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Fra Mad + Kunst + Musik i sommeren 2017. Fæstebøndernes opdækkede borde i Flygelstuen
på Odden til modtagelse af de mange middagsgæster.

Bestyrelsen 2017/18

Formanden fortæller: Fæstebondebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
med tak for opbakning og
dejlige arrangementer.
Midt i oktober fik Odden
en tidlig julegave. I forbindelse med Hjørring Kommunes budgetforhandlinger besluttede et
enigt byråd at støtte Herregården Odden
og samlingen med 250.000 kr. de næste 4 år.
Det var en stor lettelse. Nu er der et økonomisk fundament for en tid, men der vil stadig
mangle penge til daglig drift, som gerne skal
tjenes ind på entré og salg fra caféen. Vi har
som fæstebønder også mulighed for at støtte via vores årlige kontingent og overskud
fra de arrangementer, vi står for.
Der er allerede mange arrangementer i
støbeskeen, som skal finde sted i 2018. Glæd
jer!
Odden holder lukket igennem vinteren
og åbner igen til påske. Vi glæder os til at se
mange af jer til Fæstebondeforeningens generalforsamling den 21. april. kl. 13.
Agnes Pilgaard
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Det er atter blevet tid til at se tilbage på
året der snart er gået. Vi har i sommer
sagt farvel til vores dygtige advokat Tage Kragbak og har nu budt velkommen
til det nye medlem. Det er advokat Palle
Møller Jørgensen fra advokaterne i Amtmandstoften her i Hjørring. Vi glæder os
til et godt samarbejde, og Fondsbestyrelsen består nu af:
•
•
•
•
•
•

Vi glæder os også til fortsat godt samarbejde med de for Odden helt uundværlige kustoder. Måske skal vi minde
om, at den arbejdende fæstebondebestyrelse og fondsbestyrelse, såvel som
de frivillige, sparer os for mange penge,
idet alle arbejder ulønnet. Derfor ønsker
vi os flere kustoder, og vi kan føje til, at
kustoderne har et godt sammenhold og
beskriver Odden som en god og spændende arbejdsplads med altid positive gæster. Vores eneste ansatte Ingrid
Thomsen har valgt i dette efterår at gå
på efterløn. Ingrid har været deltidsansat på Odden siden 2010 og har sørget
for at Odden altid fremstod pæn og i orden. Med sit venlige og imødekommende væsen fik hun tingene til at glide, og
vi ønsker hende alt godt i det ”nye” liv.

Formand Estrid Mark
Kunsthistoriker Troels Andersen
Fhv. borgmester Søren Risager
Advokat Palle Møller Jørgensen
Direktør Morten Victor Petersen
Byrådsmedlem Jørgen Bing

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra lørdag den 24. marts
2018

ARRANGEMENTER
PÅ70.ODDEN
Entré: Voksne
kr. – børn under 16 år gratis.
Rundvisninger 600 kr. Medlemmer gratis adgang

Søndag den 14. februar:
holdt
Odden fastelavn
for børn
ogmed
voksne.
Leje af
lejligheden
i Kavalerfl
øjen
Bed and Breakfast:

2 dage for 2 personer 1.400 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
Mandag den 8. marts:
Ugentlig
leje uden B and B: 3.800 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
holdt Kirstine Foldager foredraget ”For at give noget ud, må man have noget ind”
med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.

Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til
museum@willumsenodden.dk
eller tlf. 60 81 12 00
Søndag den 14. marts:

var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen,
der hver valgte deres yndlingsbilleder.
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FORÅRETS PROGRAM

NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Som I ved, har der i lang tid været
spænding om kommunens tilskud.
Kort fortalt: Vores tilskud i årene 2015
og 16 var på 420.000 kr. og 200.000 kr.
i 2017 med formentlig bortfald 2018.
Det er nu glædeligt at vide, at ved vedtagelsen af budget 2018 med tilskud til
Odden på 250.000 kr. gennem de næste 4 år stod samtlige partier i byrådet
bag bevillingen. Efterfølgende har der
været vælgermøde i Bjergby den 9/11.
Her fremhævede repræsentanter fra
både SF, Venstre og Socialdemokraterne specielt bevarelsen af tilskuddet
til Odden som et af de gode resultater,
der var opnået. Kommunens tilskud vil
fremover – næsten – give dækning for
de faste udgifter vedrørende herregårdens bygninger. Og med indtægter fra
entré og café, og ikke mindst den store
frivillige indsats, håber vi, at det skulle
være muligt at få enderne til at nå sammen, så Odden fremover stadig kan
holde åbent forår, sommer og efterår.
Vi forbereder derfor nu også en indsats
for at skaffe sponsor- og fondsstøtte,
der kan lukke det sidste hul i budgettet.
Fæstebondeforeningen har flere spændende arrangementer på bedding (se andetsteds), og Fæstebondebestyrelsen er
meget aktiv og udfører et stort arbejde.
De 2 bestyrelser har et fint samarbejde.
Victor Petersen ville være blevet 100
år den 26. maj 2018. I den forbindelse
planlægges indvielsen af søen på denne dag.

Vi håber at få Odden kalket, repareret
murværk og vinduer næste år, så langt
økonomien tillader.
Er der nogen der skulle have keramiske arbejder af Bode Willumsen, som de
evt. ville donere til samlingen? Bode Willumsen kunne så blive repræsenteret i
samlingen ligesom Edith og Juliette Willumsen og Michelle Bourret.
Ved denne sæsons slutning glæder vi
os over, at rigtig mange har givet fine tilbagemeldinger ikke mindst om den nyrenoverede kavalerfløj.
Hermed er jeg nået til årets julehilsen.
Den er stor og til jer fra Kirsten Petersen
og bestyrelsen.
Estrid Mark

På modstående side ses Fondsbestyrelsen og
Fæstebondebestyrelsen fotograferede foran
Odden den 4. november i forbindelse med
deres årlige fællesmøde.
Fra venstre ses: Jørgen Bing, Estrid Mark,
Gerda Rump Christensen, Troels Andersen,
Jens Holt Andersen, Lars Rasmussen Brinth,
Hanne Frost Høyer, Peter Smidstrup,
Agnes Pilgaard, Morten Victor Petersen,
Jette Nedergaard og Palle Møller Jørgensen.
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Af Agnes Pilgaard og Jette Nedergaard

MAD + KUNST + MUSIK 2018
Datoerne for sommerarrangementerne
er nu aftalt i Fæstebondebestyrelsen.
Resultatet er onsdagene: den 18. juli,
den 1. august og den 15. august. I må
meget gerne begynde at fortælle det
til venner og bekendte. Det er muligt at
forhåndsreservere.

Der var igen stor tilfredshed med det
gode samarbejde både med Kaj og Bo
og mellem de medvirkende fæstebønder. Der var hver gang ni på arbejde iført
fæstebondeforklæder, hvoraf fire (Agnes, Ulrik, Jette og Birthe) var med alle
tre aftener.

Sommeraftenerne 19. juli samt 2. og 16.
august i 2017 med Mad + Kunst + Musik blev igen en succes. Der var hhv. 34,
37 og 37 deltagere, og der blev et overskud på kr. 17.004. Musikerne var i år
”A Minor Blues Band” fra Aalborg med
blues/rockmusik, ”Midt i ugen” med hits
fra tresserne samt Coffee Break fra Hirtshals. I år var der tre forskellige fortællere ved indledningen i Hestestalden,
nemlig Fritz Tandrup, Jakob Kofoed og
Svend Lilleheden.

Fritz Tandrup fortæller i Hestestalden.
Fæstebønder i sving i Oddens køkken.
Middag i Gyldenlæderstuen.
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Køb og gaveidéer
fra Odden
Som tidligere år kan medlemmerne bestille og købe julegaver på Odden, selv om samlingen for tiden er vinterlukket. Julegaveidéerne er:
GAVEKORT TIL BESØG PÅ ODDEN, 1 person inkl. entré, kaffe og
kage: 110 kr.
GAVEKORT til 2 overnatninger med morgenmad i Kavalerfløjen
med adgang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1.400 kr. –
10 % rabat for fæstebønder.
FÆSTEBONDEMEDLEMSKAB årligt: 225 kr.
SORT FORKLÆDE / MULEPOSE med logo af Odden: hhv. 150 kr. /
50 kr.
PLAKATER:

Selvportræt (træsnit) 50 kr.
Sol og Ungdom (tegning) 50 kr.
Michelle Bourret danser Vals (maleri) 125 kr.
Portræt af Michelle Bourret ”Bevæget” (maleri) 75 kr.
	En Bjergbestigerske (maleri) 150 kr.
Pige med fingeren på munden (litografi) 100 kr.
POSTKORT:

5 blandede små 30 kr.
Store eller dobbelte pr. stk. 15 kr.

