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Udstilling og skolebørn på »Barndommens Sti« her i sommeren 2019, hvor projektet »Dit
indre barn« var et stort tilløbsstykke.

Bestyrelsen 2019/20

Formanden fortæller: Vinteren har lagt sig
over Herregården Odden,
og alt er lukket indtil påske
2020. 2019 har været et
meget spændende år set
med fæstebønders øjne.
Der har været mange arran
gementer, som vi har været
involveret i.
Projektet omkring »Dit Indre Barn« og
udstillingen på ”Barndommens Sti” har været
meget vellykket. Der har været stor interesse
fra medierne, og mange har besøgt stien
og Odden. Stor ros til Johnny Haugaard for
et vellykket projekt. MAD+KUNST+MUSIKaftenerne kan I læse mere om i bladet. Tak til
alle fæstebønder, som har været involveret i de
mange aktiviteter på Odden. Og tak til jer, som
har bakket op ved at være besøgende.
Generalforsamling bliver den 18. april 2020.
På fæstebondebestyrelsens vegne vil jeg øn
ske alle en glædelig jul og et godt nytår med
tak for jeres støtte i 2019.
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Herregården Odden, Oddenvej 31, 9800 Hjørring.
Åben daglig 10-17 fra 1. april 2020. Tlf. 98 97 52 02,
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk
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Julegaveideer
fra Odden
Som tidligere år kan medlemmerne bestille og købe julegaver på Odden,
selv om samlingen for tiden er vinterlukket. Julegaveidéerne er:
GAVEKORT for 1 person (indgang, kaffe og kage): Pris 110 kr.
GAVEKORT til 2 overnatninger med morgenmad i Kavalerfløjen med
adgang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1.600 kr. – 10 % ra
bat for fæstebønder
FÆSTEBONDEMEDLEMSKAB: Pris årligt 225 kr.
SORT FORKLÆDE / MULEPOSE med logo af Odden: hhv. 150 kr. / 50 kr.
PLAKATER:	
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 40 kr.
Store eller dobbelte pr. stk. 15 kr.

»ODDENKORS« som broche. Korssmykket er fremstillet af sterling-sølv,
forgyldt med 24 karat guld, og består af 7 kors. Det er adelsfamilien Lun
ges 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 Jørgen
sen 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. 60 81 12 00.
Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.
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Om »Victor Petersens Willumsensamling gennem 40 år«
For 10 år siden udgav Fæstebondefor
eningen bogen ”Victor Petersens Wil
lumsensamling gennem 40 år”. Samlin
gen har netop i år 50års jubilæum og
30års jubilæum på Odden.
Bogen fortæller om begyndelsen i Ribe,
hvor Victor Petersen i 1969 åbnede Willum
sensamlingen i den nedlagte Teknisk Sko
le. Åbningen overværedes af Dronning
Ingrid, kulturminister Helveg Petersen og
stiftamtmand Morten Edelberg.
Bogen fortæller også om oprettelse
af Fonden Victor Petersens Willumsen
samling, som oprettedes i Ribe og sene
re blev videreført, da samlingen overgik
til Herregården Odden for 30 år siden.
Både samlingen og Odden er omfattet
af fonden.
Muligheden for at oprette en støtte
forening blev allerede undersøgt i Ribe
i 1977. Men først i 1995 blev støttefor
eningen oprettet som den nuværen
de Fæstebondeforening. Som man kan
regne ud, har Fæstebondeforeningen
25års jubilæum, næste år 2020.
I bogen kan man også læse om Od
den, fra herregård til museum. Oddens
historie kan føres tilbage til 1300tal
let. De første ejere var adelsslægter. Fra
1743 blev Odden drevet som landbrug.
Og i 1989 erhverver Victor og Kirsten Pe
tersen Odden, som bliver hjemsted og
museum for Willumsensamlingen.
I bogen findes en to siders oversigt
over Oddens ejere gennem de mange år.

Endelig omtales Fæstebondeforenin
gen og dens aktiviteter. Sidst i bogen er
der en fire siders oversigt over donatio
ner fra Fæstebondeforeningen til Fon
den i årene indtil 2009.

Dronning Ingrid overværer åbningen af
samlingen i Ribe 1969.

