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Odden Borg Avis

Kære fæstebonde!
Velkommen til den årlige Generalforsamling på 

Herregården Odden, lørdag den 26. april kl. 13.00.
Vi glæder os til at se Jer og til at få en hyggelig snak 

over en lækker skipperlapskovs, som vi traditionen tro 
serverer for Jer efter generalforsamlingen.

Mange gode hilsner og på gensyn
Bestyrelsen
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Formanden fortæller:

Foråret er kom-
met til Herregår-
den Odden. Som 
I ved, har Odden 
været igennem en 
gennemgribende 

renovering af vinduer, udskiftning 
af taget og 1. salen får en større 
omgang. Derfor glæder vi os til, 
at rigtig mange af jer tager til Od-
den og ser, hvordan bygningerne 
er kommet til at se ud, og hvor-
dan J F Willumsen samlingen nu 
tager sig ud. En del af billederne i 
nye rammer og opsætning. 

En rigtig fi n anledning er at del-
tage i generalforsamlingen 26. 
april. Sidste år var vi rigtig man-
ge. Det er selvfølgelig let for os 
lokale at deltage, men jeg håber, 
at I, der bor længere væk, vil be-
nytte anledningen til lægge vejen 
forbi. Det helt specielle ved fæ-
stebondeforeningen er jo, at vi er 
bosiddende i hele landet. Besty-
relsen lægger op til en festlig dag, 
der udover generalforsamlingen 
byder på musik, mad og over-
rækkelse af den kunst, fæstebon-
deforeningen i år kan donere til 
Fonden for Herregården Odden.

Som formand holder jeg en pau-
se, da jeg og min samlever rejser 
et år til New Zealand.

Vel mødt til generalforsamlingen!

Agnes Pilgaard
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Af Lisbet Hansen, daglig leder

Nyt fra Herregården Odden 
- Restaureringsarbejdet
Efter tag-projektet gik håndvær-
kerne i gang med restaureringen 
af 1. sal. Vi får repareret vægge 
og nyt gulv i en stor del af 1. sal. 
Alt puds er banket af væggene 
– ind til det gamle bindingsværk 
og munkestenene. Herefter er 
murene armeret med hønsetråd, 
og så grov- og fi npudset. Når 
væggene er tørre, skal de kalkes; 
lofter og døre males. Herefter 
træder tømrerne til, skifter og 
reparerer gulvet. Vi får smukke 8 
m planker af Douglas-gran i den 
lange gang.

Det skal være skidt, før det bliver 
godt. Jeg må indrømme, at der 
kan være dage, hvor det hele ser 
temmelig skidt ud! Det har støvet 

ganske forfærdeligt i hele huset, 
og det har ind i mellem været 
svært at se, hvornår restaurerin-
gen fi k en ende. Men det går den 
rigtige vej. Der sker fremskridt 
hver dag, og det værste svineri 
er ved at være ovre. 

Samtidig er det en spændende 
proces at få lov til at være med 
i. Byggemøderne med arkitekt og 
håndværkere er altid interessan-
te. Der bliver drøftet mange ting, 
som giver et indblik af, hvor stor 
håndværksmæssig kunnen, der 
faktisk kræves for at løfte den 
store opgave. Dertil kommer, at 
det er spændende med egne øjne 
at se, hvordan arbejdet skrider 
frem.

Vi har reduceret 
entreen til halv 
pris, så længe re-
staureringen står 
på. Vores gæster 
tager det fl ot, at 
dele af samlingen 
ikke er tilgængelig. 
Vi viser til gengæld 
rundt i byggeriet 
og fortæller om 
det. Rigtig mange 
giver udtryk for, at 
det er en særdeles 
spændende op-
levelse.
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Af Lisbet Hansen, daglig leder

Personaleændringer

Jakob Kofoed og jeg blev ansat 
samtidig i sommeren 2004. Vi 
har delt det særdeles alsidige ar-
bejde mellem os og har et rigtig 
godt samarbejde om de mange 
opgaver. Imidlertid har Jakob fået 
et tilbud om en fast heltidsstilling 
som natur-og kulturformidler på 
Vendsyssel Historiske Museum. 

