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Formanden fortæller: I dette nummer referatet fra 
generalforsamlingen 1. maj, hvor 
det magiske tal: 50 deltagere igen 
blev opnået. Som altid en hygge-
lig dag.

Jeg håber rigtig mange af jer 
har været forbi Odden og bl.a. set 
særudstillingen om Willumsen 
i Tunis. Måske har I også været 

forbi de to ravne foran Willumsens Museum i Fre-
derikssund.

På generalforsamlingen i maj blev det annonce-
ret, at fæstebondeforeningen vil igangsætte for-
beredelserne til en fødselsdagsfest på Odden i an-
ledningen af Willumsens 150 års fødselsdag den 7. 
september 2013. Tidspunktet for festlighederne bli-
ver weekenden den 7. - 8. september 2013. Lands-
byrådet Bjergby-Mygdal er indstillet på at indgå i 
arrangementet.  I den foreløbige projektbeskrivelse 
er formålet at afholde en folkelig fest for lokalområ-
det og fæstebønder ved Herregården Odden.

Nogle kunne mene, at det er lidt tidligt at gå i 
gang allerede nu, men bestyrelsens holdning er, 
at skal arrangementet blive vellykket, kræver det 
høj grad af planlægning og høj grad af inddragelse 
af alle de gode kræfter, der er i lokalområdet og 
blandt jer fæstebønder.  Er vi mange om at løse op-
gaven, bliver det både meget mere overkommeligt 
og meget SJOVERE. I vil komme til at høre meget 
mere herom i de kommende Borgaviser. 

Agnes Pilgaard
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Redaktion: Gerda Rump Christensen

Indhold: 
Formanden fortæller ...................................................................  2 
Mindeord. Arrangementer ......................................................... 3
Nyt fra Fondsbestyrelsen...........................................................  4
Generalforsamlingen. Referat................................................... 8
Gravmonumenter over adelsslægten Lunge .................... 11

Herregården Odden, Oddenvej 31
Åben daglig 10-17. Tlf. 98 97 52 02
e-post museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk 

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri

Bestyrelsen 2011/12
Agnes Pilgaard, formand
Kobbersholtvej 227, Astrup
9800 Hjørring
98 97 86 75 / 30 49 74 20
agnes.pilgaard@mail.dk

Peter Smidstrup, kasserer
Lars Dyrskjøts Vej 22
9800 Hjørring
98 91 12 12 / 40 71 72 73
petersmidstrup@stofanet.dk

Jette Nedergaard, sekretær
Kobbersholtvej 4, Mygdal
9800 Hjørring
98 97 14 50
jo.nedergaard@mail.dk

Gerda Rump Christensen, redaktør
A.N. Hansens Allé 12
2900 Hellerup
39 62 04 17 / 20 65 04 17 
gerdarump@mail.dk 

Jens Holt Andersen
Danmarksgade 9, 
9870 Sindal
98 93 53 61 / 40 62 53 61
jens.holt.andersen@skolekom.dk

Suppleanter
Ruth Lønskov
Ved Volden 11 5.th.
1425 København K
32 57 00 15 / 28 73 18 01
ruth.loenskov@mail.dk

Jan Balling, hjemmeside
Mørkhøjvej 334 F 1 
2730 Herlev
32 17 04 90 / 30 13 12 80
jan.balling@live.dk 

Hanne Frost Højer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98 92 74 43
lhh@has.dk 



3

Vi vil her på Odden mindes komponisten og pianisten Poul 
Godske, som døde sidst i juli.

Poul Godske, kendt og husket fra tv, revyer m.m., akkom-
pagnerede en lang række sangere og skuespillere igennem et 
halvt århundrede. Han og hustruen Jytte var kendte ansigter 
på Odden, hvor de boede bl.a. i forbindelse med arbejdet som 
kapelmester på Hjørring revyen. På Odden sad han ofte ved 
flyglet, som han til glæde for os tilhørere beherskede med et 
glimt i øjet og overlegen dygtighed.

