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Generalforsamling i Fæstebondeforeningen holdes lørdag den 29. maj kl. 13.00.

Alle fæstebønder inviteres til Odden. På grund af corona-restriktionerne skal man tilmelde sig ca. en
uge forinden. Billedet er fra sidste års generalforsamling under middagen i Gyldenlæderstuen. Her ses
formand for Fondsbestyrelsen Estrid Mark, hendes mand Johannes og medlem af Fondsbestyrelsen Thit
Stærmose Petersen. Den 24. maj kl. 11.00, 2. pinsedag, holdes fælles friluftsgudstjeneste på Odden.

Bestyrelsen 2020/21

Formanden fortæller:
Kære fæstebønder! Jeg håber, at I alle har det godt, og
at I og jeres kære ikke har
været alt for belastet af covid-19.
Herregården Odden og
Willumsen-samlingen har
åbnet dørene igen efter påske på datoen den 21.
april.
I fæstebonderegi har der været umådelig stille. I bestyrelsen har vi heldigvis kunnet kommunikere over mails, men det er ikke det samme
som at sidde omkring bordet.
Vi har sat datoen den 29. maj kl. 13.00 til Fæstebondeforeningens generalforsamling.
Vi håber inderligt, at den kan afholdes uden
for mange begrænsninger, og at vi fæstebønder
i løbet af sommeren og efteråret kan mødes og
evt. være med til at gennemføre aktiviteter på
Odden, som vi har gjort i en lang årrække forud.
Tilmelding til generalforsamlingen er påkrævet.
Agnes Pilgaard
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Lars Rasmussen Brinth
Ewaldsensvej 2, 4. tv.
2000 Frederiksberg
60 83 35 09
lrbrinth@outlook.dk

Herregården Odden, Oddenvej 31, 9800 Hjørring.
Åbner daglig 10-17. 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
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN
Lørdag den 29. maj kl. 13.00
Fæstebønderne under Herregården Odden holder generalforsamling. Som sædvanlig med indledende velkomst ved
formanden Agnes Pilgaard i Flygelstuen. Der vil også blive fællesspisning, men
på grund af coronarestriktionerne kan vi
nok ikke være så mange, som vi plejer.
Ved generalforsamlingen aflægger
for
manden sin beretning om begiven-

hederne på Odden i det
foregående år. Regnskabet
udleveres og gennemgås af kasserer Peter Smidstrup, og der stemmes om bestyrelsens medlemmer, som er på valg
hvert andet år. Nye medlemmer er meget velkomne til at melde sig. Der er tradition for at overrække årets gave fra Fæstebondeforeningen til Victor Petersens
Willumsen-samling, ligesom der er tradition for, at Fondsbestyrelsens formand,
nu Morten Petersen, giver en kort orientering om fondens opgaver i det forløbne år.
Efter selve generalforsamlingens afholdelse serveres kaffe eller te med
hjemmelavet Odden-lagkage.
Tilmelding til generalforsamlingen
til Agnes Pilgaard på mail:
agnes.pilgaard@gmail.com,
mobil (SMS): 30 49 74 20.
Frist lørdag den 22. maj.

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra 21. april
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 1.600 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 Airbnb
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2. PINSEDAG PÅ ODDENS
GRÆSPLÆNE
Mandag den 24. maj kl. 11.00 er der
fælles friluftsgudstjeneste på græsplænen foran den gamle smukke hovedbygning på Herregården Odden.
Den fælles friluftsgudstjeneste holdes
af de seks nabosogne Bindslev-Sørig,
Bjergby-Mygdal og Tversted-Uggerby. I
det fri fejrer vi Helligåndens komme.
Efterfølgende spiser vi sammen. Fish´n
Chips (kr. 50,-) kan bestilles på tlf./sms 24
44 23 99 eller email: madvig@has.dk senest torsdag den 20. maj. Drikkevarer

