identificerede. Det er nu opklaret, at skit-
serne forestiller Bloch, og sandsynligvis er forarbejder til busten og derfor kan date-
res til 1921-1922.

Buste af Bloch i profil                Buste af Bloch skråprofil            205x130 mm             118x191 mm

371x232 mm                                308x230 mm                                         625x470 mm         
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Busten af Bloch er let at finde lige nord for opgang 51 på Rigshospitalets grund. 
Man kan gå ind fra Blegdamsvej eller fra Frederik V’s Vej.

C.E. Bloch, Carl Edvard Bloch, (1872-1952) 
blev i 1902 dr. med. efter en afhandling 
Studier over Tarmbetændelse. Fra 1910-
1943 var han overlæge ved Rigshospita-
let i en nyoprettet afdeling for børnesyg-
domme. Bloch blev docent ved Univer-
sitetet i København og senere professor. 

Ved Blochs initiativ blev faget pædiatri 
gjort til obligatorisk undervisningsfag 
på universitetet, hvor han i to perioder, 
1931-1932 og 1936-1942, var valgt til rek-
tor. Bloch ydede meget værdifulde forsk-
ningsbidrag gennem grundlæggende 
arbejder over fordøjelsesorganernes pa-
tologi i den tidlige barnealder. I 1916 på-
viste han, at den såkaldte øjentørsot med 
henfald af hornhinden og blivende blind-
hed, skyldtes mangelfuld ernæring, sær-
lig mangel på et stof, der findes i smør-
fedt og levertran. Stoffet viste sig at være  
identisk med det endnu ikke kendte A-

vitamin. Blochs interesse for ernærings-
problemer videreførte han til sine stude-
rende, og vægtige arbejder om D-, C- og 
B-vitaminernes kliniske betydning blev 
udført på hans afdeling. 

Bloch var medlem af Universitetskom-
missionen af 1935 og medvirkede der-
ved til ændringen af universitetets for-
fatning. Som rektor kom han til at forme 
traditionen under de nye styreformer, 
ikke mindst i de afgørende år under den 
tyske besættelse 1940-1945.

Bloch var medvirkende til at sikre uni-
versitetet de ny byggegrunde på Nørre 
Fælled for det naturvidenskabelige og 
medicinske fakultet.

Blochs første hustru, Alice (1866-1939), 
var en meget nær ven af Willumsen. Alice 
Bloch arbejdede utrætteligt i mange år 
for at udbrede kendskabet til Willumsens 
kunst. I slutningen af den første verdens-
krig skabte hun et næsten umætteligt mar-
ked, både i Danmark, Norge og Sverige.

Willumsen førte i sit lange liv en omfat- 
tende korrespondance, dels med fami-
lien, dels med sine venner og kolleger. 
Særlig under hans lange rejser og op-
hold i udlandet. I korrespondancen med 
Alice Bloch, som strækker sig over et 
kvart århundrede, er der store mængder 
information, om hans syn på omverde-
nen og hans egen rolle som kunstner. 

I bogudgivelsen ”LØVENS BREVE – J.F. Wil-
lumsens breve til Alice Bloch 1899-1923” (ved 
Leila Krogh) får man værdifulde oplysninger 
om Willumsens kunstneriske proces. Brevene 
lyser af glæde over den store købelyst, som Alice 
Bloch skabte for ham. Willumsen brugte at un-
derskrive brevene med ”Løve”.
J.F. Willumsen Museet i Frederikssund har forar-
bejdet til busten fra 1921 i gips og den ufærdige 
buste i marmor, dateret 1922-23. Busten foran 
Rigshospitalet er hugget af Sigfried Wagner i 
1948 (Løvens breve, side 226). I det røde værelse 
på Odden  hænger et billede fra Firenze, en gave 
fra Willumsen til C. E. Bloch.



Willumsens 
buste af  

C.E. Bloch
Rigshospitalets 

haveanlæg