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 (til og med d. 23. okt.)

Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis – 
rundvisninger 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang 
og rabat ved leje af gæstelejligheden.
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  ARRANGEMENTER
  PÅ ODDEN
Søndag den 14. februar:
holdt Odden fastelavn for børn og voksne.

Mandag den 8. marts:
holdt Kirstine Foldager foredraget ”For at give noget ud, må man have noget ind” 
med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.

Søndag den 14. marts:
var der omvisning i samlingen med Troels Andersen i dialog med Kirsten Petersen, 
der hver valgte deres yndlingsbilleder.

FORÅRETS PROGRAM
Søndag den 25. april kl. 14.00: På opdagelse i samlingen ved Troels 
Andersen. Efter omvisningen vises Jørgen Roos’ film fra 1951 om Willumsen, 
samt en nyfunden filmoptagelse fra 1947, som viser Willumsen under arbejdet 
med statuen af Nordal Brun.

Lørdag den 1. maj kl. 13.00: Generalforsamling i Fæstebondeforeningen. 
Fæstebondeforeningens formål er at støtte samlingen og museet på Odden. 
Nye medlemmer er velkomne og kan optages og deltage i den altid spændende 
og hyggelige generalforsamling ved betaling af årskontingent, 225 kr. 

Søndag den 2. maj kl. 14.00: Koncert med pianisten Jens Ramsing, som 
spiller Mussorgskijs Udstillingsbilleder og værker af Franz Liszt. Docent ved 
Nordjyllands Musikkonservatorium, Peter Wang fortæller om komponisterne 
og værkerne.

Søndag den 16. maj kl. 14.00: Omvisning ved museumsinspektør Aase 
Bak. Som mangeårigt medlem af Fondsbestyrelsen har Aase Bak stået for 
katalogisering af Victor Petersens Willumsen-samling på Odden.

Åbningstider på Odden:
Fra 13. februar til 31. oktober 2010 alle dage kl. 10.00 – 17.00
Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis – rundvisninger 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang og rabat ved leje af 
gæstelejligheden

       Mindeord/Arrangementer

Mindeord

Søndag den 9. oktober omvisning kl. 
10.30 og 13.30 i samlingen og på som-
merens miniudstilling ”Willumsen i Tu-
nis”.

Samme søndag kl. 15.30 matinekoncert 
med den japanske pianistinde Miwako 
Hanzawa Andersen og bratschisten Ni-
kolaj Andersen. Miwako Hanzawa er ud-
dannet i Tokyo og på Det russiske Kon-
servatorium i Paris, hvor hun og Nikolaj 
Andersen fandt sammen under deres 
studier. Begge bor nu i Danmark, og de 
har en gang tidligere gæstet Odden. 

På programmet er musik af russi-
ske klassiske komponister, deriblandt 
Glinka og Rubinstein. Koncerten varer 
ca. 1 time.  Søndagens arrangementer 
sker formentlig i samarbejde med Klub 

Arrangementer på Odden
Nordjyske, så det vil være en god ide at 
reservere billet i forvejen (fæstebønder 
halv pris). Se nærmere på hjemmesiden 
under arrangementer.

Lørdag og søndag den 22. og 23. okto-
ber kl. 14.00 for børn: ”Odden i gamle da-
ge – riddere, fattigfolk og hvide damer” 
ved Helene Sandorff.

Originale J.F. Willumsen 
litografier kan købes
Vi har fået mulighed for at sælge origi-
nale J.F. Willumsen litografier fra en Wil-
lumsen slægtning. Alle litografierne kan 
ses i samlingen. 

Spørg kusto- 
derne.
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Af Estrid Mark       

Nyt fra Fondsbestyrelsen     
Der er stadig gode nyheder om filmpro-
jektet. Filmholdet har her i juni været 
på Odden og foretaget de nødvendige 
nyoptagelser, således at disse samt tid-
ligere optagne råfilm kan digitaliseres til 
introduktionsfilmen.

