Odden Borg Avis
April 2018 nr. 1 / 23. årgang

Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag 21. april kl. 13.00. Alle fæstebønder
inviteres til generalforsamling på Odden. Traditionen tro indledes eftermiddagen med koncert i
Flygelstuen. Derefter byder bestyrelsen på skipperlabskovs i Sommerstuen, hvor der også holdes
generalforsamling. Vi slutter dagen med kaffe og hjemmelavet lagkage. Her ses Hans Jørgen Jensen
og Jens Holt Andersen foran den store gryde med skipperlabskovs klar til at blive serveret ved
generalforsamlingen i 2017.

Bestyrelsen 2017/18

Formanden fortæller: Fæstebondebestyrelsen glæder sig til at se
rigtig mange fæstebønder til generalforsamling
på Herregården Odden
lørdag den 21. april kl. 13.
Læs mere herom inde i
bladet og se dagsordenen
på vedlagte ark. Husk at tilmelde jer af hensyn til traktementet.
I forbindelse med påsken er dørene på Odden igen åbne alle ugens 7 dage, kl. 10-17.
Udover muligheden for her at se skitsesamlingen, er der mange aktiviteter i støbeskeen, som kommer til at foregå hen over sommeren.
Vi er især spændte på tilslutningen til
MAD+KUNST+MUSIK arrangementerne i højsæsonen. Sidste år kunne vi mærke at mund
til mund metoden gav udsolgte pladser inden deadline. Det håber vi at opleve igen.
Dette nummer af borgavisen er helt i farver – en gave fra Vestergaards Bogtrykkeri.
Vel mødt fra 24. marts i 2018. Tag endelig
venner og bekendte med!
Agnes Pilgaard
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Herregården Odden,
Oddenvej 31, 9800 Hjørring.
Åben daglig 10-17 fra 24. marts 2018
Tlf. 98 97 52 02
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN
Lørdag den 21. 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 persille. Efter selve generalforsamlingens afholdelse serveres kaffe eller te med hjemmelavet Odden-lagkage.
Generalforsamlingen indledes med velkomst ved formanden Agnes Pilgaard og koncert i Flygelstuen. I år spiller musikerne Hanne Høy
Houengaard, cellist i Aalborg Symfoniorkester, og Benedikte Hauge,
organist ved Bjergby og Mygdal kirker.
Hanne Høy Houengaard
Benedikte Hauge
Tilmelding til generalforsamlingen til Agnes Pilgaard på mail:
agnes.pilgaard@gmail.com, mobil (SMS): 30 49 74 20 eller fastnet: 98
99 90 90. Frist onsdag den 18. april.

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra 24. marts
Priser: Voksne 70 kr. – børn under 16 år gratis
Rundvisninger 600 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang
Leje af lejligheden i Kavalerfløjen med Bed and Breakfast:
2 dage for 2 personer 1.400 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
Ugentlig leje uden B and B: 3.800 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til
museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 98 97 52 02
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Odden er i gang igen. Med gode ønsker
for året og masser af spændende arrangementer forude.
Vi planlægger i øjeblikket festivitas i
anledning af, at Victor Petersen lørdag
den 26. maj ville være blevet 100 år. Mere
herom i løbet af foråret på hjemmesiden
og på Facebook. Odden Møllesø indvies i denne forbindelse. Det var i mange
år Victor Petersens store drøm og håb at
Odden Møllesø kunne genskabes. Ved

årsskiftet kunne man omsider igen se
Odden spejle sig i en søflade, sådan som
den har gjort det i mange hundrede år.
Også dette er blevet muligt takket være
støtte fra Louis-Hansens Fond og 15. juni Fonden. I løbet af foråret har Hjørring
Vandselskab A/S, der har stået for slutprojekteringen og entreprenørarbejdet,
lovet at anlægge et stiforløb omkring
søen. Vi håber, at dette arbejde vil være
afsluttet til indvielsen.
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Med støtte fra 15. juni Fonden bliver
kataloget over Willumsen-samlingen nu
digitaliseret. Fotografier af alle arbejder
i samlingen samles i et enkelt og overskueligt digitalt kartotek, der afløser de
store gamle kartotekskort i deres tunge,
sorte kasser. Når indtastningen er færdig, bliver fortegnelsen gjort tilgængelig for de besøgende.
De dygtige operasangere med pianisten Tanja Tismar fra Hochschule für
Musik i Køln kommer igen i år til Odden
med solosange og duetter. Det bliver til
september, men vi har endnu ikke dato
m.m.
Interessen for Willumsen vokser stadig. Sidste år afholdt Aros i Århus sin store udstilling, hvortil også Odden bidrog
med udlån. Til sommer følger Arken ved
Ishøj efter, her åbner en Willumsen udstilling den 1. juni. Den bringer også gæster helt til Odden, den første gruppe
har allerede meldt sin ankomst.
Vi har fået en ny udgave af vores hidtidige Odden brochure. Den er blevet
flot, og fæstebønder kan få eksemplarer
til uddeling.
Dele af dammen ved indkørslen til Odden er blevet oprenset. Resten tages senere p.g.a. plante- og dyreliv. Dammen
var ved at vokse helt til af dunhammer,
små træer m.m.
Efter kommunalvalget i 2017 fratrådte
Hjørring Kommunes repræsentant Jørgen Bing bestyrelsen ved udgangen af
året. Vi er ham meget taknemmelige
for den store indsats, han gennem 4 år