Victor Petersens Willumsen-samling

gennem 40 år
Ribe 1969-1989 – Odden 1989-2009

Bogen koster 25 kr. og kan købes
på Odden ved henvendelse til
museum@jfwillumsenodden.dk
eller tlf. 60 81 12 00.

Red. Gerda Rump Christensen
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Om »J.F. Willumsen
i det oﬀentlige rum«
I anledning af Victor Petersens 100 år i
2018 har Fæstebondeforeningen udgi
vet en bog om Willumsens værker i det
offentlige rum, beskrevet i Odden Borg
Avis gennem flere år.
Alle værkerne er frit tilgængelige og
kan deles i fire kategorier: Statuer/bu
ster af kendte personer, gravmæler, ar
kitektur og fantasifigurer.
Værkerne er: Statuer af Viggo Hørup i
Kongens Have, overlæge, professor C.E.
Bloch i Rigshospitalets haveanlæg og
biskop Nordal Brun ved Marmorkirken,
gravmonumenter over forældrene på
Vestre Kirkegård, familien Bohr på Assi
stens Kirkegård og over Agnete Pontop
pidan på Holmens Kirkegård, Willumsens
ateliervilla på Strandagervej 28 i Hellerup,
Den Frie Udstillingsbygning og Pegasus
ved Østerport Station og Willumsens
ravne ved museet i Frederikssund.
Willumsens statuer og buster er sær
lige i dag ved, at de er beskrivelser af
personer, som har levet i virkeligheden. I
dag vil kunst i det offentlige rum i reglen
være symboler og ikke gengivelse af
personer.

Willumsen arbejdermed statuen af Nordal
Brun.Politiken 1947.

Udover på Odden kan bogen også fås
hos Statens Museum for Kunst, på Wil
lumsens Museum i Frederikssund og
Skagens Kunstmuseum.

J.F. WILLUMSEN

i det offentlige rum

Bogen koster 50 kr. og kan købes
på Odden ved henvendelse til
museum@jfwillumsenodden.dk
eller tlf. 60 81 12 00.

Redaktion Gerda Rump Christensen
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Odden er endnu engang lukket for vin
teren efter en fin sæson med Fæste
bondeforeningens store projekt ”Ba
dende Børn” og ”Barndommens Sti”
i juni, fondens 50-års jubilæum og 30
år for Willumsen-samlingen på Odden
i september. Disse ting har især præget
året. At ”Badende Børn” har været en
succes, ses bl.a. derved, at rigtig man
ge har gået tur på ”Barndommens Sti”
ned til Møllesøen. Ligeledes har Fæ
stebondeforeningens øvrige arrange
menter været en succes. Ikke så mær
keligt, at sommerens besøgstal har
været opadgående.
Også et andet projekt har været
gavnligt. Kavalerfløjen er efter istand
sættelsen blevet rigtig godt udlejet og
er allerede nu kommet godt fra start
med reservationer for 2020.
Vi har i september endnu en gang
haft besøg af de klassiske sangere fra
Hochschule für Musik i Köln med Tan
ja Tismar som pianist og leder af grup
pen. Denne gang som en aftenkoncert
på en hverdag. Der blev sunget vær
ker af bl.a. Franz Schubert og Edvard
Grieg fremført af de tre dygtige san
gere over temaet ”Udlængsel og hjem
ve” og med Tanja ved Blüthner-flyglet.
Forinden havde de i flere dage øvet
på Odden til stor fornøjelse for Od
dens personale og en ekstra oplevel
se for vore gæster. Det blev en rigtig
god ”Oddenaften”, og vi ønsker de tre
sangere held med deres videregående
masteruddannelse i hhv. Köln, Frank

Koncert med Tanja Tismar og de tre sangere
fra Köln.
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overlader pladsen til tidl. direktør for
Teknik og Miljø i Hjørring Kommune,
Andreas Duus. Søren Risager har
været en næsten ”historisk” person i
samlingen, idet han har været kendt
med Petersen-familien fra starten for
nu 30 år siden og gennem alle årene
har været en stor og positiv støtte og
hjælp for Odden. Vi siger tak Søren og
ønsker alt det bedste fremover og siger
goddag og velkommen til Andreas
Duus og glæder os til samarbejdet.

