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Odden Borg Avis

Særudstillingen Afskygninger af Peter Nansen Scherfi g har kunnet ses hele efteråret på 
Odden. Her ses skyggerne under Willumsens maleri Efter Stormen i Flygelstuen.
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Formanden fortæller: 
Kære fæstebønder! Mange 
tak til jer, som på trods af Co-
vid 19 havde mulighed for at 
deltage i generalforsamlin-
gen den 19. september. På 
trods af få deltagere er be-
styrelsen rigtig glad for, at vi 

kunne gennemføre forsamlingen. Det var dejligt 
at få genopfrisket aktiviteterne i 2019 og få af-
sluttet regnskabet m.m. Det blev en rigtig hyg-
gelig dag. Til alle jer, som ikke kunne deltage, hå-
ber jeg, at I vil læse referatet inde i dette blad.

I anledning af Fæstebondeforeningens 25-
års jubilæum har Fritz Tandrup lavet et skrift: 
”Fæstebønder under Odden i 25 år”. Alle fæste-
bønder kan få denne lille bog som gave fra Fon-
den. Den kan fås på Odden, som åbner igen 1. 
april. 

Med håb om, at vi fra alle dele af Danmark 
kan mødes i 2021, ønskes alle en glædelig jul og 
et godt nytår.

 Agnes Pilgaard
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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 ad-
gang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1.600 kr. + rengøring 
200 kr. – 10 % rabat for fæstebønder.

FÆSTEBONDEMEDLEMSKAB: Pris årligt 250 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) 100 kr.
 En Bjergbestigerske (maleri) 200 kr.
  Pige med fingeren på munden (litografi) 100 kr. 

POSTKORT: Små 10 kr. – 5 blandede 40 kr.
 Store 15 kr. 
 Dobbelte 20 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 600 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.

3 BØGER
Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år (2009). Pris 25 kr.
J.F. Willumsen i det offentlige rum (2018). Pris 50 kr. 
Fæstebønder under Odden i 25 år (2020). Pris 50 kr. Fæstebønder gratis.

Ovennævnte kan købes ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk 
eller tlf. 60 81 12 00. Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.



4

NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN

Så kom vi gennem denne mærkelige 
2020-sæson og holder nu lukket til 1. 
april 2021. Alt endte med at gå godt. Nok 
lagde Coronaen låg på, men besøgstal, 
omsætning, nye gæster og en god sen-
sommer gjorde sit. Hertil fin udlejning 
af Kavalerfløjen. Vest for Odden er den 
ny parkeringsplads blevet færdig. Herfra 
kan man gå over den lille bro til Odden, 
eller man kan gå ad stien til Møllesøen. 
Her er der en ny skulptur (se side 11). 

Og så har jeg besluttet at udtræde af 
bestyrelsen for Fonden pr. 31. december 
2020. I 1989 blev jeg bestyrelsesmedlem 
og fra 2002 formand. I bestyrelsen skal 
der være to fra Victor Petersen-familien.

I de 19 år som formand har der været 
meget arbejde for Willumsen-samlin-
gen, men nu er tiden kommet, hvor jeg 
vil udtræde. Jeg er snart bedstemor til 8. 
Det ældste barnebarn er 8 år.

Det har været udfordrende og aldrig 
kedeligt. Jeg er glad for at se mine foræl-
dres Willumsen-samling og Oddens byg-
ninger præsentere sig så flot. Alt dette 
kunne ikke have ladet sig gøre uden en-
gagerede folk, ildsjæle, der ude som inde 
har bidraget. Både samlingen og bygnin-
ger trængte til et gevaldigt løft. Jeg hu-
sker spandene på gulvet, fordi det regne-
de ned. Mit mål skulle være at få Odden i 
god stand og følge min fars ønske om, at 
Odden skulle være for Willumsen, og at 
samlingen skulle være intakt. Takket væ-
re mange fonde er der kommet nye vær-
difulde værker, mange restaureret, Od-
den har fået nyt tag og mure, kælder og 

vinduer er renoveret, nye gulve er lagt, 
der er købt ny jord, beplantet, Møllesø-
en bliver genskabt, nybygning af Heste-
stalden, Kavalerfløjen og borggården er 
renoveret, der er kommet jordvarme, nye 
salgsvarer i hallen osv.