Det betyder heldigvis ikke, at vi 
helt skal undvære Jakob her på 
Odden. Han vil fremover være her 
i forbindelse med aftalte gruppe-
rundvisninger – og så vil Jakob 
stadig være tovholder på vores 
projekt med at udskifte rammer 
og bagbeklædning på billederne, 
ligesom han også vil følge restau-
reringsarbejdet på 1. sal til vejs 
ende.

Vore weekend-kustoder har ind-
vilget i lejlighedsvis at tage timer 
i ugens løb, og kustode Svend Lil-
leheden vil overtage en del af bil-
ledrenoveringsprojektet. 

Endvidere har vi fået en ny kusto-
de ansat, nemlig Lisbet Jensen. 
Hun vil formentlig være kendt af 
mange af jer, da hun også sidder 
i bestyrelsen for Fæstebonde-
foreningen. På den måde skulle 
vi kunne få alle enderne til at nå 
sammen, så vores gæster stadig 
kan opleve at komme til et vel-
holdt hus, hvor personalet har 
tid og overskud til at modtage og 
informerer om stedet og samlin-
gen.

Fra generalforsamlingen 2007:
Lisbet Hansen viser den ny Odden-øl brygget på frugter fra det store, gamle valnød-
detræ bag Odden Herregård og Jakob Kofoed demonstrerer en af de ny passepartout-
rammer, som Jakob har skåret i det åbne ramme-værksted i Gyldenlæderstuen. 
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Nyt fra Fondsbestyrelsen

Taget og loftet er blevet færdigt. 
Elinstallationerne er fornyede og 
renoveringen af 1. sal er i fuld 
gang. En stor omgang, men glæd 
Jer til at se hvor godt det bliver. 
En spændende detalje er de hidtil 
ukendte kalkmalerier som duk-
kede frem på riddersalens væg. 

Vi har fået Oddens udlånte bille-
der hjem fra Silkeborg Kunstmu-
seum. Udstillingen blev en succes 
og set af 6000. Her er det vores 
plan at hænge billederne op i maj, 
når væggene er helt tørre efter 
oppudsning og maling.

Jakob Kofoed har desværre for os 
fået fuldtidsstilling fra 1. marts 
andetsteds men er stadig tilknyt-
tet Odden. Vi har med glæde del-
tidsansat Lisbet Nørgaard Jensen 
til nogle af de daglige opgaver. 
Lisbet er også medlem af fæste-
bondebestyrelsen.

Bestyrelsen forbereder jubilæ-
um i 2009. 40 år for åbningen af 
Samlingen i Ribe i 1969. 20 år for 
hjemsted på Odden siden 1989. 

Det ville have glædet Victor Pe-
tersen at se Odden smukkere end 
nogensinde. Vi vil gerne markere 
Victors 90-års fødselsdag, den 
26. maj. Festligheden bliver søn-
dag, den 25. maj fra kl. 14. I 
øvrigt vil Samlingen være åben 
som sædvanlig.

Efter vel overstået renovering hå-
ber vi at genåbne Samlingen of-
fi cielt lørdag den 14. juni 2008. 

Bestyrelsen har hermed fornøjel-
sen at indbyde Jer fæstebønder 
til begge arrangementer på Od-
den.

Venlig hilsen
Estrid Mark

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Kunsthistoriker Troels Andersen, Silkeborg

Museumsinspektør Aase Bak, Aalborg

Advokat Tage Kragbak, Aalborg

Formand Estrid Mark, Gentofte

Sølvsmed Morten Victor Petersen, Sdr. Vium
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Musik i fl ygelstuen
ved generalforsamlingen

den 26. april kl. 13.00

Operarepetitør, pianist Kaja Bundgaard

Kgl. Kapelmusikus, solobratschist Tomas Kvæde 

Skitserne af Kaja Bundgaard og Tomas Kvæde er tegnet af billedhuggeren 
Marianne Schepelern hhv. i 2002 og i 2005.