Vi har i juni været heldige på Bruun 
Rasmussens auktioner at erhverve et flot 
billede til en meget fin pris. Det drejer 
sig om Willumsens ”Bjerglandskab. Bou-
veret, Mont Gramont”. Samlet pris blev 
16.344,00 kr., hvilket er lavt. Vi er Augu-
stinus Fonden tak skyldige for bevilling 
af hele beløbet. 

Regnvejr i juli er godt for nogle, skidt 
for andre. Vi hører til de første og har 
haft en glimrende juli måned med gode 
besøgstal. Det er godt for Vendsyssel, 
at turisterne har andre muligheder, når 
strandvejret svigter. 

Jeg nævnte i min tale ved generalfor-
samlingen 9. april i år, at vi i 1999 forsøg-
te at genetablere voldgrav og sø. Dette 
blev dengang skrinlagt pga. for mange 
vanskeligheder med tilladelser m.m. Ef-
ter års arbejde med Oddens renovering 

føler vi os atter lidt ”ovenpå”, og i besty-
relsen er vi igen begyndt at tænke på 
genetablering af voldgraven og søen. 
Men det er en lang proces. Køb af jord, 
lokalplaner, undersøgelser af dit og dat 
og tilladelser er bare noget af det. Andet 
nok så vigtigt er penge, der skal søges fra 
fonde. 

Vi er for tiden i forhandling om køb af 
de relevante arealer (Fase 1).

Vi har fået bevilget midler hertil fra 
fonden Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond. Her en foreløbig plan for arbejdet, 
så I kan følge lidt med.

- Fase 1:   Erhvervelse af området mellem  
Odden og villabebyggelse i Mygdal.

- Fase 2:   Genoprettelse af den rest af de op-
rindelige avlsbygninger, der tidligere 
tjente som hestestald.

- Fase 3:   Genetablering af den sløjfede vold-
grav syd og øst for bygningen.

- Fase 4:   Reetablering af sø nord for Odden.
- Fase 5:   Omlægning af gårdspladsen og 

tilkørselsvejen.

Vi håber næste år at kunne bringe nyt 
herom. Venlige sommerhilsner
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Den nyerhvervede akvarel( købt på Bruun Rasmussens Auktioner med bevilling fra Augustinus Fonden):”Mont 
Gramont, Bouveret, Svejts” (1911). Willumsen brugte akvarellen som forlæg til et litografi samme år. Akvarellen 
er meget velbevaret og er nu ophængt i det gule rum ved siden af litografiet. (Stempel bag på fra Willumsens 
dødsbo)

Billede tv.
Den tidligere 
hestestald
(Fase 2)

Billede th.
Odden med søen set fra 
nordsiden (29 x 19 cm), 
malet 1855 af Joachim 
Ferdinand Richardt 
(1819-1895). (Fase 4)
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den 1. maj 2011 - referat 

Traditionen tro havde mange fæstebøn-
der været i sving i dagene op til årets ge-
neralforsamling – planlægning, indkøb, 
anemoneplukning, borddækning med 
lys og servietter - efter at borde og sto-
le først var slæbt fra skuret (i fredagens 
stormende kuling) over den toppede 
gårdsplads og op ad trappen til sommer-
stuen og vasket af - og ikke at forglemme 
fremstilling af skipperlabskovs – i år var 
dette hverv i hænderne på Agnes Pilga-
ard og Jens Holt Andersen.

Da dagen oprandt, mødte ca. 50 fæste-
bønder fra nær og fjern - også nogle som 
ikke havde opdaget at man skulle melde 
sig til på forhånd, men der blev plads til 
alle. Der kom også nogle ”almindelige” 
gæster på Odden i løbet af dagen, så de 
fik rigtig fornemmelsen af travlhed og 
feststemning, for i køkkenet var flere fæ-
stebønder i fuldt sving med at gøre fest-
middagen klar.