har gjort for Odden og for at sikre vores
overlevelse. Han har også været en stor
støtte i kunstneriske spørgsmål og taget levende del i stort og småt. Kommunen har valgt en ny repræsentant, nemlig Peter Duetoft, der har kendt Odden
siden 1990´erne. Det var dengang Victor tog til Christiansborg for at få bevilget penge til Odden. Peter Duetoft har
fulgt Odden siden og er fæstebonde. Vi
er glade for dette valg.
Og til slut formandens lille ønske: at
få Odden kalket i dette forår. Hertil skal
bruges mange penge, da det er dyrt,
men vi arbejder på sagen.
Estrid Mark
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ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

MAD + KUNST + MUSIK 2018
værker. Aftenen afsluttes i Hestestalden
med live musik og kaffe og småkager.
Maden vil igen blive leveret af Landkøkkenet Mygdal, og serveringen leveres af glade fæstebønder. Aftenen slutter senest kl. 22.
Prisen for hele arrangementet er kr.
450,- pr. person, inklusiv drikkevarer. Billetter købes ved kontakt til Herregården
Odden.
Vi håber, I vil sprede budskabet til familie og venner, som måske selv eller
sammen med sommergæster kunne have lyst til at få en stor og anderledes oplevelse i det nordjyske.

For 4. gang vil der blive afholdt 3 helt
specielle sommerarrangementer på Odden. Datoerne bliver onsdag den 18/7,
1/8 og 15/8.
Konceptet bliver i det store hele som
de forgående år.
Aftenen begynder kl. 17.30 med velkomstdrink og tapas i Hestestalden,
hvor der ligeledes vil blive fortalt om
Herregården Oddens historie. Herefter
inviteres gæsterne til en omvisning i Victor Petersens Willumsen-samling. Kl. 19
vil der blive serveret hovedret og dessert inkl. god vin i herregårdens stuer,
hvor gæsterne er omgivet af Willumsens

Opdækning i
Gyldenlæderstuen.
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Musikerne de
tre aftener er:
”Midt i Ugen” (18/7),
”Bastard Blues Band”(1/8)
og ”Coﬀeebreak”(15/8)
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ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

MUSIK
I BORGGÅRDEN
Onsdag den 27. juni fra kl. 19.30 til 21.30
spiller den lokale gruppe ”Kielgasterne”
ved et udendørs arrangement. Vi dækker op i borggården, som vil være en
meget festlig kulisse til musikken. Om
det er muligt at få en svingom på de
toppede brosten er uvist, men helt sikkert en mulighed. Der vil være entre på
50 kr. og mulighed for at købe drikkevarer.

WEEKEND-ARRANGEMENT
Vi er i gang med at planlægge et forhåbentlig større arrangement på Odden
den 1. og 2. september. Der er ved at
være tradition for, at der sker noget særligt på Odden præcis denne weekend i
året. Vi ved at der bliver udendørs guds-

tjeneste på Odden søndag den 2., men I
må vente lidt med at få program for resten af weekenden.
Vi annoncerer på facebook: ”Willumsens
venner på Odden” og på hjemmesiden
www.faestebonde.dk.
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Af Troels Andersen