Traditionen tro indledes festlighederne ved generalforsamlingen 
med en lille koncert i Flygelstuen, hvor det smukke Blüthnerfl y-
gel igen tages i brug.

I år har pianisten Kaja Bundgaard og bratschisten Tomas Kvæde 
lovet at tage den lange tur fra København og spille for os. 

Kaja har en mangeårig karriere som operarepetitør på Det Kon-
gelige Teater bag sig. Tomas er solobratschist i Det Kgl. Kapel. 

Begge er kendte ansigter på Odden Herregård og har spillet på 
Odden, bl.a. med cellisten Ib Hermann.

Kaja og Tomas fortæller selv om deres musik undervejs i kon-
certen.
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Af Jan Balling og Gerda Rump Christensen

Generalforsamlingen på
Herregården Odden - den 26. april kl. 13.00

Ligesom sidste år og årene før ind-
ledes generalforsamlingen med, at 
vi mødes i Flygelstuen til fælles-
sang og en lille koncert, i år med 
pianisten Kaja Bundgaard og brat-
schisten Tomas Kvæde. 
Derefter afholdes generalforsam-
lingen efter vedtægterne, bl.a. 
med valg til bestyrelsen.

Fæstebondeforeningens
Bestyrelsen valgt 2007:
·  Agnes Pilgaard, formand, Astrup 

Hjørring
·  Hasse M. Clausen, kasserer, 

Holmegård
·  Jan Balling, sekretær, Bagsværd
·  Eivy Balling, Frederiksberg
·  Susanne Sander, Hjørring
·  Lisbet Nørgaard Jensen, Vrå
·  Ib Hermann Christensen, 

Hellerup

Suppleanter:
·  Gerda Rump Christensen, 

Hellerup
·  Ruth Lønskov, København K

På valg i den siddende bestyrelse, 
der modtager genvalg:
·  Susanne Sander og Hasse M. 

Clausen.

Følgende suppleanter indgår i den 
nye bestyrelse:
·  Gerda Rump Christensen indtræ-

der for Ib Hermann Christensen, 
som er afgået ved døden.

·  Ruth Lønskov indtræder for Ag-
nes Pilgaard, der fortsætter i be-
styrelsen som suppleant på orlov 
i 12 måneder.

Bestyrelsen anbefaler Søren Riis-
ager, der modtager valg som 1. sup-
pleant.
I den siddende bestyrelse, som 
ikke er på valg, fortsætter:
·  Eivy Balling, Lisbet Nørgaard Jen-

sen og Jan Anker Balling.

Herefter serveres den lækre skip-
perlabskovs. Hertil kan købes kolde 
drikkevarer og brændevin. Til sidst 
kaffe/te og herregårdslagkage.

Ved generalforsamlingen 2007 overraktes to donationer fra fæstebondeforeningen til 
Fonden: Litografi  »Dame med kop« og akvarel »Stenbrud II. Fantasi over et menne-
skeliv«, begge købt på auktion.  
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Af Sven Ove Thimm

Jotunheim
I ugen før påske fi k jeg endelig op-
fyldt en gammel drøm. Lige siden 
jeg for mange år siden først så Wil-
lumsens skitser på Odden og det 
færdige »Jotunheim« i Frederiks-
sund, har jeg haft lyst til selv at 
skue det fl otte panorama på bille-
dets øverste del, og ikke mindst at 
fotografere det. Et ønske der blev 
yderligere næret ved læsning af 
den fi ne bog »Bjergtaget« af Troels 
Branth Pedersen.