Efter formand Agnes Pilgaards vel-
komst i musikstuen var der musikalsk 
underholdning med Arne Jørgen Fæø 
ved flygelet og Synnøve Gustavsson på 
violin. De er begge født i Norge, men 
befinder sig - med egne ord – i frivilligt 
eksil i Danmark! De er begge uddannede 
på musikkonservatoriet i København, 
og Synnøve har siden 2004 været ansat 
i Aalborg Symfoniorkester, mens Arne 
Jørgen efter at have været organist ved 
kirkerne i Bjergby og Mygdal i 5 år nu er 
organist i Hirtshals.

De spillede først den norske komponist 
Johan Svendsens Romance, dernæst Ja-
cob Gades Tango Jalousie, som er en af 
de mest populære og mest spillede me-

Af Jette Nedergaard                                                                                         

Generalforsamling
lodier, der nogensinde er komponeret, 
og til sidst to stykker af Maurice Ravel 
– først den forrygende sigøjnermusik 
Tzigane, hvor violinisten virkelig viste 
hvor mange måder en violin kan spilles 
på - og til sidst Habanera. Det var en me-
get opløftende optakt til dagen at lytte 
til to så veloplagte og dygtige musikere, 
og forud for hvert stykke musik fik vi en 
kort, men velvalgt introduktion, som 
gjorde at man som tilhører følte sig vel-
forberedt til at lytte. 

Derefter gik forsamlingen op til de 
dækkede borde i sommerstuen, hvor 
skipperlabskovsen med tilbehør blev 
serveret, og hvor snakken gik lystigt. 

Generalforsamlingen blev afholdt med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2.  Formanden aflægger bestyrel-

sens beretning
3.  Kassereren fremlægger årsrap-

port 2010
4.  Vedtagelse af fæstebondebidrag 

for det kommende år
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter til bestyrelsen
6.  Valg af revisor 
7.  Behandling af indkomne forslag
8.  Afsløring af foreningens donatio-

ner i regnskabsåret 
9.  Eventuelt
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Ad 1. 
Poul Jelsager blev valgt til dirigent og 
Jette Nedergaard til referent

Ad 2. 
Formanden Agnes Pilgaard aflagde føl-
gende beretning: 

”2010 blev et godt år på Odden og i Fæ-
stebondeforeningen.

I årets løb har der været mange forskel-
lige aktiviteter på Odden. Der har været 
koncerter, foredrag og omvisninger på 
Odden. Ved særlig 2 arrangementer har 
fæstebønder været behjælpelige. 

Som det første var det arrangementet 
på Willumsens fødselsdag d. 7. septem-
ber. Her var der koncert ved Thomas 
Abildgaard og Johanne Andersson, som 
også spillede for os ved generalforsam-
lingen sidste år. Herefter var der fremvis-
ning af flere små film som er kommet for 
dagen, der viser Willumsen ved forskel-
lige lejligheder. En rigtig dejlig aften. 

Som det andet blev der d. 24. oktober, 
som var sidste åbningsdag på Odden, via 
Nordjyske Stiftstidende annonceret med 
gratis adgang og omvisning ved Troels 
Andersen i samlingen. Det var et stort til-

løbsstykke, og 200 var tilmeldt. Selv om 
adgangen var gratis, blev der alligevel en 
indtjening på salg af kaffe og kage i køk-
kenet. Gæsterne var meget overraskede 
og tilfredse med arrangementet. Det hå-
ber vi, Troels Andersen vil være med til 
igen. Håbet var også at arrangementet 
kunne medføre flere fæstebønder.

Borg Avisen er i 2010 udkommet 3 gan-
ge, nemlig i april, september og decem-
ber. Via Borg Avisen og hjemmesiden 
forsøger vi at fortælle om de ting der 
er sket og vil ske på Odden. Vi har fået 
positive tilbagemeldinger på det tema 
som vi har i gang omkring de forstudier 
af Willumsen, der findes på Odden, til de 
endelige kunstværker, der kan ses uden-
for Odden. 