(kr. 10,- for vand/øl) kan købes på pladsen. Man er også velkommen til selv at
medbringe mad og drikke. Der serveres
gratis kaffe og kage.
Husk at tage havestol, tæpper og evt.
en paraply med. Bliver vejret helt umuligt, flyttes gudstjenesten til Bindslev
Kirke.
De tre sognepræster fra de seks sogne er René Højgaard Olsen, Kristoffer Vinther Olesen og Johan Hermann
Rump.
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ODDENS KØKKEN OG CAFÉ
Oddens gamle herregårdskøkken er
indrettet til café og er til stor glæde for
alle, der besøger Odden og Willumsensamlingen. Mange gæster slår sig ned
og nyder en kop kaffe og kage.
På Odden kommer også mange sommerturister og besøgende fra udlandet,
navnlig nabolandene Norge, Sverige og
Tyskland.
I 2016 fik Odden besøg af den tyske
kunstner Ute Schmitt, som tegnede og
farvelagde en fin akvarel af køkkenet.
Billedet gengiver den hyggelige stemning i køkkenet med de mange Willum
senplakater, de gamle borde og bænke,
loftsbjælkerne, de dybe nicher og den lange brødspage, der brugtes til at tage brød
ud af de gamle opmurede bageovne.
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Jeg vil begynde med at præsentere mig
selv for de af jer, der ikke er bekendt
med mig. Jeg er søn af Kirsten og Victor
Petersen og er trådt ind som formand
efter min søster Estrids ”pensionering”.
Mit navn er Morten Victor Petersen, og
jeg er født i februar 1959.
Min karriere som tilknyttet Willumsensamlingen begyndte i 1969, da jeg som
landets yngste kustode hjalp til med
pasning af samlingen, den gang i Ribe.
Interessen har aldrig fortaget sig, og ved
min fars død i 2002 blev jeg medlem af
Fondsbestyrelsen, efter at have deltaget i alle bestyrelsesmøder siden 1989,
hvor samlingen kom til Odden. Min datter Thit er nyt medlem af bestyrelsen, og
hun har deltaget som kommunikationsansvarlig gennem de seneste år.
Samarbejdet med Fæstebondeforeningen har været godt, og jeg vil gøre
mit til, at det fortsætter.
Overdragelsen af ”ansvaret” for Odden og Willumsen-samlingen er en opgave, jeg ser frem til og håber at kunne
udfylde. Sammen med Fondsbestyrelsen ser jeg frem til nye muligheder for
Odden og samlingen i fremtiden.
Vi arbejder for tiden med opgradering
af Kavalerfløjen, som udlejes via Airbnb.
Erfaringen viser, trods covid-19, at vi kan
få endnu bedre udlejning, og resultatet
i 2020 var godt.
Vores ønske om mere sø omkring Odden arbejdes der på, men grundet covid-19 går det ikke så stærkt som ønsket.
Indtil pandemien har lagt sig, må vi
vente med mange planlagte tiltag: ”Sa-

loner”, udendørskoncerter, gæsteudstillinger, sø-skulpturpark m.m. Fondsbestyrelsen vil på alle måder støtte
Fæstebondeforeningens aktiviteter på
Odden, så som MAD-KUNST-MUSIK,
Musik i Borggården med Kielgasterne
og andre aktiviteter.
Vi har måttet udskyde åbning af Odden til den 21. april, og ikke til påske som
vanligt.
Fonden har fået mulighed for at udsende 25-års jubilæumsskriftet for Fæstebondeforeningen til alle fæstebønder, også tidligere, kommende og andre
interesserede. Sparekassen Vendsyssel
har sponsoreret portoen, hvilket vi er
meget taknemmelige for.
Morten Victor Petersen
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Af Gerda Rump Christensen

Tilbageblik på Petersen-familien
og Willumsen-samlingen
I år er det 52 år siden, Victor og Kirsten Petersen åbnede deres Willumsen-samling i
Ribe på den nedlagte Teknisk Skole ved
Ribe Å.
Museet i Ribe blev indviet i december
1969. De dengang 700 værker i samlingen var blevet hængt op i Teknisk Skole af
direktøren for Willumsens Museum i Frederikssund, Sigurd Schultz, og hans kone,
malerinden Asta Ring Schultz.
Malerisamlingen fik navnet ”Victor
Petersens Willumsen-samling” og blev
skænket til en nyoprettet fond under
samme navn. Da det ny museum blev
indviet, deltog bl.a. dronning Ingrid. Få
år efter var prins Henrik på besøg i anledning af Ribe Kunst Festival i 1972.

Victor Petersen havde slået sig ned i Ribe i 1950, hvor han blev redaktør af Ribe
Stiftstidende. Hans egne børn blev hurtigt engagerede i arbejdet med museet.
Børnene var kustoder og hjalp til med
ophængninger og alt i forbindelse med
udstillinger. Den 3. januar 1976 var der
stormflodsvarsel og digegennembrud.
Børnene styrtede over til museet og evakuerede alt fra samlingens kælder.
Morten og hans brødre blev interviewet
til avisen Vestkysten den 9. september
1972 om deres roller som kustoder og deres syn på de voksne gæster. Morten svarede: ”Jeg kan li´ dem, som viser os nogen
venlighed. Men mange tér sig, som var vi
det rene ingenting. Nærmest noget unyt-
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tigt. Men samtidig, ja, så vil de regere over
os. Jeg synes, at vi også af og til skal ha’
lov til at sige noget. Ha’ et ansvar. Det er
ingen skade til.”
I året 1989 blev Willumsen-samlingen
flyttet fra Ribe til Odden Herregård, hvor
den siden har haft til huse. Victor ledede
museet indtil sin død i 2002. Victor og Kirsten flyttede selv ind på Odden og var
begge særdeles aktive i styrelsen og arbejdet med museet. Som en naturlig ting
blev Odden, sammen med Willumsensamlingen, lagt ind under Fondens besiddelse.
I 1995 oprettedes en støtte- og medlemsforening til Odden og samlingen.
Victor kaldte sig selv i spøg for ”herremand”. Så han syntes, at det var naturligt
at kalde medlemmerne for ”fæstebønder”, deraf navnet Fæstebondeforeningen. Foreningen fejrede 25-års jubilæum
sidste år.
Efter Victors død trådte datteren Estrid
Mark ind i Fondsbestyrelsen som formand. Estrid var fondens solide støtte
indtil nytår den 31. december 2020, hvor
hun efter eget ønske udtrådte. Estrids
bror Morten – den lille kustode fra Ribe –
er nu valgt til formand for Fondsbestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem har han allerede arbejdet meget aktivt for Odden