Jeg har gået en del på ski i de nor-
ske fjelde, også i Jotunheimen, 
men ikke så meget hvor Willumsen 
var, nemlig egnen ved Tyin, så nu 

skulle det være! Jeg ankom først 
på aftenen, til fods nede fra Ty-
inkrysset, hvor jeg var blevet sat 
af bussen fra Oslo. Det var ved at 
blive mørkt, men skiene kom alli-
gevel på, da jeg ville gå lidt opover 
mod øst for at være klar ved solop-
gang. Det blev dog kun til en god 
halv time, da pandelampen lyste 
dårligt, og sneen var meget iset 
og ujævn, så jeg gravede et lille 
»badekar« i sneen og lagde mig i 
soveposen og kiggede op på stjer-
nerne. Jeg havde været noget ner-
vøs for vejret, da dårlig sigt jo ville 
ødelægge hele mit forehavende, 
men stjernerne spåede fi nt vejr.

Billedkollagen med Sven Ove Thimm’s fantastiske panoramafotografi  og Willumsen’s to forarbej
Jotunheimen (J.F. Willumsen Museum i Frederikssund) er sammensat af Jakob Kofoed.
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Klokken fem stod jeg op i tusmørke 
og stærk kulde. Alt var stivfrosset, 
støvlernes snørebånd helt stive, 
hvilket fi ngrene også blev, når man 
skulle åbne rygsækken. Termofl a-
skens krus var frosset fast, så der 
blev ingen morgenkaffe. Heldig-
vis havde jeg forudset disse ting 
og havde nogle plader chokolade i 
jakkelommen, så de udgjorde min 
morgenmad. »Kvikk-lunsj« sva-
rede virkelig til sit navn, skønt det 
måske mere kunne betegnes som 
»Kvikk-frokost«, når man er i Nor-
ge. Rygsæk og sovepose lod jeg 
ligge, da jeg kun skulle være væk 
et par timer. Skiene kom på og i 

dæmringen gik det opover mod 
toppen Måleggi, som jeg vurderede 
til at ville give et fl ot panorama.

Alting gik perfekt. På vej op fi k jeg 
varmen, og ved ankomst til top-
pen stod solen op og belyste de 
omkringliggende tinder. Jeg havde 
netop planlagt at tage billederne 
ved solopgang for at få maksimal 
kontrast mellem de belyste fjeld-
toppe og den mørke baggrund og 
forgrund. Og fl ot var det. Jeg tog 
en mængde billeder, men ind imel-
lem blev der også tid til blot at 
nyde udsigten.
(Artiklen fortsættes næste side)

jder fra Victor Petersens Willumsen-samling, samt detaljen fra Willumsen’s færdige maleri 
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Jotunheim (fortsat)                     
Jeg blev også overbevist om, at 
Willumsen må have stået på Må-
leggi og ikke på den nærliggende 
Horntind, hvor Mohn malede sit pa-
norama, som er gengivet i »Bjerg-
taget«. Især i panoramaets højre 
side giver de to standpladser me-
get forskellige sigtelinier mod tin-
derne, og »Jotunheim« passer per-
fekt med synet fra Måleggi. I øv-
rigt har Willumsen, i modsætning 
til Mohn, bearbejdet panoramaet. 
Han har Hurrungane i venstre side 
og toppene midt for Bygdin søen i 
højre side, men udeladt hele mid-
tersektionen omkring Uranostind 
og det »fl ade« stykke derfra over 
til Slettmarkpiggen. I øvrigt er det 
karakteristisk for Willumsen, at 
han forholdt sig aktivt til landska-
berne og bearbejdede dem. Han 
var imidlertid altid tro mod bjer-

genes basale proportioner, så man 
kan altid genkende toppene, hvil-
ket også gælder for hans mange 
billeder fra Alperne.