Det har handlet om Willumsens atelier-
villa Strandagervej 28, Hellerup, Biskop 
Nordal Brun ved Marmorkirken, Hørup i 
Kongens Have, Gravmonumentet på Ve-
stre Kirkegaard og her i den seneste Borg 
Avis Willumsens ravne foran museet i 
Frederikssund. 

Vi prøver i Borg Avisen at have indlæg 
om Willumsen-relaterede emner, men 
også emner omkring selve Herregården 
Odden. Et er Willumsens forstudier, men 
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styrelsen har fået en plads i Bjergby-Myg-
dal Landsbyråd. Samarbejde med øvrige 
foreninger i området kan være med til 
at øge interessen for vores lokalområde, 
og måske kan man bakke op omkring 
hinandens initiativer. F.eks. er vi i Fæste-
bondeforeningen så småt begyndt at 
tænke på, om vi på Odden kan lave et 
stort arrangement i 2013 i anledning af 
Willumsens 150 års fødselsdag. Kan det 
kombineres med et middelaldermarked? 
Vil foreningerne i Bjergby-Mygdal måske 
være med til et fællesarrangement?

Der er ligeledes blevet arbejdet med 
ideer til arrangementer i København. 
Men dog endnu ikke noget konkret.

Formålet med fæstebondeforeningen 
er at støtte Fonden for Willumsen-sam-
lingen med økonomiske bidrag til såvel 
bygningerne som disses vedligeholdel-
se, men især til selve kunstsamlingen. 
Herudover bidrager mange fæstebøn-
der med praktisk hjælp i forbindelse 
med diverse arrangementer på Odden. 
Et eksempel herpå er de, som giver en 
hånd ved denne generalforsamling. Ho-
veri er mange ting i vores forening.  Når I 
betaler jeres kontingent, giver det besty-
relsen mulighed for at donere ny kunst til 
samlingen. Det har rigtig stor værdi, og 
er der herudover kræfter og tid til at yde 
praktisk hjælp, er det også utrolig dejligt. 

Pr. 1. januar 2011 var vi 343 fæstebøn-
der. Det er færre end sidste år. Grunden 
hertil vides ikke, men hvert år er der fæ-
stebønder der melder sig ud, men hel-
digvis er der også mange, der melder sig 
ind. Det at Odden er lukket hele vinteren, 
kan måske også have en betydning. Fæ-
stebønderne er fordelt over hele landet. 

I 2010 har Fæstebondeforeningens do-
neret følgende til Fonden: 2 gamle kister, 
hvor den ene er en ”Chr. IV - kiste” der 
står i køkkenet, den anden en gotisk ki-
ste fra omkring 1500-tallet, som står på 1. 
sal. Herudover har vi doneret forstudier 
til ”Neger spiller for en dame” fra 1884, 

rammen de ses i, er også utrolig vigtig og 
interessant.

September 2010 fik vi i Fæstebonde-
bestyrelsen ny kasserer. Jan Balling øn-
skede af helbredsmæssige årsager at 
blive afløst. Jan har i adskillige år været 
kasserer og stået for sekretariatet for Fæ-
stebondeforeningen. Han har lagt rigtig 
mange kræfter i opgaven, taget utallige 
initiativer og lavet et rigtig flot arbejde 
ved såvel oprettelsen af Fæstebonde-
foreningens hjemmeside, det daglige 
regnskab samt vedligeholdt fæstebon-
demedlemsliste. Jan Balling fortsætter i 
bestyrelsen som suppleant, og har lovet 
at fortsætte med blandt andet at ved-
ligeholde hjemmesiden. Der skal lyde 
mange tak til Jan Balling for mange års 
flot arbejde som kasserer i Fæstebonde-
bestyrelsen.