furt og Aachen, hvor de i øvrigt synger
i forestillinger, giver koncerter i kirker
m.v.
Ikke slet så god er høsten af valnød
der i år. Der er stort set ingen i stærk
modsætning til sidste år, hvor valnød
derne kunne tælles i mange hundrede.
I dette nr. af borgavisen skal I slippe
for at høre mere om renovering af
kælder, murværk, maling af vinduer
osv. Tag ud og se hvor flot Odden er,
ude som inde, og som altid omkranset
af Jørgen Holts velholdte udearealer.
Via vores nye kommunikations- og
marketingsansvarlige Thit Petersen er
vi kommet mere på de sociale medier,
således at vi ikke længere er ”Nord
jyllands bedst bevarede hemmelighed”.
Følg os gerne og hold jer opdateret og
få indblik i, hvad der sker på Odden, bl.a.
på Facebook-siden @VictorPetersenWillumsenOdden og instagram-siden
@willumsen-paaodden. Tilmeld jer hjem
mesiden www.willumsenodden.dk og få
nyhedsbrevet tilsendt.
Glæd jer derfor til næste år, hvor
fonden har forskellige arrangementer
i støbeskeen: Fæstebondeforeningens
25-års jubilæum, udstilling på Odden
ude og inde af kendt kunstner, salon
eftermiddage med forfattere, bil
led
kunstnere etc. Vi vil også undersøge,
hvordan vi kan få mere vand i Mølle
søen.
Og så skal der siges tak! Stor tak til
Søren Risager, der efter 10 års arbejde i
fondsbestyrelsen nu træder tilbage og

Det er længe siden, I har fået en opdate
ring vedr. Fondsbestyrelsen. Her er den
pr. november 2019:
- Formand Estrid Mark
- Byrådsmedlem Peter Duetoft
- Fhv. direktør Andreas Duus
- Billedkunstner Mads Gamdrup
- Advokat Palle Møller Jørgensen
- Direktør Morten Victor Petersen
Det skal siges, at den ny fondsbestyrelse
er kommet godt fra start med et godt og
inspirerende samvær som en væsentlig
forudsætning for det fremadrettede
arbejde.
Estrid Mark
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Af Agnes Pilgaard

MAD+KUNST+MUSIK 2019
Den 17. og 31. juli, samt den 14. august
alt 8 fæstebønder fra Hjørring, Bjergby,
Kjul, Karrebæksminde og Gug.
Den 31. juli var der ligeledes udsolgt i
god tid. 38 gæster er, hvad vi kan dække
op til i Flygelstuen og Gyldenlæderstuen.
Denne aften havde en stor gruppe på
19 fra Ingeniørforeningen i Vendsyssel
IDA tilmeldt sig, så denne aften blev
der også venteliste. Vi er rigtig glade
for, at IDA har fundet det interessant at
udbyde vores arrangement til deres
medlemmer i Vendsyssel. Denne aften
blev der serveret honning/hvid
vins
stegt kalveculotte med lækkert tilbehør
og pære/chokoladetærte med mynte
creme og sorbet is. Land
køkkenet
Mygdal er en fantastisk sam
arbejds
partner. Helt særlig mad og søde at
samarbejde med for os fæstebønder.
Når vi taler om samarbejde, kan vi sige

Tre onsdags-aftener i højsæsonen var
der igen liv og glade gæster på Odden.
Den 17. juli havde der i lang tid været
udsolgt, og flere var på venteliste. Om
det var menuen fra Landkøkkenet
Mygdal med timianstegt svinefilet
med bacon og andet lækkert tilbehør
og isparfait med syltet appelsin og
nøddetærte der trak – eller det var
Jutta Engbjerg, som skulle underholde
ved klaveret i Flygelstuen, er uvist. Men
gæsterne kunne ikke vide at det var
Fritz Tandrup, som skulle fortælle og
vise rundt på Odden og i samlingen,
for det var ikke annonceret på forhånd.
Det blev en meget hyggelig aften, hvor
den sidste del af aftenen blev afsluttet
med masser af fællessang til Juttas
fantastiske spil på flyglet. Af hjælpere
var vi denne aften repræsenteret af i

Fritz Tandrup fortæller for gæsterne i Hestestalden.
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det samme om Dagli’ Brugsen i Bjergby,
hvor Martin og Tommy anbefaler os de
lækreste vine og giver os en god pris.
Denne aften var det Jakob Kofoed, som
var historiefortæller om Oddens hi
storie og J.F. Willumsens samling på
Odden.