Det gik nu nedover til udstyret, 
som i hast blev pakket. Det var 
stadig koldt, så det gik hurtigt vi-
dere nordpå langs Tyin søen. Solen 
kom højere op og begyndte at var-
me, så der blev mulighed for en let 
brunch i skjorteærmer, med udsigt 
mod Falketind. Kruset på termofl a-
sken var nu tøet op, så jeg kunne 
få noget lunken kaffe. Jeg havde 
haft det med helt fra Danmark, 
men det smagte herligt. Det gik 
nu videre til Eidsbugarden, hvor 
jeg skulle træffe en bekendt, og vi 
fi k nogle dejlige skidage, hvor jeg 
også af og til krydsede Willumsens 
spor, bl.a på vej mod Uranostind 
og Mjølkedalsbreen.

Victor Petersens Willumsen-samling er ejer af 
10 forarbejder til hovedværket »Jotunheimen«

Kunsthistorikeren Troels Brandt Petersen - forfatter til bogen »Bjergtaget. J.F. Wil-
lumsen i Norge 1892« - fortæller her om Victor Petersens Willumsen-samlingens for-
studier til »Jotunheimen«.
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Af daglig leder Lisbet Hansen

Kommende arrangementer 
på Herregården Odden
»Den gode historie« 
og »Smagen af kunsthåndværk«             

I lighed med de senere år deltager vi – i samarbejde med Toppen 
af Danmark – i projekterne »Den Gode historie« samt »Smagen af 
kunsthåndværk«.

»Den gode historie« vil foregå 
onsdage 2. juli, 6. og 27. august, alle dage kl. 19.00 

Vi fortæller »Den gode historie« på Herregården Odden 
- om de gamle og fantastiske bygninger 
- om krig og kærlighed 
- om kunst og vildskab
- om Willumsen og Victor

Efter rundvisningen er der mulighed for at købe kaffe og kringle 
i borggården - eller hvis vejret driller i herregårdskøkkenet.

Pris 50 kr. - børn under 14 år gratis adgang
Fortæller: Jakob Kofoed/ /Lisbet Hansen

»Smagen af kunsthåndværk« 
er torsdag 14. august kl. 14.00

Turen starter hos vores nabo ravsliber Benni Højer. Han fortæl-
ler ravets historie og viser, hvordan de smukke smykker bliver 
forarbejdet – der vil blive budt på en »ravsnaps«. Herefter går 
man over til Herregården Odden. I borggården bydes på kaffe 
og nybagt brød. Til brødet er der et udvalg af lækre marmela-
der fra »Bondegårdshyben« i Jerslev. Et produkt af høj kvali-
tet, fremstillet som en nicheproduktion på Holtegård ved Jerslev. 

Mod betaling af entre kr. 50 (børn under 14 år gratis) er det mu-
ligt at komme på rundvisning i Willumsen-samlingen efter kaf-
fen. I tilfælde af dårligt vejr vil kaffen blive serveret inden døre.
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Af daglig leder Lisbet Hansen

Kommende arrangementer 
på Herregården Odden

UDENDØRS KONCERT MED MICHAEL SLOT PIHL
Fredag 8. august 2008 kl. 19.00
Vi er i gang med at arrangere sommerens koncert. Alle detaljer 
er dog ikke endeligt planlagt endnu ang. spisning og pris, men 
man kan roligt sætte kryds i kalenderen ved denne dato og be-
gynde at glæde sig til en herlig aften med atmosfære og god 
musik i den smukke borggård. 

Michael Slot Pihl arbejder 
i det daglige som skole-
leder, men har også ud-
givet CD’er og digtsam-
linger. Koncerten består 
af sange fra Michael Slot 
Pihls »Halfdan Sange« 
og »Solsekunder«. 