Peter Smidstrup sagde i september ja 
til at overtage kassererposten. Peter blev 
indvalgt i Fæstebondeforeningen som 
suppleant ved sidste generalforsamling. 
Peter har erfaring med regnskabsopga-
ver via mange år som bankansat, og via 
sit eget konsulentfirma. Vi er i bestyrel-
sen utrolig glade for, at Peter Smidstrup 
vil påtage sig opgaven. 

Et skift på kassererposten er krævende. 
Der skal skiftes adgang til bankkonto, 
ny NEM ID, adresseændring hos bank, 
SKAT, PBS, og selve regnskabet skal der 
bruges tid til at få overblik over. Det har 
betydet, at der ikke har været ressourcer 
til udarbejdelse af medlemskort for 2011. 
Det ville vi gerne have haft med ud med 
nylig udsendt Borg Avis. Vi har brug for 
at få udliciteret denne opgave til en fæ-
stebonde, og en sådan har indvilget i at 
udføre dette arbejde.

Vi håber ikke I har smidt jeres 2010 kort 
ud – vi vil gøre vores bedste for at få et 
medlemskort ud til jer hurtigst muligt. 
Forhåbentlig ved næste udsendelse af 
Borg Avisen. 

Det, der også er hændt i 2010, er at be-
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som Willumsen lavede som 21-årig. Fæ-
stebondeforeningen har også doneret 
10 fæstebondeforklæder til brug i køk-
kenet og til salg. I alt knap 25.000 kr.

Afslutningsvis vil jeg på Fæstebonde-
bestyrelsens vegne takke alle fæstebøn-
der for det bidrag I yder såvel praktisk 
som økonomisk via det årlige kontin-
gent.

Tak til Vestergaards Trykkeri for god be-
handling og flot arbejde ved trykning af 
Borg Avisen.

Mange tak til Fondsbestyrelsen for den 
positive opmærksomhed I viser Fæste-
bondeforeningen. 

Jeg vil også gerne sige en stor tak til 
den øvrige Fæstebondebestyrelse for 
godt samarbejde. 

Til slut en kæmpe tak til Kirsten Pe-
tersen for hendes gæstfrihed og gode 
hjælp, når vi har behov for det.”

Ad 3. 
Kasserer Peter Smidstrup fremlagde 
regnskabet, der blev godkendt.

Ad 4. 
Fæstebondebidraget er uændret 225 kr. 
for det kommende år.

Ad 5. 
På valg til bestyrelsen var: Jens Holt 
Andersen, Sindal, og Jette Nedergaard, 
Mygdal – begge blev genvalgt.
Som suppleant genvalgtes Jan Balling, 
Herlev, og Ruth Lønskov, København, og 
nyvalgt blev Hanne Frost Høyer, Hjør-
ring.

Ad 6. 
Revisor Jens Broen genvalgtes. 

Ad 7. 
Ingen indkomne forslag

Ad 8. 
Foreningens donationer var denne gang 

betaling af annoncering i ”Lysets Land”, 
fæstebondeforklæder og rammer til fæ-
stebreve. Desuden tilskud til køb af pro-
jektor til brug ved foredrag o. lign. 

Derudover blev der doneret en akva-
rel af Willumsen, ”Billardspilleren”, der 
ikke er signeret eller dateret. Odden har 
en tegning af samme billardspiller, og 
Troels Andersen viste nogle ligheder og 
forskelle mellem de to billeder, og han 
mente med sikkerhed at kunne datere 
dem til 1919 ud fra farvevalget på akva-
rellen, der med sin stærke gule farve le-
der tankerne hen på billedet af borgme-
ster Marstrand på Københavns Rådhus, 
der netop er malet i 1919.