Skiftende bestyrelser i Fonden og Fæ-
stebondeforeningen har bidraget til, at 
det er gået så godt. Dygtige fæstebøn-
der og frivillige er kommet med idéer og 
har ofte selv udført disse. 

En særlig person er min mor, Kirsten. 
Hun har været her hele tiden og var 
med til at opbygge samlingen. Hun bor 
her stadig og er den, der ved mest om 
fortiden. Hun har flere gange doneret 
til samlingen, både med penge og med 
Willumsen-værker.

Samarbejdet med Fæstebondeforenin-
gen har været en fornøjelse. Foreningen 
stiller op til arbejde og opfylder ofte vore 
ønsker. Fra 1995 og frem har den doneret 
for ca. 1,5 million til kunst, markedsføring, 
tryksager, drift, arrangementer og meget 
andet. Vi kan altid regne med denne fan-
tastiske forening.

Jeg kan nu aflevere Odden med dygti-
ge folk, ok økonomi, så Odden kan klare 
lidt af hvert. Der er gode fremtidsmulig-
heder.

Der er mange personer, jeg burde 
nævne, listen er lang. Jeg skal her ind-
skrænke mig til at sige, at jeg tænker på 
alle med stor taknemmelighed. Tak for 
godt samarbejde og alt godt i fremtiden 
for Odden og Fæstebondeforeningen!

Estrid
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Afsked med Estrid Mark Afsked med Estrid Mark 
Estrid Mark har nu i 18 år været formand for Fondsbestyrelsen ved Victor  
Petersens Willumsen-samling på Odden.

Estrid har valgt at udtræde af bestyrelsen med udgangen af i år.

Fæstebondeforeningen og herunder Fæstebondebestyrelsen ønsker at tak-
ke Estrid for mange års godt samarbejde.

Når Estrid har været inde over opgaver – og det er mangt og meget – har 
der altid været styr på tingene. Dette gælder såvel økonomi, dagligdagen 
på Odden i samarbejde med kustoderne og hjælpsomme fæstebønder, føl-
gen med i hvad der er til salg af Willumsen og willumsenrelaterede ting hos 
Bruun-Rasmussen og være parat til at byde, hvis det var indenfor det øko-
nomiske råderum.

Estrid har sammen med Fondsbestyrelsen løst mange opgaver i årenes løb. 
Stor renovering af bygningerne inde og ude, etablering af Kavalerfløjen til 
udlejningslejlighed, reetablering af Møllesøen og meget andet. Da Hjørring 
Kommune var tæt på at fjerne tilskuddet til Odden, stod hun øverst på barri-
kaden – og vandt. Estrid må have brugt uendelig megen tid på telefonsam-
taler til Vendsyssel.

Når Fæstebondebestyrelsen har haft idéer til aktiviteter, har Estrid bakket 
fuldt op og støttet praktisk. Det har haft stor betydning for at fastholde de 
mange frivilliges lyst til at bidrage på Odden.

Estrid viser altid empati for fæstebønder og kustoder, som indimellem er ud-
fordret privat grundet deres store arbejdsindsats. Det sætter vi stor pris på. 

Estrid har altid haft let ved at blive rørt, hvilket kun viser, hvor meget Odden 
og de mange, som bakker op, betyder for hende.

Vi ønsker Estrid og hendes kære mand, Johannes, alt det bedste fremover, 
hvor der nu bliver mere tid til familien, og nok især til de mange børnebørn.