Med sig har han et band 
bestående af Peter Junger-
sen på klaver/keyboards, 
Søren Baggesen på saxofon, 
Laust Orleman på trom-
mer, Tommy Jensen på bas. 
Michael spiller selv guitar.                                 
Læs mere på www.slotpihl.dk

Indtil dato har vi sendt indbeta-
lingskort ud hver måned, hvilket 
nu bliver ændret til udsendelse 
af indbetalingskort sammen med 
Odden Borg Avis uden ændring 
af betalingsdato. Af praktiske 
grunde kan der forekomme en 

ændring af betalingsdatoen, der 
i nogle tilfælde vil blive rykket 
frem så den bliver tilpasset ud-
sendelsen af avisen.
Ændringen vil ikke gælde de fæ-
stebønder som betaler via beta-
lingsservice. 

Af Jan Balling

Ny praksis ved betaling af fæstebondebidrag
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Ved indgangen til dette skudår 
2008 var vi 394 fæstere fordelt 
på 6 velbyrdige bønder á 1.000 
kr. og 388 fæstebønder á 200 kr.
Ved foreningens etablering 12. 
feb. 1995 blev det vedtaget, at 
alle kunne vælge imellem: 
1)  Velbyrdig bonde á 1.000 kr. pr. 

år.
2)  Almindelig fæstebonde á 200 

kr. pr. år.

Fæstebondeforeningen har stadig 
masser af plads til nye velbyrdige 
bønder eller almindelige fæstere, 
som vi kan byde velkommen i vor 
midte. 

Vedlagt denne udgave af Odden 
Borg Avis fi ndes foreningens hver-
vebrochure, som vi opfordre alle 
til at benytte ved at fi nde én eller 

fl ere, som har interesse i at støtte 
Victor Petersens Willumsen-sam-
ling på Herregården Odden. 
Har I behov for fl ere brochurer, 
ring til sekretariatet på tlf. 32 13 
12 80 eller skriv til faestebonde@
jfwillumsenodden.dk

Ved udfyldelsen af tilmeldingsku-
ponen sætter den fæstebonde, 
som tegner det nye medlem, sit 
medlemsnummer (debitornr.) i 
højre hjørne af rammen.
Blandt alle, som har bidraget med 
ét eller fl ere nye medlemmer, 
vil der blive trukket lod om en 
plakat fra samlingen m/ramme. 
Det medlem, som har bidraget 
med fl est indmeldelser, vil blive 
udnævnt til »årets fæstebonde«, 
der udover æren vil modtage en 
gave for indsatsen.

Af Jan Balling

Nye fæstere til Herregården Odden 

Eksempel på en udfyldt tilmelding:
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I forbindelse med renovering af 
1. etage fandt murerne resterne 
af en kalkmalet dekoration på 
vestvæggen i andet stokværk. 

Arbejdet blev indstillet og kon-
servator Kurt Nedergaard tilkaldt. 
Dekorationen er tilsyneladende 
sengotisk. Væggen har været be-
klædt med bløde træfi berplader 
med fl ere lag nyere tapet. Under 
pladerne er et 8-12 mm lag puds 
på gamle kalklag på en bund af 
røde munkesten. Den øverste del 
af væggen er på et tidspunkt øget 
ved opmuring med røde sten på 
kant.

De gamle, hvide kalklag har yderst 
en gråtone. På det yderste lag er 
der med tynd sort streg malet de-
korative snoede plantestængler 
med heraldisk stiliserede blade. 
Umiddelbart kan det ikke konsta-
teres hvor stort et areal dekora-
tionen dækker.

Kurt Nedergaard har foretaget 
stikprøver, som viser, at kalklaget 
kan afdækkes. Bevaringstilstan-
den af de ældre kalklag kan der 
kun fremskaffes dokumentation 
for ved udvidede afdækningsprø-
ver.