Dreng der blæser på fløjte
Den 27. marts 1924 afsluttede Willumsen
et billede, som han kaldte ”Dreng der
blæser på fløjte”. Hvor maleriet er i dag vides ikke. Det kendes dog fra Willumsens
eget fotografi af det. Og på Odden findes
der nu hele to malede forstudier til billedet, der blev til på blot 14 dage.
Foråret 1924 var et vendepunkt i Willumsens kunstneriske bane. I mere end ti
år havde han samlet materiale og siden
1921 arbejdet koncentreret på et stort
bogværk om El Grecos ungdom. Den 15.
februar 1924 kunne han endelig notere i
sin kalender: ”Færdig med at skrive Greco bogen”. Fire år senere udkom den på
fransk i to bind og viste sig at være på i alt
1350 sider med hundredevis af illustratio
ner. Willumsen analyserer i bogen indgående en række værker af de italienske renæssancekunstnere, som han mente, at
El Greco havde haft forbindelse med: Tizian, Jacopo del Ponte, Bassano, foruden
værker af eller tilskrevet El Greco.
Til hvert billede havde han udformet et
udførligt spørgeskema vedrørende billedets materiale, teknik, fortegning eller skitsering, modellering af figurerne,
de dominerende farvetoner i lys, halvlys og skygge, brugen af konturer, penselføring og meget mere. Ofte tegnede
han efter mange af billederne detaljer –
ansigt, hænder, fødder, foldekast, ornamenter osv. Disse tegninger er langt fra
pedantiske kopier, men resolutte og dristige sammenfatninger af det væsentlige, frit udført med pen, pensel og tusch.
Knap en måned efter, at bogens forord som det sidste var signeret, begyndte han på et maleri. I notesbogen for den
12. marts 1924 står der: ”Drengen der
blæser på fløjte påbegyndt”. Fra samme
dag stammer en kvadreret tegning (JFW-

museet inv. 846). Den 14. 3. maler han
den første version af motivet, der netop
er blevet erhvervet til Odden. I forvejen
var her et billede med samme motiv, der
må være et senere forstudie. Begge billeder har et kvadratnet under farvelaget. De er ens i komposition, dog bærer
drengen på version nr. 2 et farvet pandebånd. Til gengæld er de meget forskellige i farveholdning. Der findes yderligere
tre tegnede forstudier på museet i Frederikssund (inv. 844, 845 og 541 ). Den sidste og største blev udstillet på Den Frie
i 1947, betegnet: ”Tegning til hele drengen efter studierne”. Den måler 95 x 55
cm og svarer nøje til det færdige maleri.
Det er interessant at sammenligne Oddens nye billede med en af de detaljerede beskrivelser, der findes i El Grecobogen (f. eks. bind II, s. 291 ff). Selvom
Willumsens penselføring er helt moderne, kan man nikke genkendende til
meget. De lyse partier i kroppen gengives, her som der, med gul og rød okker,
iblandet lidt hvidt og umbra. Skyggerne
består af de samme okkerfarver, men
igen blandet med umbra, der også i enkelte, skarpe strøg markerer de dybeste
skygger. Samme farve går igen i de kraftige konturer af fødder, ben og arme.
De frit optrukne konturer og brugen af
farven røber den dybe fortrolighed med
renaissancens formsprog og motivverden, som Willumsen havde tilegnet sig,
ikke mindst gennem tegningerne til bogen. Blandt illustrationerne er et billede
fra museet i Wien, som forestiller en fløjtespillende dreng med vinløv om hovedet (bind I, planche XII). Dette motiv føjede Willumsen til på den store tegning
og i det endelige maleri. Tegningen fik
da også i 1947 en ny titel: Satyrdreng
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spiller på fløjte. Ganske vist har drengen
ikke satyrens bukkeben, men hans lændeklæde poser ud bag til, så det kunne
minde om en hale. Det er kun en antyd-

ning. Willumsen ville ikke imitere fortidens stil, men give den nyt liv.
”Dreng der blæser på fløjte” blev et intermezzo. En ny stor opgave ventede.

Willumsens eget fotografi af maleriet ”Dreng spiller på fløjte”. Glaspladenegativ i J.F. Willumsens
Museums arkiv.
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Samme dag som den første malede version blev til, den 14.3.24, står der i notesbogen: ”Tegner i denne tid også den
nederste del af det store relief.” Arbejdet

med relieffet kom til at lægge beslag på
alle hans kræfter i de følgende fire år og
levnede så godt som ingen plads til maleriet.

Første forstudie til ”Dreng spiller på fløjte”. 14.marts 1924. Olie på lærred. 61 x 47 cm. Erhvervet til
Odden december 2017 med støtte fra Augustinus Fonden.
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Andet forstudie til ”Dreng spiller på fløjte. Marts 1924. Olie på lærred, 61 x 47 cm. Gave til Odden
2009 fra Det Obelske Familiefond og Fæstebondeforeningen.