Fra alle fæstebønder under Odden
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Referat 
af Jette Nedergaard

Den ordinære generalforsamling, som 
var sat til den 18. april 2020, blev som så 
meget andet udsat ved landets nedluk-
ning pga. Corona-virus.

Efter mange overvejelser blev det be-
sluttet at indbyde til en ny lørdag den 
19. september, dog med mange undta-
gelser fra traditionerne.

Der blev ikke nogen musikalsk indled-
ning, og deltagerantallet var ca. det hal-
ve af det sædvanlige, nemlig 24. Spis-
ningen foregik med behørig afstand 
i Flygelstuen og i Gyldenlæderstuen, 
men trods en noget alternativ menu, 
nemlig frikadeller og kartoffelsalat m. 
tilbehør, serveret som portionsanretnin-
ger, så var stemningen høj fra begyndel-
sen.

Efter spisningen blev generalforsam-
lingen afholdt.

Ad 1. Dirigent Poul Jelsager kunne trods 
Post Nords upålidelighed konstatere, 
at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt, idet indkaldelsen var udsendt den 
28. august.

Ad 2. Formand Agnes Pilgaard aflagde 
følgende beretning:

”Det er meget mærkeligt i dag endelig 
at kunne aflægge beretning om forenin-
gens aktiviteter i 2019. Det føles som rig-
tig længe siden. Måske fordi alt har væ-
ret sat i stå her i 2020. (Det bliver sikkert 
endnu mærkeligere at skulle aflægge 
beretning for 2020).

Men i Fæstebondeforeningen havde 
vi i 2019 rigtig mange spændende ting 
at arbejde med og mange gode og spe-
cielle arrangementer på Odden.

Generalforsamling på Odden den 19. september
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Igennem hele Oddens åbningstid i 
2019 var der aktiviteter omkring projek-
tet ”Dit indre barn” med Johnny Hau-
gaard (blomstermanden). Dette projekt 
var allerede igangsat ved sidste general-
forsamling i april 2019.

Kort fortalt arbejdede Johnny Hau-
gaard og Jette Nedergaard med syv 
skoleklasser fra 4. og 5. årgang fra fire 
forskellige skoler i kommunen, nemlig 
Hirtshals, Horne-Asdal, Bjergby og Sin-
dal. Børnene besøgte Odden sammen 
med deres lærere, og Johnny var ude i 
hver klasse efterfølgende. Under disse 
forløb lavede alle børnene deres egen 
figur af et badende barn. Alle de små fi-
gurer blev opsat på stolper. Og sådan 
blev ”Barndommens Sti” til.

En del af projektet ”Dit indre barn” in-
deholdt også syv ældre ”børn”, altså æl-
dre mennesker, som gerne skal have det 
indre barn i behold, og som på plancher 
bidrog med historier om deres indre 
barn og med at stille op som badende 
”børn” ved siden af figurerne ved Møl-
lesøen.

Alt i alt blev det et kæmpestort pro-
jekt indeholdende mange elementer. 
Den 15. juni blev Barndommens Sti ind-
viet, hvor op mod 200 gæster deltog. Al-
le børnene var inviteret som VIP-gæster, 
og den røde løber rullet ud. Ved indviel-
sen var der taler, musik og lækker anret-
ning til børnene.

Barndommens Sti med udstillingen 
blev set af rigtig mange gæster hen over 
sommeren og fik stor opmærksomhed, 
også i medierne. Da Odden lukkede for 
vinteren, kunne børnene hente deres 
små figurer, og plancherne blev taget 
ned. Der har været enkelte små figurer, 
som har pyntet på stolperne hen over 
vinteren, og som hundeluftere og andre 

har kunnet nyde på deres tur. Der skal 
lyde en stor tak til Johnny Haugaard for 
at inddrage Odden i hans kreativitet og 
positivitet.

