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Odden Borg Avis

Fra generalforsamlingen lørdag den 26. april. Der var tilmeldt 60 fæstebønder til 
generalforsamlingen på Odden, fl ere end nogensinde før. Der var en usædvanlig livlig stemning og 
interesse for foreningen og arbejdet på Odden. Her indtages den hjemmelavede skipperlabskovs i 
Sommerstuen, hvor der efterfølgende blev holdt den årlige generalforsamling. 
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Formanden fortæller:  Jeg håber, I har 
haft en fin sommer.

Der har været en del 
skyer på himlen over Od-
den de sidste par måne-
der. Den 27. maj mod-
tog Fondsbestyrelsen et 
brev fra Hjørring Kom-

mune, hvor man udbad sig en skriftlig 
vurdering af konsekvenserne af et bort-
fald af støtten til Odden. Støtten er i 
2014 på 420.000 kr. Som det ser ud nu, 
er det ikke muligt at opretholde driften 
uden dette tilskud. Der har været arbej-
det hårdt på at forklare kommunen, at 
det er en meget dårlig idé at fjerne det 
forholdsvis lille beløb. Kommunen får en 
masse for de penge. Vi tror, der vil kom-
me en ordning. I vil selvfølgelig blive ori-
enteret, når der er en afklaring.

Som I vil kunne læse i bladet, sker der 
på trods af ovenstående mange ting på 
Odden. Brolægningen er blevet så flot. 
Jordvarmeanlægget er i gang med at 
blive etableret og søen bag Odden er 
der konkrete tiltag til. Vi planlægger en 
spændende weekend den 6.-7. sept., 
hvor attraktionerne er en række kreative 
og gratis kurser. Kom og deltag!

Agnes Pilgaard
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Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 indtil 1. november

Priser: Voksne 60 kr. – børn under 16 år gratis 
Rundvisninger 500 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

NYT FRA 
FONDSBESTYRELSEN
 

Flere steder i bladet kan I læse om 
brolægningen og dens færdiggø-
relse takket været Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond. Dette er en stor 
forskønnelse og forbedring af ad-
komsten til Odden.

At komme til Odden som den præ-
senterer sig i denne gode sommer, 
ja det har uden tvivl glædet turister 
og andre gæster, som Nordjylland og 
Vendsyssel har så meget brug for.

Der var en gammel drøm, som Vic-
tor Petersen i tiden omkring 1993 
tumlede med – ideen om genopret-
telsen af søen. Der blev udarbejdet 
en grundig opgave af Frederikshavns 
tekniske skole. Der var dengang ad-
skillige problemer, som betød, at 
planerne dengang blev skrinlagt. 
Odden ejede ikke jorden, som var 
landbrugsjord med landbrugspligt. 
Der var heller ikke midler nok til hver-
ken køb, betaling af undersøgelser 
m.v. til at gå i gang med den 13.000 
m2 store sø.

Her ca. 20 år efter har vi købt jor-

den, fået div. godkendelser og i juli 
fondsstøtte fra 15. juni Fonden til for-
undersøgelse af søen, bl.a. af natur-
forhold, 3 dybe boringer og en be-
skrivelse af søens udformning.

Tyverier af olie har I fl ere gange 
hørt om. Men det kommer I ikke til 
mere. Vi har fået bevilling fra bl.a. 
”ENV-Fonden” til et jordvarmean-
læg, som vi skal have gavn af det i 
den kommende varmesæson. Instal-
lationen er derfor påbegyndt den 3. 
august.

Vi har haft møde med Kulturudval-
get vedr. de årlige tilskud. Vi har fore-
slået nogle besparelsesmuligheder 
her på Odden og venter på reaktion 
på dette. 

Vi har ansøgt en fond om penge til 
en analyse og marketingplan med 
det formål at forbedre indtjeningen 
på Odden.

Til sidst er det glædeligt at kunne 
fortælle jer, at vores besøgstal i den-
ne sommer er steget.