Såfremt der tages beslutning om 
afdækning af dekorationen i fuld 

Af Lisbet Hansen

Fundet af kalkmalet dekoration

Fund af kalkmalet dekoration.
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udstrækning, vil det forudsætte 
fjernelse af alt pudsmateriale på 
væggen. Herefter fastlægges løst-
siddende kalk/farvelag med kalk-
dej og kvartsmel. Afdækning af 
det ældste farvelag udføres med 
afdækningshammer og skalpel. 
Derefter foretages en altomfat-
tende overfl aderensning. Repara-
tion af huller udføres med kule-
kalkmørtel i forskellige kornstør-
relser. Ved farverestaurering må 
der først tages højde for udbed-
ring af kalkmaleriets bundfarve 
ved retouchering. Dekorationens 
elementer kompletteres ved tab 
i farvelag. Manglende områder i 
maleriet suppleres ikke.

En sådan arbejdsprocedure vil 
blive meget bekostelig, så det er 
et åbent spørgsmål, om det kan 
lykkes at skaffe de økonomiske 

En stor tak til alle de fæstebønder, 
som betænkte samlingen med et 
gavebidrag sidst i 2007. Der blev i 
alt indbetalt 6.350,00 kr., som vi 
har overdraget til Fonden Victor 
Petersens Willumsen-samling. Be -
løbet er et tilskud til den igang-
værende restaurering af 1. sa-
len, der forventes færdig inden 
sommer.

Gennem fæstbøndernes gave-
bidrag og medlemskontingenter 
bliver foreningen i stand til at 

Af Jan Balling og Gerda Rump Christensen

Fæstebønder i gavehumør
købe billeder og andre effekter til 
samlingen. (Se således side 7).

Også tak til fæstebonde Helene 
Hermann for 100 middagstallerk-
ner, givet Fæstebondeforeningen i 
2007. De var oprindelig en del af 
projektet »Tal-lerkner/NUMBer-
plates« på den store kunstudstil-
ling »100 objekter – til at repræ-
sentere verden« i sommeren 1999 
i den dengang endnu ikke ombyg-
gede Torpedohallen på Holmen i 
København. (Se forsidebilledet). 

midler. Det ville være dejligt at 
have kalkdekorationerne at vise 
frem, da de understreger »histo-
riens vingesus«. Lykkes det ikke 
at realiserede afdækningen pga. 
økonomien, vil de blotlagte deko-
rationer blive nænsomt dækket 
med et nyt lag kalk, og således 
være beskyttet og bevaret, indtil 
der måske viser sig en mulighed 
for at iværksætte en senere af-
dækning.
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Willumsen er for mig at se langt 
bedre i sine tegninger og rade-
ringer end i malerierne, men det 
er jo heldigvis en smagssag. Ra-
deringen er fra 1891 og er lavet 
kort tid, inden hans kone Juliette 
fødte deres første barn. Dengang 
vakte billedet opsigt, man fandt 
det ublufærdigt sådan at male en 
højgravid kvinde og så i helt dag-
ligdags tøj og med forklæde på. 
Jeg synes, det er utroligt dejligt i 
al sin enkelthed og »dagligdags-

Af Jette Olsen

Mit yndlingsbillede er »Frugtbarhed«

Teksten til 
»Frugtbar-
’heden« 
oversat 
til dansk:
Den gamle 
kunst har sit 
gamle sprog
som man lidt 
efter lidt har 
lært at forstå
En ny kunst 
har et nydan-
net sprog
som man må 
lære før man 
kan forstå 
det.

Konkurrencen 
»Mit yndlingsbillede af Willumsen« 
Dette bidrag fra Jette Olsen, Frederikshavn. En fl aske god rødvin er på vej!

hed« med forklædet og hænderne 
på den tykke mave. Kornaksene 
skal ifl g. Willumsen symbolisere 
naturens frugtbarhed, og de dan-
ner mønster som ternene i for-
klædet. Men prøv selv at opdage 
billedet. 

Det hænger ikke på en fremtræ-
dende plads, det fortjener det, så 
jeg ville ønske, at det måtte få en 
anden og mere iøjnefaldende op-
hængning.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