Formand for Fondsbestyrelsen, Estrid 
Mark, bragte nyt fra Odden og fra Fonds-
bestyrelsen. Der er i lukningsperioden i 
vinter foretaget nogle forbedringer på 
bygningerne: badeværelset i Kavalerflø-
jen er renoveret, der er sat forsatsvindu-
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i forberedelserne. Fæstebondebestyrel-
sen tager med glæde imod ideen og vil 
snarest gå i gang med at udtænke planer 
for sammen med Birte Roest at inddrage 
relevante personer i planlægningen. 

Efter at dirigent Poul Jelsager havde er-
klæret generalforsamlingen for afsluttet, 
gik man i gang med kaffen og lagkagen, 
og snakken gik igen højlydt og muntert. 

For alle interesserede var der igen i 
år mulighed for at se Troels Andersens 
og Jacob Kofoeds forevisning af nogle 
gamle filmoptagelser om Willumsen fra 
henholdsvis 1951 og 1947, og som noget 
nyt var der i år en lydoptagelse fra 1947, 
hvor Willumsen gør sig nogle tanker om 
kunstens væsen. 

Efter en rigtig dejlig dag på Odden 
kunne vi gå ud og nyde det smukke for-
årsvejr.

er i køkkenet, og loftet i køkkenet er tæt-
net, så der ikke mere drysser sand ned 
på bordet. På Fondsbestyrelsens møde 
tidligere på dagen havde man drøftet 
planerne for at genetablere voldgraven 
og søen, så Odden igen kan ligge på en 
odde og svare til sit navn. Der er mange 
instanser der skal høres og spørges, så 
det kan blive en lang proces, hvilket også 
tidligere forsøg i samme retning har vist.  

Ad 9.
Under eventuelt blev ideen om at af-
holde en fest i september 2013 for at 
markere 150-året for Willumsens fødsel 
fremført af fæstebonde Birte Roest, der 
har gode kontakter til folk der hvert år 
arrangerer Middelalderfestival i Horsens. 
Desuden kan vi trække på erfaringer fra 
St. Brøndum, en landsby i Himmerland, 
hvor man har et meget aktivt og kreativt 
kulturliv.

Når vi har så flot en middelalderborg 
her i Mygdal, vil det være oplagt at ud-
nytte den til at lave en rigtig stor fest med 
så mange lokale foreninger m.m. som 
muligt involveret - både i selve festen og 
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Af Gerda Rump Christensen

Gravmonumenter over 
adelsslægten Lunge  
Christoffer Lunge og Karen Juel i Mygdal
I de sidste par år er der i borgavisen for-
talt om Willumsens værker og arkitektur, 
som findes frit tilgængelige for offentlig-
heden, særlig i Storkøbenhavn og Frede-
rikssund.

I dette nummer af borgavisen har vi 
valgt at fortælle lidt om museumsbyg-
ningen Oddens historie. Fra 1454 til 
midten af 1700-tallet var Odden i adels-
slægten Lunges og efterkommeres eje. 
To medlemmer af slægten har gennem 
deres bedrifter givet anledning til smuk-
ke gravmonumenter, seværdigheder, 
som kan ses af besøgende i hhv. Mygdal 
Kirke i Vendsyssel og den store Teynkirke 
i Prag.

Fra 1545-1565 var Christoffer Tygesen 
Lunge Dyre ejer af herregården Odden. 
Christoffer Lunge var hofsinde, adels-
mand, der i Danmark på den tid gjorde 
lønnet tjeneste for det kongelige hof. I 
krigstid udgjorde hofsinderne og deres 
beredne svende en særlig rytterenhed. 

Christoffer Lunge tjente i den Nordiske 
Syvårskrig (1563-70) under den jyske 
fane og faldt 20. oktober 1565 i slaget 
for Falkenberg (slaget ved Svarterå i Sve-
rige). Han blev hjembragt til Odden og 
herfra 15. januar 1566 gravsat i Mygdal 
Kirke sammen med hustruen Karen Jør-
gensdatter Juel (død 2. august 1556). De 
fik 4 børn.