Estrid Mark
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VI BYDER INDENFOR…

ARRANGEMENTER 
PÅ ODDEN

Som I kan se af vedlagte indbydelse, 
kommer der til at ske mange ting disse 
to dage. 

Vi håber, at der er mange af jer som vil 
komme forbi, men at I også vil melde jer 
til kurserne lørdag og søndag. Grunden 
til at kurserne er gratis er, at Fæstebon-
deforeningen og Odden blandt en ræk-
ke ansøgere er blevet valgt som deltager 

i Realdanias kampagne ”Fremtidens Her-
regård” og dermed har fået økonomisk 
støtte til arrangementet.

Det endelige program for weekenden 
vil I efter den 20. august kunne fi nde på 
hjemmesiderne: 
www.jfwillumsenodden.dk 
www.faestebonde.dk eller på 
facebook-siden: Willumsens Venner.

Herregården Odden inviterer til en kreativ og hyggelig weekend 
den 6. - 7. september.
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Generalforsamling 
26. april 2014

Lørdag den 26. april oprandt dagen for 
den årlige generalforsamling i Fæste-
bondeforeningen på Odden, og vejret 
viste sig fra den smukkeste side, så fl a-
get med Pegasus kunne vaje op mod 
den blå himmel.

Dagen i forvejen havde mange fæste-
bønder været i gang med forberedelser 
med borddækning og pyntning, indkøb 
og fremstilling af skipperlabskovs til de 
60 tilmeldte deltagere. Desuden skulle 
lagkagerne til eftermiddagens kaff ebord 
gøres klar.

Kl. 13 var alle gæsterne bænket i Fly-
gelstuen og Gyldenlæderstuen – dvs. de 
sad på de nyindkøbte stole, som Fæste-
bondeforeningen lige har købt til Od-
den. Her bød formand Agnes Pilgaard 

Referent Jette Nedergaard

velkommen, og efter at Fritz Tandrups 
Borgsang var sunget, var der underhold-
ning af to dygtige piger fra Hjørring Mu-
siske Skole, nemlig Mikaella, 13 år, på fl y-
gel og Rikke, 15 år, på fl øjte. Sammen 
spillede de Carl Nielsens ”Tågen letter” 
og ”Ave Maria” af Gounod, og Mikael-
la spillede på fl yglet med imponerende 
musikalitet og fi ngerfærdighed ”Etude 
Tableau” af Rachmaninov.

Derefter gik alle op til de dækkede bor-
de i Sommerstuen, og her blev den go-
de skipperlabskovs nydt, imens snakken 
gik på kryds og tværs. Der var ikke helt 
pladser nok til alle, så nogle måtte sidde 
i køkkenet og spise, men ved selve gene-
ralforsamlingen blev der plads til at alle 
kunne deltage.

Rikke og
Mikaella 
spiller til

koncerten i
Flygelstuen
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Generalforsamling 
26. april 2014

Ad 1. Poul Jelsager blev valgt som diri-
gent. 

Ad 2. Formanden Agnes Pilgaard afl ag-
de følgende beretning:

”2013 blev et helt specielt år, nemlig det 
år hvor vi fejrede Willumsens 150 års fød-
selsdag på Odden. Som optakt til fød-
selsdagsfesten var der mange aktiviteter 
på Odden hvor fæstebønder har været 
involveret.

Arbejdet med renovering af hestestal-
den blev en del forsinket grundet den 
strenge vinter, men den 11. august blev 
hestestalden indviet med stor deltagel-
se. Samtidig med at hestestalden blev 
renoveret, arbejdede Troels Andersen på 
den udstilling, som kan ses i hestestal-
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Generalforsamling 
26. april 2014

den, og som viser Herregården Oddens 
historie. 

Der blev afholdt 3 foredrag som optakt til 
fødselsdagsfesten i samarbejde med fol-
keuniversitetet. 7/4 Anne Gregersen ”Wil-
lumsens sene værker”, 21/4 tidl. muse-
umsinspektør Aase Bak ”Med Willumsen 
over Atlanten” og 11/5 kunsthistoriker 
Troels Branth Pedersen ”Jotunheim og 
Alperne”.