Hjørring Kommune har bidraget med 
16.000 kr. til materialer, samt transport 
for skoleeleverne, og der er udbetalt 
25.000 kr. af Toyota-Fonden. Herudover 
bidrog firmaet Maboja, Hjørring med 
5.000 kr. og Bjergby Brugs med 5.000 kr. 
Fæstebondeforeningens bidrag blev på 
16.500 kr.

Et tilsagn om 10.000 kr. fra Kulturfon-
den Hjørring og tilsagn om 75.000 kr. af 
ENV-Fonden er endnu ikke afsluttet. Vi 
afventer endelig opgørelse og regning 
fra Johnny Haugaard.

Det lod sig ikke gøre at få hele budget-
tet på 300.000 kr. dækket. Projektet blev 
herefter indrettet efter aftale med John-
ny Haugaard.

Men der skete også andre ting på Od-
den i 2019:

 2. pinsedag den 10. juni var der uden-
dørs gudstjeneste med efterfølgende 
frokost, hvor de tre sogne Tversted-
Uggerby, Bjergby-Mygdal og Bind-
slev-Sørig var gået sammen om ar-
rangementet, og hvor rammen blev 
Herregården Odden. Vi er rigtig glade 
for, at Odden er blevet valgt til dette 
arrangement. Der var mange deltage-
re ved gudstjenesten, og det var me-
get vellykket.

 Den 26. juni havde vi for 2. gang mu-
sik på Odden med Kielgasterne. Den-
ne gang under valnøddetræet, da der 
blev kalket i borggården. Det var des-
værre en blæsende og kold aften – 
for at holde varmen var alle nødt til at 
danse folkedans m.m.- og det gjorde 
de fleste. Ja, det var dengang, dette 
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kunne lade sig gøre. Der var ikke me-
re end 40 fremmødte. Derfor kun et 
mindre overskud på 731 kr., men der 
blev herudover også et mindre beløb 
til Kielgasterne.

 For 5. gang gennemførte vi sommerar-
rangementerne MAD+KUNST+MUSIK. 
Den 17. juli og den 31. juli var der beg-
ge gange udsolgt med 38 gæster. Den 
sidste gang den 14. august var der 33 
gæster. Samlet havde vi et overskud 
på 20.027 kr. Alle 3 gange var me-
get vellykkede, med glade gæster og 
glade fæstebønder. Til fortælling om 
Oddens historie og samlingen fik vi 
på skift hjælp fra Jakob Kofoed, Fritz 
Tandrup og Svend Lilleheden, hvil-
ket vi var meget taknemmelige for. Af 
musik havde vi lavet aftaler med de 2 
lokale bands: ”Midt i ugen” og ”Cof-

feebreak” og med Jutta Engbjerg, som 
underholdt ved flyglet i Flygelstuen. 
Maden fra Landkøkkenet Mygdal var 
igen fantastisk, og vi fik rigtig gode af-
taler ved indkøb af drikkevarer i Dagli´ 
Brugsen i Bjergby.

De tre aftener havde vi i alt 109 gæster, 
igen et arrangement, som har givet stor 
opmærksomhed til Odden.

Den 1. september var der traditionen tro 
gudstjeneste i Hestestalden med sogne-
præst Lars Brinth. Der var stuvende fyldt. 
Efter gudstjenesten var der fejring af 50 
år for Victor Petersens Willumsen-sam-
ling og 30-års jubilæum for samlingen 
på Odden. Det var en festlig eftermiddag 
med underholdning af Jacob Haugaard 
og mange fine taler. KFUM-spejderne 
stod for at lave og servere sandwich.
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Lært af erfaringen i årets løb har vi la-
vet et mere formaliseret samarbejde 
mellem Fondsbestyrelsen og Fæste-
bondeforeningen i form af et samar-
bejdsudvalg, som består af formanden 
for Fonden Estrid Mark, kunstnerisk le-
der Mads Gamdrup, ansvarlig for kom-
munikation og strategi Thit Stærmose 
Petersen og fra Fæstebondebestyrelsen 
Jette Nedergaard og Agnes Pil gaard. 
Dette er vi alle meget glade for og for-
venter meget af.