”ODDENKORS” som vedhæng til kæde eller som broche. Korssmykket er fremstillet af sterling sølv, forgyldt med 24 karat guld, og
består af 7 kors. Det er adelsfamilien Lunges kendemærke og indlagt
på Oddens sydmur. Pris 325 kr.
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 150 kr. – fæstebønder 100 kr.
Ovennævnte kan købes ved henvendelse til
museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 98 97 52 02.
Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.
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Den nyrenoverede lejlighed
Stue, soveværelse og køkken i den nyrenoverede lejlighed i
Kavalerfløjen.
Leje af lejligheden i Kavalerfløjen med Bed and Breakfast koster
for 2 dage for 2 personer 1.400 kr. og for ugentlig leje uden B
and B: 3.800 kr. – alt med 10 % rabat for fæstebønder.
Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til
museum@willumsenodden.dk eller tlf. 60 81 12 00.
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Af Troels Andersen

Willumsen-arbejder
fra Norge til Odden
I løbet af 2017 har vi til samlingen kunnet erhverve i alt fem arbejder af Willumsen, der alle i en lang årrække befandt sig i Norge.
De blev købt af den norske maler Kaa
re Øijord direkte hos Michelle Bourret,
formentlig en gang i 1960’erne. Kaare
Øijord var født i 1921 i Bergen og studerede oprindelig til tandlæge, men blev i
1943 sammen med en gruppe medstuderende arresteret af Gestapo. En del
af gruppen slap med at blive interneret
på Grini, men Øijord blev sammen med
resten af studiekammeraterne sendt til
koncentrationslejren Buchenwald. Han
overlevede opholdet, der mærkede
ham for livet, og slap først fri ved krigens
afslutning.
Han valgte derefter at blive kunstner
og skabte i de første efterkrigsår nogle dystre billeder og grafiske blade, der
udtrykte den angst og nedværdigelse
af mennesket, som han havde oplevet i
Buchenwald. Siden gav han sig til at skildre det norske landskab. Han udsmykkede også en kirke i Drammen, hvortil
han var flyttet efter krigen, og hvor han
boede indtil sin død i 2016.
Hvornår han fik kontakt med Michelle Bourret er uvist, men i 1965 afholdt
Drammen Kunstforening en større Willumsen-udstilling med arbejder tilhørende Kaare Øijord og andre norske private samlere, suppleret med et enkelt
udlån fra Rasmus Meyers samling i Bergen. Blandt de udstillede værker var flere forstudier til serien Mor og datter i tre
livsaldre fra 1903-4.
Fire af disse tegninger er i årets løb på
skiftende auktioner blevet erhvervet til

Odden, tillige med en stor akvarel. Willumsen har betegnet denne akvarel
Sceaux Robinson, og Øijord mente derfor, at den stammede fra Willumsens og
Ediths ophold i USA. Men Robinson var i
anden halvdel af det 19. århundrede et
kendt folkeligt forlystelsessted syd for
Paris, opkaldt efter Robinson Crusoe af
en entreprenant restauratør, der byggede fantasifulde pavilloner til publikum
oppe i de store træer. Willumsen foretrak dog at skildre det omgivende landskab på en regnfuld dag, hvor de første vanddråber plettede akvarelpapiret,
mens en nysgerrig dreng stak hovedet
frem (se bagsiden).

De 4 skitser i serien Mor og datter i tre livsaldre:
”Erkendtligheden, Ud i naturen og
Undervisningen i naturen”
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Sceaux Robinson

På akvarellen har Willumsen forneden noteret: ”Bygevejr. Stor Byge trækker op i
Horisonten. 1. Maj 1903. Sceaux Robinson. Et Diagram viser Solens Stilling.”

