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Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag 19. september kl. 13.00. Tradi-

tionen tro indledes med koncert i Flygelstuen. Derefter skipperlabskovs, generalforsamling, kaffe
og lagkage. Vi fejrer foreningens 25-års jubilæum.
Udendørsgudstjeneste på Odden søndag 6. september kl. 10.00 med pastor Lars
Rasmussen Brinth og Sindal Blæserne. Er vejret dårligt, holdes gudstjenesten i Bjergby Kirke. På
billedet ses den første udendørs gudstjeneste på Odden i anledning af Willumsens 150-års fødselsdag
i 2013. Gudstjenesten første søndag i september har siden været en fast tradition.

Bestyrelsen 2019/20

Formanden fortæller:
Kære fæstebønder. Mange
ting er sket siden sidste Borg
Avis – eller rettere IKKE sket.
Det har været så sørgeligt
at aflyse arrangementerne
et efter et. Vi valgte dog at
bibeholde et musikarrangement med Kielgasterne i Borggården i juni måned. En rigtig hyggelig aften, men med kun få
gæster.
MAD+KUNST+MUSIK blev også aflyst.
Disse arrangementer plejer at få et pænt
overskud. Men det går vi glip af i år.
Fæstebondeforeningens generalforsamling
den 18. april blev udsat til den 19. september.
(Se vedlagte ny indkaldelse).
Husk endelig at tilmelde jer i god tid, så vi
kan arrangere efter alle restriktioner.
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Tlf. 98 97 52 02,
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk
www.faestebonde.dk
Facebook: Willumsens venner på Odden

Alfred Jokumsen
Bjergfyrvej 37, Tornby
9850 Hirtshals
98 97 79 10 / 21 36 27 85
ajo@aqua.dtu.dk

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri

2

GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN
Lørdag den 19. september kl. 13.00

Fæstebønderne under Herregården Odden holder generalforsamling med indledende velkomst, koncert i Flygelstuen og spisning i Sommerstuen. Generalforsamling og overrækkelse af årets gave til Victor Petersens Willumsen-samling.
Spisningen bliver 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 21-årige Jan Reiter, flygel, og 18-årige
Viggo Theilgaard, trompet.
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 13. september.
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KIELGASTERNE

i Borggården
31 glade mennesker var tirsdag aften den 16. juni mødt op til en lille
intim koncert i borggården på Odden. Af disse var bandet Kielgasterne, 4 fæstebønder og 20 gæster. En
skøn lun sommeraften. Musikerne
var glade for at komme ud at spille
for et publikum. Fæstebønderne var
glade for at få lov til at lave et lille ar-

rangement på Odden. Og gæsterne
nød vand, øl eller et glas hvidvin og
ikke mindst den dejlige musik og de
små anekdoter, som forsangeren Kaj
Bertelsen underholdt med ind imellem musikken. Tak til alle for en dejlig aften.
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Midt inde i Oddens 2020-sæson må jeg
sige, at sæsonen pga. den allestedsværende Corona har været meget anderledes.
Vi fulgte selvfølgelig myndighedernes påbud og retningslinjer, hvilket som
det første betød, at Oddens vinterdvale
fortsatte 2 måneder til åbningen den 1.
juni.
Herefter måtte vi så ”indrette” Odden
til alt det vi kender: Sprit, handsker, afskærmning ved kassen m.v. og lukket
café. Vi har et fantastisk personale, der
har fået det hele til at glide på bedste
måde.
De 2 lukkede måneder benyttede vi til
oprydning her og der og alm. eftersyn
på Odden.
Det har været en tid uden arrangementer. Dog har der været det årlige besøg af Kielgasterne med underholdning
udenfor.
Bange anelser om lav omsætning
holdt heldigvis ikke. Besøgstallet i juli har takket være rigtig mange danske
gæster (som andre steder) været stigende, trods det at vi ikke har haft arrangementer. Mange har sagt: ”Vi vidste ikke,
at det her er så godt et sted.” Ja, vi har
fået megen ros.
Den annoncerede fernisering den 4.
april i anledning af Peter Nansen Scherfigs særudstilling måtte vi aflyse. Hans
udstilling løber til 1. november (se om-

talen side 6) og har nu fået flere spændende kommentarer og ros.
”Butikken” er blevet udvidet med flere
salgsvarer: Spil, bøger, magneter, pilleæsker m.m. – alle sammen forsynet med
Willumsen-billeder. Desværre er pladsen til endnu flere salgsvarer begrænset.
Af nye ting håber vi at kunne forbedre forholdene for parkering ved anlæg
af nye pladser på marken ved Odden,
vest for bækken. Vi har haft problemer
med fastkørte biler pga. for blødt underlag.
Som før nævnt er det desværre en tid
uden arrangementer, men vi kommer
stærkt tilbage næste år.
Fondsbestyrelsen sender et kæmpestort tillykke til Fæstebondeforeningen
med de flotte 25 år fra starten i 1995,
samt tak for al den hjælp og støtte, I har
givet os gennem de mange år. Fondsbestyrelsen har med Fritz Tandrup som
forfatter givet Fæstebondeforeningen
hans store skrift: ”Fæstebønder under
Odden i 25 år”, der netop er udkommet. Det er et stort og flot arbejde om
Fæstebondeforeningens historie med
en levende og detaljeret skildring af
vores støtteforening.
Alle fæstebønder kan få en bog, som
kan hentes på Odden. Andre interesserede kan købe den for 50 kr. på Odden.
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Særudstilling på Odden
I løbet af sommeren kan man opleve
særudstillingen Afskygninger af Peter
Nansen Scherfig på Odden. Peter Nansen Scherfig har skabt en række værker,
der går i dialog med Willumsens, blandt
andet Efter Stormen, Frugtbarhed og Studinen. Her arbejder han med skygger på
gulv og loft klippet i stofdug og skind,
samt litografiske tryk.