Vinteren over var der gang i planlæg-
ning af arrangementer i 2020.

Det skulle være MAD+KUNST+MUSIK, 
som vi plejer. Kielgasterne skulle igen 
underholde i borggården, og vi hav-
de aftalt med et band, ”Fairy Hills”, der 
spiller irsk musik, at de skulle spille i 
Hestestalden. Der var tanker om et nyt 
projekt på Barndommens Sti, og om sa-
lon-aftener med musik og interessante 
emner.

Det meste blev aflyst, da Corona-pande-
mien lukkede landet ned i marts.

Odden Borg Avis er i 2019 udkommet 3 
gange (ligesom de sidste 15 år, hvor Ger-
da Rump Christensen har været redak-
tør). I år er det april, september og de-
cember. Det er en stor glæde for os, at 
hele bladet nu bliver trykt i farver.

Tak til Vestergaards Bogtrykkeri for 
god behandling, godt samarbejde og 
for flot arbejde ved trykning af Odden 
Borg Avis og i år jubilæumsskriftet ”Fæ-
stebønder under Odden i 25 år”.

Vi har haft en lille nedgang af fæste-
bønder. Pr. 1. januar 2020 var vi 264 mod 
271 januar 2019. 16 har meldt sig ud, og 
11 nye er kommet til.

I 2019 donerede Fæstebondeforenin-
gen for 39.650 kr. til Odden:

•  Buste af Victor Petersen med sokkel, 
en 100-års fødselsdagsgave til Fon-
den: Victor som 50-årig, bronze på 
granitfod. 21.050 kr.

•  Udgivelse/trykning af den lille bog 
”J.F. Willumsen i det offentlige rum”. 
18.600 kr.

Odden er repræsenteret i Bjergby-Myg-
dal Landsbyråd og er en del af det gode 
samarbejde mellem foreninger og insti-
tutioner i Bjergby og Mygdal.

Afslutningsvis vil jeg på Fæstebonde-
bestyrelsens vegne takke alle fæstebøn-
der for jeres bidrag, såvel de praktiske 
her på Odden som økonomiske, bl.a. via 
det årlige kontingent.

Tak til alle kustoder og til Jørgen og 
Aase, som bakker op om forberedelser 
og aktiviteter, som Fæstebondeforenin-
gen står for. Det er uvurderligt.

Tak til Fondsbestyrelsen og til Kirsten 
Petersen for som altid godt samarbejde 
i 2019.

Til slut vil jeg sige en stor tak til den 
øvrige Fæstebondebestyrelse for rigtig 
godt samarbejde.”

Ad 3. I kasserer Peter Smidstrups fravær 
uddelte Jette Nedergaard en regnskabs-
oversigt, som Peter havde udarbejdet. 
Regnskabet blev godkendt uden ind-
vendinger.

Ad 4. Det blev vedtaget at forhøje fæste-
bondekontingentet til 250 kr. årligt frem-
over.

Ad 5. Til bestyrelsen genvalgtes Agnes 
Pilgaard og Peter Smidstrup. Som sup-
pleanter genvalgtes Lars Rasmussen 
Brinth, Jens Holt Andersen og Alfred Jo-
kumsen.
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Ad 6. Revisor Jens Broen blev genvalgt.

Ad 7. Ingen indkomne forslag.

Ad 8. Dette års donation fra Fæstebon-
deforeningen er to grafiske tryk af Wil-
lumsen: ”Gående Gitana”, Sevilla 1911, 
samt ”Pigen fra Skomagerboden”, 1912. 
Mads Gamdrup gav en kort omtale af 
værkerne, som belyser tilstedeværelse 
i det hårde hverdagsliv og en ikke gla-
mourøs tilværelse.

Efter generalforsamlingen blev der budt 
på kaffe og lagkage (portionsanrettet 
og serveret efter de gældende Corona-
regler).