Mygdal Kirke er bygget i første halvdel 
af 1200-tallet. Kirken er nu sognekirke, 
men har tilhørt Odden. Bl.a. byggede 
Christoffer Lunge kapellet på kirkens 
nordside i 1500-tallet. En meget smuk 
gravsten med inskription kan ses på ko-
rets sydvæg i kirken i åbningstiden.

VNDER THENE STEIN LEGER BEGRAVE ERLIGH

VNDER THENE STEIN LEGER BEGRAVE ERLIGH
OCH WELBORDIG MAND CHRESTAFFER LVNGE TIIL

ODEN SOM BLEF SLAGEN I THEN SLAGH FOR
FALKENBERGH SOM STOD THEN 20 OCTOBRIS

AAR 1565. OG BLEF SIDEN HIEMFØRDT TIIL
HANS HOFVEDGARD ODEN OC BLEF HER

BEGRAVEN 1566 THEN 15. IANVARI. DESLIGESTE
LEGER HER OCSÅ HANS KIERRE HØSTRV ERLIG

OC WELBORDIGE FRWE KAREN IØRGENSDATHER
SOM DØDE AAR 1556 THEN 2. AVGVSTI. GVD

VNDE THENOM BODE EN EREFVLD VPSTANDELSE.



Korsridderen 
Christoffer Lunge i Prag

En ung adelsmand og hofjunker Christoffer Lunge (1576-
1603), hvis familie ejede herregården Odden, var tilknyt-
tet hoffet under Christian IV. Ligesom den berømte danske 
astronom Tycho Brahe blev han gravsat i den store gotiske 
Teynkirke i Prag, hvor begge danskeres gravmonumenter 
kan ses.
   Tycho Brahe (1546-1601) kom i unåde hos Christian IV, for-
lod 1597 sit observatorium på Hven, rejste ud af Danmark med sin familie og slog sig 
ned i Prag efter ansættelse hos kejser for det Tysk-Romerske Rige, Rudolf II, hvis hof 
tiltrak videnskabsmænd fra hele Europa. Tycho Brahe nåede kun at arbejde et par år i 
Prag. Han døde 1601 efter et kort sygdomsforløb. Der har siden været mange teorier 
om hans død. I 1901og 2010 blev Brahes grav genåbnet. Senest står Århus Universitet 
bag et nyt forskningsprojekt, hvor Brahes jordiske rester bliver undersøgt og analy-
seret efter moderne tekniske metoder.    
   Kejser Rudolf II bekæmpede de tyrkiske muslimer i sit eget korstog. Muslimerne 
stormede frem i Europa efter at have erobret Konstantinopel og omdøbt byen til 
Istanbul. Den unge danske adelsmand, Christoffer 
Lunge, meldte sig til korstoget. I 1601 havde han 
under en duel i Danmark dræbt sin tyske ven, David 
von der Osten. Efter et forlig, hvor der skulle gives 
1000 daler til et gudeligt formål og Christoffer Lun-
ge med familiemedlemmer skulle gøre en kristelig 
afbigt, rejste han – måske som en konsekvens af 
forliget – fra Danmark for at slutte sig til korstoget i 
Ungarn. Christoffer Lunge døde i 1603 som 27-årig i 
Prag, hvor han blev begravet i Teynkirken. 

Christoffer Lunges gravsten i Teynkirken 
i Prag ses ved ydermuren mod vest. 
Gravstenen bærer foruden portrættet af den unge 
danske adelsmand i rustning, nederst tv. fire 
anevåbner og ved højre fod hans hjelm.
I randskriften ses, at Christoffer Lunge skrev 
sig til Odden

Kilde: Jens Vellev:”DANSKERE I PRAG”, SKALK 2010, nr. 4, s. 16-17, 
hvorfra mange oplysninger om Tycho Brahe og den unge Christof-
fer Lunge er hentet, ligesom fotografiet af gravstenen i Teynkirken 
er taget af Jens Vellev.