Nogle værker er skabt som helt selvstændige, nogle går i direkte dialog
med Willumsens, og nogle smelter næsten sammen med Willumsens til et forbundet værk.

Peter Nansen Scherfig folder et skyggelandskab ud, som betragteren bliver en del af, og som åbner forståelsen
for J.F. Willumsens og Scherfigs værker,
samt den tid værkerne er skabt i. Der er
i denne udstilling tale om en stedsspecifik oplevelse, men også en samtidig forståelse af værkernes væsen og stedets
unikke muligheder.

Rundgang med
Peter Nansen Scherfig:
Skygger har et drag af længsel. De er noget lige her og nu, og så er de væk. At
fastholde skyggen, er et forsøg på at gribe et kort øjeblik.

Her kan I læse nogle af Peter Nansen
Scherfigs tanker om udstillingen, en såkaldt ”rundgang” med kunstneren.

På Odden Herregård er der for tiden
fyldt med skygger. De kan være en åb6

RUNDGANG I SAMLINGEN

ning til øjeblikket og til evigheden. Nogle handler om Willumsen, og andre om
mig. Men alle er de en indgang til skyggernes verden. De har tiden for sig.

STUEETAGEN
Flygelstuen:
Efter Stormen
En kvinde forsøger at redde sig selv
og sit barn efter stormen. Næsten som
bomben over Hiroshima oplyser solen
himmelen. Den brændende og foruroligende sol efter stormen kan ikke undgå
at kaste lange angstfyldte skygger efter
sig….

I Lærerindens værelse hænger et af Willumsens mest skelsættende værker, en
radering: “Frugtbarhed”. Umiddelbart ser
den ikke ud af så meget, men den skabte
stor skandale. Hvad jeg hæfter mig ved,
er den franske tekst under, som er mit
egentlige udgangspunkt til at beskæftige mig med Willumsen på Odden i bredere forstand:
Den gamle Kunst har sit eget Sprog,
som man lidt efter lidt lærer at forstaa.
En moderne Kunst har sit Sprog,
som man maa lære, før man forstaar den.

Gyldenlæderstuen:
Bemalet kvindefigur / Nøgen skygge
I Gyldenlæderstuens vitrines halvmørke
hænger en udefinerbar hudfarvet flap af
en skygge efterladt. Skygger er ikke normalt hudfarvede, men her kaster Willumsens “Bemalet Kvindefigur” ikke desto mindre en kødfarvet skygge…

Det giver mig mulighed for at tale med
Willumsen, når han taler sit “gamle
sprog” og jeg taler med ham i mit “nyskabte sprog”. Selv vil vi nok, hver for
sig, påstå at vi begge taler “et nyskabt
sprog”, så måske taler vi alligevel det
samme sprog…

Kontoret:
Sol og ungdom/Legende børn
Modsat “Efter Stormen” kaster solen sine
livgivende stråler på stranden, både ved
Amalfi, Bretagne og Skagen. De tre små
kravlende børn nyder den stærke varmende sol på sig, og kaster legende og
vitalistiske skygger fra sig.
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FØRSTE SAL

ta på Strandlodsvej, Amager, søndag den
12. maj 2019. Nyrnberggade 31A, Amager, i
forskellige visne stadier”, handler om min
mor, som jeg mistede i en tidlig alder.
Siden har alle morsdagsbuketter været
skyggen af dem selv. Willumsens Frugtbarhed var en hyldest til moderskabet
ved hans første barns fødsel. Livet kommer og går, og skyggerne af en morsdagsbuket minder om det liv, moderen
gav.

Den lille gang:
Ægteskab/Forlovede
Willumsen havde et meget dobbelt forhold til sine forældre. Han elskede sin mor
og søgte sin fars anerkendelse, som han
så aldrig fik. Det er jo ikke nyt. Det viste
sig i en grum radering: ”Ægteskab”.
Senere lavede han sine forældres gravmonument og meget senere raderinger
af deres første møde. Disse raderinger
hænger i Fadeburet på Odden.