og samlingen. I 2015 blev der ved Mortens indsats indlagt det miljøvenlige og
meget velfungerende jordvarmeanlæg i
de gamle middelalderbygninger.
I 2009 fejredes samlingens 40-års jubilæum den 30. august på Odden. Et af
punkterne på jubilæumsdagen var præsentationen af nyerhvervelsen, et stort
selvportræt (180x97 cm) af J.F. Willumsen.
Erhvervelsen var mulig takket være tilskud fra Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond, Augustinusfonden, Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond og Spar
Nord Revision.
Selvportrættet blev på jubilæumsdagen båret ind af Morten gennem Oddens
port (se bagsiden) og hænger nu, sammen med resten af Willumsen-familien i
Det rosa Værelse på 1. sal. Selvportrættet
er et forstudie til det store maleri ”Maleren og hans Familie” fra 1912, som er deponeret i Willumsens Museum i Frederikssund.
Selvportrættet hænger nu mellem to
andre forstudier til familiebilledet, som
samlingen allerede havde erhvervet. Familiepersonerne er: Willumsen, hustruen
Edith og de to små døtre, Gersemi og Anse. Drengen til venstre er en model, Helge Melbin, som i 1928 vandt DM i 200 mløb.

Victor Petersens Willumsen-samling

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

I de to jubilæumsbøger
fra 2009 og 2020 kan der
læses mere om samlingen,
fonden, Ribe og Odden og
Fæstebondeforeningen.

Fritz Tandrup

Fæstebønder under Odden
i 25 år

Red. Gerda Rump Christensen

Hjørring 2020
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Af Thit Stærmose Petersen

Lokale partnerskaber på Odden
Hen over vinteren er der blevet arbejdet
på forskellige partnerskaber med det lokale erhvervsliv – et stel-, et kaffe- og et
interiørprojekt.
Odden Stellet er blevet til i samarbejde med pottemager Joan Kristensen fra
Galleri Grønfeldt i Hirtshals. Med inspiration fra Willumsens farvepalette og glaseringsarbejde og med ler fra Oddens
voldgrav har Joan kreeret det smukke stel. Det er hånddrejet, glaseret og
brændt i hendes atelier i Hirtshals. Stellet indeholder lige nu krus og tallerkener, og vil løbende blive udvidet med
flere dele. Stellet kan købes i museumsbutikken (i enkelte dele), og især krusene har vist sig at være populære gaveidéer.
Til det populære stel hører sig en god
kop kaffe, og her i år har vi startet et
samarbejde med Vendia Kaffe, der har

til huse i Bjergby. Kaffen bliver ristet og
pakket bare et par kilometer fra Odden,
og i samarbejde med Thomas Abildgaard fra Vendia Kaffe har vi udvalgt en
Odden Blend, der bliver serveret i caféen på Odden. Det er en fyldig, økologisk
kaffe, der kan brygges på forskellige maskiner; men i særdeleshed egner den sig
godt til stempelkander.
Thomas Abildgaard vil i løbet af sommeren holde et kaffesmagningsarrangement på Odden, hvor man kan blive
lidt klogere på kaffens historie, tilberedningsmetoder og smagsnuancer. Kaffen
vil ligesom stellet kunne købes i museumsbutikken, og selvfølgelig smages i
caféen.
Det nye stel og kaffe får selskab af andre nye tiltag i Kavalerfløjen. Sidste år
var fløjen meget populær blandt gæster,
og håbet er, at den bliver lejet ud endnu

Pottemager Joan Kristensens Willumsen-stel.
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mere i år, da det er en god indtægtskilde for museet til at supplere entré, café
og butikssalg. Vi har i samarbejde med
Kristina Johansen fra Lund Interiør i
Hirtshals opdateret nogle funktioner og
dele af indretningen i Kavalerfløjen. Der
er bl.a. et lille arbejdshjørne nu, og indretningen taler med de Willumsen-værker, der hænger i fløjen. Husk, at man altid får 10% rabat ved leje af fløjen, når
man er fæstebonde.

Håbet er at forankre Odden endnu mere solidt i lokalsamfundet og gennem
samarbejder med erhvervslivet skabe
spændende muligheder og værdi for alle parter. På Oddens Facebookside ”Willumsens venner på Odden” og Instagram
”willumsenpaaodden” kan man løbende
følge med i vores forskellige partnerskaber. Vi håber og ser frem til, at flere vil opdage den smukke middelalderherregård
og Willumsen-samlingen her.

Den ny kafferister og økologiske kaffebønner i Oddens café.
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Willumsen vender hjem
bæres gennem Oddens port
af de to brødre Søren og
Morten Victor Petersen
ved jubilæet 30. august 2009