Den 20. august var der forpremiere på 
det nye ”Odden spor” i Odden skov. Na-
turvejleder Jakob Kofoed var guide, og 
der var stor tilslutning med 70 deltage-
re. Der var dejlig trængsel i hestestalden 
ved den efterfølgende kaff e.

Den 22. august blev der afholdt fortæl-
leaften på Odden i samarbejde med Sto-
rytelling Nordjylland. Her var ca. 60 per-
soner mødt op. Der er jo rigtig mange 
gode historier om livet på Odden.

Der er jo ingen, der kan være i tvivl om 
datoen 7-9-13!

Willumsens 150-års fødselsdagsfest var 
på fl ere måder fantastisk. Samarbejdet 
og den indbyrdes hjælpsomhed mellem 
alle foreningerne og institutioner i Bjerg-
by-Mygdal giver næsten gåsehud. Alle 
foreninger bidrog. Stemningen var he-
le vejen meget positiv, og alt klappede 
på selve weekenden. Det var exceptio-
nelt, at så mange lokale erhvervsdriven-
de bakkede op økonomisk. Vi fi k næsten 
alle de penge ind, der var budgetteret 

med. Fæstebondeforeningen havde lagt 
en buff er på 30.000 kr., men heldigvis 
blev der ikke brug herfor, og det afslut-
tende regnskab endte med et overskud 
på 10.654 kr. Mange af jer er sikkert be-
kendt med dette overskud. Det hører til 
i Landsbyrådets regi. Sammen med Fæ-
stebondeforeningens bidrag kunne vi 
overbringe samlingen Willumsens skab, 
som nu står i Gyldenlæderstuen.

Som fæstebønder ved Herregården Od-
den stod vi også for mange aktiviteter:

•   Åbent i køkkenet / caféen lørdag 
og søndag

•   Den grønne bod havde salg af 
planter til haven.

•   Salg af kryddersnaps, især valnødde-
snaps fra Oddens træ, samt Odden øl 
og vin

•   Lagkagebord lørdag kl. 15

•   Sildebord søndag

•   Pyntning af borde i teltet

•   Og masser af hjælpende hænder overalt

Disse aktiviteter gav også et fl ot over-
skud til Fæstebondeforeningen.

Vi regner med, at der har været omkring 
2.000 besøgende og en aftenfest med 
250 gæster. Der var en fantastisk stem-
ning hele weekenden. Aftenfesten i tel-
tet var et højdepunkt, og den udendørs 
gudstjeneste søndag morgen med sol-
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Generalforsamling 
26. april 2014

stråler og fårebrægen var virkelig stem-
ningsfuld. Nogle dage senere hørte jeg 
en af gæsterne fortælle, at det var lige-
som at være med i en Barnaby-fi lm med 
haveparty. Der manglede bare lige mor-
det! En anden gang hørte jeg to kvinder 
tale om, at nu skulle de aldrig mere klip-
pe deres stauder ned inden vinter, for nu 
skulle de bruge alle de visne standere til 
dekorationer, når de skulle have gæster 
– ligesom Johnny havde gjort, da han og 
hans hjælpere pyntede bordene til af-
tenfesten – og de borde var dog helt for-
tryllende og pyntet med inspiration af 6 
af Willumsens malerier.

Vi har været tilfreds med den store 
pressedækning, der har været omkring 
arrangementet. At vi havde en Face-
book side, har også haft stor betydning 
for udbredelse af viden om arrange-
mentet.

Den store lokale opbakning til festen 
betød, at rigtig mange lokale for første 
gang var indenfor på Odden, og jeg er 
helt sikker på, at i dag tænker man på 
Odden som en central del af Bjergby og 
Mygdal. Man er klar over, at Odden er en 
fantastisk kulisse til mangeartede aktivi-
teter på egnen. 

Formålet med festweekenden var at vi-
se hvad vi har, og hvad vi kan sammen i 
Bjergby og Mygdal. 