Sommerstuen:
I sommerstuen sker der en del. Først og
fremmest sidder der en skygge af en
mand, som er afventende. Han kigger
på billedet ”Maleren modtager musikeren
ved indgangen til Parnasset”. Willumsen
må have haft et temmelig stort ego, da
det forestiller ham selv (maleren), der
modtager musikeren (Carl Nielsen) på
parnasset. Det er et sjældent selvophøj
ende værk, som uvægerligt må kaste

Mit bidrag er skyggerne af to unge mennesker da de som forlovede blev silhuet
klippet i Tivoli, og som senere skulle blive gift og blive mine forældre.
Lærerindens værelse:
Frugtbarhed/Morsdagsbuket
Mit værk: ”MORSDAGSBUKET, Købt i Fak8

lange skygger ud i virkeligheden i selvtilfreds begejstring.
Samtidig kigges der på svaner i Frederiksberg Have over kaminen. Hvis de
vendes om, ligner de et gækkebrev.
Den lange gang:
Også et selvportræt
Willumsen var som sagt meget optaget
af sig selv, hvilket ses tydeligt af hans
utallige selvportrætter. Det samme er
de fleste kunstnere vel også. I Sommerstuen ses en radering, også et selvportræt. I den lange gang har jeg lavet “også
et selvportræt” – skyggen af en meget
ophængt kunstner.
Det blå værelse:
Jotunheim og Bjergene
Skyggen kigger ud af vinduet og drømmer sig længselsfuldt langt mod de høje
bjergtinder både i nord og syd.
Det rosa værelse:
Edith Willumsen fyldte meget i Willumsens liv. Hun tilstrålede Willumsens
tilværelse med lys og var en af hans
store muser, hans bjergbestigerske, og
hun kastede sin poetiske skygge over
ham.
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Det gule værelse:
Andægtigt står en skygge og betragter skitserne til Sophus Claussen læser sit
digt “Imperia” for Helge Rode og J.F. Willumsen. Den undrer sig nok over, hvad
digtet handler om.
Det grå værelse:
Venedig
Som Willumsen har jeg også en stor passion for Venedig. Skyggerne af Pia Johansen og Kathrine Schrøder Moseholm
(mine kære kunstnervenner fra akademitiden) blev kastet, da vi sammen så
Venedig Biennalen i 2019.
I de smalle mørke gyder i Venedig kastes der lange, underfundige og legende skygger.
Det grønne værelse:
Studinen
Studinen er egentlig ikke en skygge i
normal forstand. Men snarere et væld af
forvredne skygger, der som tanker snurrer rundt i hovedet på studinen.
Salen:
Afskygninger
I salen er der en skare af skygger. Folk
der betyder meget for mig. Alle har de
en lille seddel med navn, tid og sted, så
de altid vil kunne følge mig, fra det øjeblik de blev kastet.
Det var så mit bud på en samtale med
Willumsen i ”et nyskabt sprog”. Håber
udstillingen taler til jer. God selyst!
Peter Nansen Scherfig
Udstillingen kan ses indtil 1. november
2020.
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JUBILÆUMSSKRIFT:

Fæstebønder under Odden i 25 år
Af Fritz Tandrup
Til Odden Borg Avis april 2020 skrev jeg
en artikel om Fæstebondeforeningens
første år, 1995. Kort efter fik jeg spørgsmålet: ”Hvad med de øvrige 24 år af foreningens historie?” Det fik mig til at undersøge, om der var materiale til et
jubilæumsskrift.
Det viste sig, at
jeg var i besiddelse af alle numre af
Odden Borg Avis,
en lang række
avisudklip og private notater. Jeg
havde selv været
med i foreningen
Herremanden Victor
Petersen. Tegning Stinne
fra starten, og jeg
Teglhus, 1998
kendte en del fæstebønder og medlemmer af Fondsbestyrelsen, som kunne hjælpe.
Så gik jeg i gang, og i løbet af marts
og april måned blev det meste af skriftet
færdigt. Der var god tid til at skrive under Corona-nedlukningen af Danmark.
Efter en indledning om de første fæstebønder, faldt stoffet naturligt i to hovedafsnit: ”Med Victor som Herremand
1997-2002” og ”Efter Victor 2002-2020”.
Victor betød meget for fæstebønderne, og hans utrættelige aktivitet gav
masser af opgaver for de frivillige. Han
købte Odden Møllehus, oprettede en
skulpturpark, købte Odden Ladegård,
planlagde at flytte Willumsen-samlingen til Skagen og fik gennemført en
omfattende ændring af Fæstebondefor-

Eivy Balling aflægger beretning 2006

eningens vedtægter. Der var oplyst enevælde på Odden.
Efter Victors død blev næsten alt anderledes. Under den ny Fondsbestyrelse med Estrid Mark som formand, kom
tingene ind i en mere rolig gænge, og
der blev indledt et behageligt samarbejde mellem Fondsbestyrelsen og
Fæstebondeforeningen.
Der er siden afholdt flere hundrede arrangementer med fæstebønderne som frivillig arbejdskraft. De vigtigste er omtalt i bogen, der også fortæller
om fæstebondebestyrelserne i de 25 år,
generalforsamlinger, donationer til samlingen, markante
personer med
tilknytning til
Odden og meget mere.
Jubilæumsskriftet bliver
præsenteret på
næste general- Agnes Pilgaard aflægger beretning 2019
forsamling.
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Fritz Tandrup

Fæstebønder under Odden
i 25 år

Hjørring 2020