Og musikken! Det lokale band ”Midt
i ugen” spillede og sang afslutningsvis
i Hestestalden, medens kaffe, te og
de hjemmebagte småkager blev nydt.
Som vanligt var vi 8 fæstebønder, og
denne aften kom vi fra Bjergby, Hjørring,
Mygdal, Tornby og Gug.

Servering i Hestestalden.

Musik »Midt i Ugen«.
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Musikken denne aften blev leveret
af det 10 mands store festlige band
”Coffeebreak” som stammer fra Hirts
hals egnen. Ligesom ”Midt i ugen” har
de alle årene uden honorar spillet til
disse aftener. De får lidt mad og drikke,
og vi er umådelig glade for deres hjælp.
Svend Lilleheden var denne sidste af
ten vores historiefortæller, og som de to
tidligere aftner, fik vi en ny interessant
version af Oddens historie. Der er meget
at fortælle, og vinklerne herpå er selv
følgelig og heldigvis forskellige.
Aftenens fæstebønder kom fra Aal
borg, Hjørring, Bjergby, Mygdal, Tornby,
Horne og Gug. Denne sidste aften skulle
vi have alle stole og borde ryddet helt
væk. Men hokus-pokus! så var alt i or
den.
Alle glas inkl. opvask og de fine hvi
de duge lejede vi hos Kærholm Teltud
lejning i Snevre. Det har fungeret rigtig
godt.

Borde bæres ud.

Den sidste aften, den 14. august, endte
det med, at der var 5 usolgte billetter,
men alt i alt de tre aftner var der 109
betalende gæster, og det er flere end
sidste år med 105 gæster.
Vi var meget spændte på aftenens
menu på forhånd. Landkøkkenet Myg
dal havde forslået, at vi skulle have
ølbraiserede oksenyretapper til hovedret.
Efter rundspørge i omgangskredsen og
hos kolleger var der ingen, der kendte
dette, og efter forhandlinger med
kokkene kom det til at hedde det engelske
navn hangersteak. Det vi ikke vidste er,
at oksenyretapper er det bedste stykke
kød på koen. Det er de muskler nyrerne
hænger fast i. Det blev en god historie,
som kokken kunne fortælle til gæsterne.
Ud over oksenyretapper med meget
lækkert tilbehør, var der nøddekurv med
marineret frugt og chokolade/mynteis og
hindbærcoulis.
Alle tre aftener var der tapas til forret i
Hestestalden. Vi er ret sikre på at ingen
af gæsterne gik sultne eller tørstige
hjem.

Tak til alle for det gode samarbejde, bå
de til alle fæstebønder, men også til vore
samarbejdspartnere.
Det har været muligt at lave et over
skud hver aften, og det er hermed mu
ligt at støtte Odden med ny kunst eller
andet, der måtte være behov for. Sam
tidig er vi sikker på, at det er med til at
udbrede viden om og interesse for Her
regården Odden og Victor Petersens
Willumsen-samling.

Det er besluttet at gennemføre
MAD+KUNST+MUSIK
igen til næste sommer. Datoerne
herfor er bestemt og bliver:
22. juli, 5. august, 19. august 2020
Plakat og program forventes at
komme ud i april/maj måned.
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Tapas og velkomstdrink anrettes.

Lampe tages ned.
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Den nye bro

Fæstebonde Hans Jørgen Jensen, Bjergby, tog affære ved udstillingen på »Barndom
mens Sti«. Med sponsorerede materialer fra lokale byggemarkeder byggede han
denne smukke bro. Nu er det muligt at komme fra p-pladsen til Odden uden at skulle
ud på landevejen. Jørgen Holt sørgede for at adgangen til og fra broen er blevet jævn
og vedligeholdt. Tak til I to dygtige fæstebønder.