1)   Vi ville fremme sammenholdet i Bjergby-
Mygdal og inddrage Herregården Odden 
heri.

2)   Vi ville fremme kendskabet og interessen 
for J.F. Willumsen og hans kunst, så det 
kan tiltrække publikum fra såvel lokalom-
rådet som hele landet.

Det er selvfølgelig svært at måle om må-
let er nået, men jeg tror det har gjort en 
rigtig stor forskel.

Efter fødselsdagsfesten gik man på Od-
den i gang med at omlægge brolægning 
i borggården. Det var meget tiltrængt, 
og jeg håber, I har lagt mærke til det, da 
I kom i dag. 

Borgavisen er udkommet 3 gange i 2013: 
april, august og december. Gerda Rump 
har igen opsat 3 fl otte aviser. Temaerne 
har i 2013 i høj grad været emner om-
handlende fødselsdagsfesten før og ef-
ter 7-9-13.

Der er en lille fremgang i af fæstebøn-
der. Pr. 1. januar var vi 309 mod 290 janu-
ar 2013. Der er mange nye fæstebønder, 
men der er desværre også udmeldte. Det 
vil I høre mere om fra Peter, når han gen-
nemgår regnskabet.

I 2013 donerede Fæstebondeforeningen 
følgende: Maleri af Michelle Bourret ”Le 
Drac”, skitse af J.F. Willumsen ”Trianabro-
en”, forklæder og net til salg i køkkenet 
med fæstebondelogo samt den fælles 
gave med Landsbyrådet, som er et skab 
tegnet og dekoreret af Willumsen. I alt 
for 31.886 kr.

Jeg vil også i år henstille til, at I afl eve-
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Generalforsamling 
26. april 2014

rer jeres mailadresse til Peter Smidstrup, 
hvis I har en sådan. Vi vil gerne kunne 
sende kontingentopkrævninger over 
mail og have mulighed for at sende jer 
nyhedsbreve og informationer om arran-
gementer på Odden. 

Afslutningsvis vil jeg på Fæstebondebe-
styrelsens vegne takke alle I fæstebøn-
der for det bidrag I yder såvel praktisk 
her på Odden som økonomisk via det år-
lige kontingent.

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

Mange tak til Fondsbestyrelsen for det 
gode samarbejde i det forgangne år. Det 
er dejligt at mærke den opbakning vi i 
Fæstebondebestyrelsen har fået i for-
bindelse med fødselsdagsarrangemen-
tet.

Jeg vil også gerne sige en stor tak til den 
øvrige Fæstebondebestyrelse for rigtig 
godt og frugtbart samarbejde. Der har 
været brugt mange ekstra timer i besty-
relsen i forbindelse med fødselsdagsfe-
sten og i særdeleshed for dem der har 
været i styregruppen, men også med 
udarbejdelse af regnskab og aktiviteter 
sammen med øvrige fæstebønder på 
selve dagen.

Til slut en tak til både Fondsbestyrelsen 
og Kirsten Petersen for, at I ville låne Od-
den ud til alle os fæstebønder i forbin-
delse med fødselsdagsweekenden. Jeg 
ved, at I alle gerne ville have deltaget, 
men ens barnebarns bryllup skal selvføl-
gelig stå i første række. Jeres tillid bety-
der meget for os.”

Ad 3. Kasserer Peter Smidstrups gen-
nemgang af regnskabet blev modtaget 
med stor tilfredshed – årets resultat inkl. 
overskud fra festen er 31.900 kr.

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

Ad 5. Der var genvalg til de tre bestyrel-
sesmedlemmer, der var på valg, nemlig 
Gerda Rump Christensen, Peter Smid-
strup og Agnes Pilgaard. Som ny sup-
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pleant til bestyrelsen blev valgt Renita 
Brinth.

Ad 6. Revisor Jens Broen genvalgtes.

Ad 7. Ingen indkomne forslag.
 