Formand for Fondsbestyrelsen Estrid 
Mark gav en kort orientering:

”En optælling af besøgende på Barn-
dommens Sti (bl.a. af genboen fra Od-
den Møllehus) viste, at der i alt havde 
været ca. 2.000 besøgende – heraf selv-
følgelig en del gengangere, f.eks. hun-
deluftere. Men området er fint, bl.a. på 
grund af Jørgens pasning af stierne og 

Borgerforeningens fine bænke, som 
man bare kan sætte sig på.

I Fondsbestyrelsen er Søren Risager af-
løst af Andreas Duus, og Mads Gamdrup 
har afløst Troels Andersen. Der er søgt 
og bevilget midler fra ENV til anlæggel-
se af parkeringsplads vest for Odden, og 
arbejdet er i gang.

Der har været godt besøg på Odden i 
sommer pga. de mange danske turister, 
der ikke kunne komme til udlandet. Ka-
valerfløjen har været rigtig meget udle-
jet og har fået 4,9 stjerner på Airbnb.

Fritz Tandrups bog omkring de første 
25 år i Fæstebondeforeningen deles ud 
til alle fæstebønder som en gave.

Tak til alle frivillige”.

Herefter havde Fritz Tandrup ordet og 
fortalte i muntre vendinger om arbejdet 
med at skrive bogen: ”Fæstebønder un-
der Odden i 25 år”.

Så det kunne lade sig gøre at holde ge-
neralforsamling trods alle restriktionerne, 
og alle gik glade og opmuntrede derfra.
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Med økonomisk støtte fra Hjørring 
Kommune er det lykkedes at få billed-
hugger Claus Ørntofts kunstværk ”Ind-
advendt Stranding” placeret ved Mølle-
søen på herregården Oddens jord.

Kunstneren har i høj grad medvirket 
til at få projektet gennemført og har 
valgt placeringen på skråningen ned 
mod søen. Der arbejdes med at få æn-
dret området, så indsigten fra vejen for-
bedres, og terrænet omkring skulptu-
ren forsynes med en opholdsplads ved 
søen og kunstværket.

Men tag allerede nu det hele i øjesyn. 
Det er en unik perle, som er skabt med 
kunstværk, sømiljø og udsigt til Odden. 
Kunstværket er en granitskulptur på 8 
tons i god harmoni med de fl ot restaure-
rede Odden-bygninger. Idéen med 
skulpturen er overgangen mellem vand 
og land – så derfor placeringen ved Møl-
lesøen med det nuværende projekt at 
hæve vandstanden, så søens vandspejl 

Andreas Duus

Nyt kunstværk ved Møllesøen 
og Mygdal Vandværk   

løftes gennem vådområdet omkring Od-
den. Historien viser, at Odden oprindelig 
blev bygget og lå på en landtange i en 
sø.

Skulpturen er tvilling til en skulptur, 
som indgår i et landart-projekt ved Ny 
Hellesund i Sydnorge. 

Det er væsentligt at bevare kunstvær-
ket i lokalområdet, hvor det er skabt af 
kunstneren Claus Ørntoft, som fortsat 
bor i Mygdal, hvor Odden ligger.

Fredag den 7. november blev kunst-
værket anbragt med kran på sin nuvæ-
rende plads. Der skulle jongleres med 
de 8 tons, så det foregik med kraftig 
kran, samt kompetente operatører. Pro-
cessen gik fi nt. Tilbage står nu noget fi -
nish og forskønnelse af omgivelserne, 
samt en markering af pladsen.

Indtil videre er der indgået en låne-/
lejeaftale med kunstneren, men planen 
er, at kunstværket skal erhverves til ste-
det.

Her ses kunstneren,
Claus Ørntoft med 
sin skulptur
ved Møllesøen
og Odden



Claus Ørntofts granitskulptur på 8 tons hejses på plads