Ad 8. På vegne af Fondsbestyrelsen tak-
kede Estrid Mark alle, der er med til at 
udfylde de smukke rammer på Odden 
– uden levende mennesker ville det in-
genting være. Hun orienterede om den 
igangværende brolægning af gårds-
pladsen og indkørselen samt planer-
ne om jordvarme.  Det nuværende årli-

Peter Smidstrup Ester Mark

ge forbrug af olie til opvarmning er over 
100.000 kr. 

Troels Andersen orienterede om tegne-
kurser for børn og voksne 10.-11. maj. 

Ad 9. Tak til dirigenten for at lede gene-
ralforsamlingen og tak til redaktør Ger-
da Rump Christensen for de flotte Borg-
aviser.

Til sidst var der kaffe og lagkage, og bå-
de nye og gamle fæstebønder kan se 
frem til den næste generalforsamling 
lørdag den 25. april 2015.
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Af Troels Andersen

50.000 sten på Odden
I efteråret 2013 begyndte genopretnin-
gen af brolægningen på gårdspladsen. 
Forinden var der indhentet tilladelse fra 
Kulturstyrelsen, da gårdspladsen er om-
fattet af den totale fredning af slotsban-
ken. Samtidig var der givet tilladelse til, 
at der blev lagt dræn fra nedløbsrørene 
skråt over gårdspladsen, således at regn-
vandet bliver ledt væk fra ydermurene i 
hovedbygningen.

Vejrliget var ikke med projektet, i no-
vember kom der voldsom regn, og det 
viste sig mod forventning, at det øver-
ste lag under brolægningen var et kraf-
tigt, tykt lerlag, der blev meget opblødt 
af regnen. Et tilsvarende lerlag findes ik-
ke uden for bygningen, så det må skyl-
des en opfyldning. I lerlaget viste der sig 
– ved nedlægningen af drænene i det 
sydvestlige hjørne i en afstand af 3,5 me-
ter fra hovedbygningens mur – tydelige 
rester af et brandlag. Det stammer sik-
kert fra den vestfløj, der brændte i 1763. 
Ved branden omkom ejerens søn og en 
huslærer. Da Vendsyssel Museum i 1986-
87 undersøgte det sydvestlige hjørne 
af gårdspladsen fandt man også spor af 
brandlaget.

Måske har man ved opførelsen af den 
nuværende vestfløj valgt at rykke den 
længere mod vest, så den ikke kom til at 
ligge på brandtomten. I så fald kan den 
nedbrændte fløj tidligere have dannet en 
vinkel med sydfløjen, således at gårds-
pladsen blev et lukket rum. 

I juli i år afsluttedes anden del af det 
store arbejde med genopretningen af ve-
jen op til Odden. Vejen er forsynet med 
et 14 cm tykt lag af knust beton, så den 

kan bære den tunge transport, som nu 
og da skal ind på Odden. Alle de eksiste-
rende sten blev – ligesom på gårdsplad-
sen – taget op og genanvendt. Skøns-
mæssigt er ca. 50.000 sten blevet lagt 
ned med håndkraft og banket på plads. 
Samtidig blev den oprindelige brolæg-
ning omkring hestestalden, der var skjult 
af et jordlag, draget frem og genetable-
ret. Og endelig blev en række cementfli-
ser lands ydermurene af hovedbygnin-
gen og vestfløjen erstattet med en rabat 
af mindre sten.  Derved undgår man, at 
regnvand fra det høje tag slår op og øde-
lægger soklen. Mod syd har bygningen 
ikke tagrender. Under stenene blev der 
lagt dræn, så regnvandet ledes væk fra 
ydermurene.

Begge de to opgaver blev finansie-
ret ved to tilskud fra Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond på over ½ mil. kr., 
og arbejdet blev udført af firmaet Aktiv 
Brolægning, Mosbjerg. Endnu en etape 
i genopretningen af Oddens omgivel-
ser er således nu gennemført.

Brolæggeren i arbejde



Den ny brolægning
        på indkørslen til Odden


