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Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag den 30. april kl. 13.00. Alle fæstebønder inviteres
til generalforsamling på Odden. Traditionen tro indledes eftermiddagen med koncert i Flygelstuen. I år står
Flygelstuen helt nyrestaureret. Derefter byder bestyrelsen på skipperlabskovs i Sommerstuen, hvor der også
holdes generalforsamling. Vi slutter dagen med kaffe og hjemmelavet lagkage.

Bestyrelsen 2015/16

Formanden fortæller: Herregården Odden
er nu vågnet af sine fire måneders vintersøvn.
Den 1. marts åbnedes
dørene igen, men ikke alt
er som før. Der er sket restaurering af de to stuer i
stueetagen med et meget vellykket resultat.
Vi er ved at lægge sidste hånd på forårets
og sommerens arrangementer på Odden.
I bladet kan I læse lidt mere om et stort arrangement i Bjergby og Mygdal i weekenden
den 21. og 22. maj, hvor Odden i høj grad er
involveret og om, at vi gentager succesen
MAD+KUNST+MUSIK onsdagene 13. og 27.
juli og 10. august.
Den 30. april kl.13 afholdes generalforsamling i Fæstebondeforeningen på Odden. Vi
håber, at mange vil deltage. Sædvanen tro
serveres skipperlabskovs, og for at sikre at
der er mad og stole til alle, vil vi bede om, at I
tilmelder jer senest den 21. april.

Agnes Pilgaard, formand
Kobbersholtvej 227, Astrup
9800 Hjørring
98 99 90 90 / 30 49 74 20
agnes.pilgaard@gmail.com
Peter Smidstrup, kasserer
Lars Dyrskjøts Vej 22
9800 Hjørring
98 91 12 12 / 40 71 72 73
petersmidstrup@gmail.com
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
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN
Lørdag den 30. april kl. 13.00
Fæstebønderne under Herregården Odden holder generalforsamling
som sædvanlig med indledende velkomst, koncert i Flygelstuen, spisning
i Sommerstuen, generalforsamling og overrækkelse af årets gave til Victor
Petersens Willumsen-samling.
Spisningen bliver, også som sædvanlig, skipperlabskovs med rødbeder,
rugbrød og persille. Efter selve generalforsamlingens afholdelse serveres
kaffe eller te med hjemmelavet Odden-lagkage.
Generalforsamlingen indledes med velkomst ved formanden Agnes Pilgaard og koncert i Flygelstuen. Til dette års generalforsamling kommer
fløjtenist Selma Bech Madsen og pianist Mikaella Ty Ngo og spiller for os.
Begge musikere er optaget på MGK i Aalborg. Selma og Mikaella har spillet sammen siden 2013.
Tilmelding til generalforsamlingen til Agnes Pilgaard
på mail: agnes.pilgaard@gmail.com,
mobil (SMS): 30 49 74 20 eller
fastnet: 98 99 90 90. Frist torsdag den 21. april.
Selma Bech Madsen og
Mikaella Ty Ngo

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Priser: Voksne 70 kr. – børn under 16 år gratis
Rundvisninger 600 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang

Søndag den 14. februar:
holdt
Odden
fastelavni for
børn og
voksne.
Leje
af lejligheden
Kavalerfl
øjen
med Bed and Breakfast:
2 dage for 2 personer 1.200 kr. – fæstebønder 975 kr.

2 dageden
for 18.
person
975 kr. – fæstebønder 850 kr.
Mandag
marts:
Ugentlig
leje
uden B and
B: 3.000 kr.
– fæstebønder
2.700
holdt
Kirstine
Foldager
foredraget
”For
at give noget
ud,kr.
må man have noget ind”
Gavekort
til
ophold
i
lejligheden
fås
ved
henvendelse
til
med udgangspunkt i Willumsens billede ”Kongesønnens Bryllup”.
museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 98 97 52 02

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

NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN

Lørdag den 25. april kl. 13.00

Her i Oddens vinterlukning har der været travlt inden døre, som I vist ved. Vi fik
midler af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til istandsættelse af Flygelstuen og Gyldenlæderstuen. Resultatet er
blevet virkelig flot.
Ligeledes fik vi hos Fonden midler til
en arkæologisk undersøgelse og fra Kulturstyrelsen tilladelse til at grave ud i Kavalerfløjen. Formålet var at få klarhed
over, om etageadskillelsen var anderledes i gamle dage, samt hvad der måtte
skjule sig under gulvet i gangen, evt. en
etage nedenunder.

Arkæologer har medvirket til dette arbejde. Vi ønsker den rigtige løsning for
fremtiden med bevarelse af bygningen
uden fugt- og andre problemer samt
forbedring af lejligheden.
Vi låner værker ud til den store Willumsen udstilling ”Badende Børn” i Skagen og senere i Frederikssund. Det drejer
sig om 88 skitser fordelt på 55 rammer.
Den store skitse af badende børn forbliver på Odden, da vi ikke kan få den ud fra
værelset. I stedet for udlånet låner vi forarbejder til ”Moder og Datter i 3 alderstrin”. Efter påske hænges de lånte værker
op i trappeopgangen ovenpå. I Gyldenlæderstuen hænger vi værker til ”Bjergbestigersken” op. Vi håber på godt besøg til at se de lånte værker.
Forprojektet til gendannelse af Odden
Møllesø, som forelå i efteråret, blev dengang indsendt til godkendelse. Når tilladelsen forhåbentlig kommer, vil vi søge
om midler til detailprojekteringen. Eta
bleringen af søen kan løse den opgave,
som kommunen har fået pålagt med adskillelse af kloak- og regnvand. Projektet
er nemlig udformet, så søen samtidig
kan tjene som regnvandsbassin.
Den tilplantning der skal blive en lille
lund vest for Odden vokser fint på 4. år.
Her i medio marts fik vi besøg af TV
Nord med henblik på en udsendelse om
Odden.
Der er mange spændende arrangementer i støbeskeen – og nyd de gamle
stuer i nye klæder. Så glæd jer.
Estrid Mark
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ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Lørdag den 25. april kl. 13.00

Åbne landsbyer: Bjergby og Mygdal
Weekenden den 21. og 22. maj
I weekenden den 21. og 22. maj sker der en hel masse i byerne Bjergby
og Mygdal og omegn – og derfor også på Herregården Odden.
På Odden håber vi at få kursister nok til et tegne-kursus efter model og
et blomsterdekorations-kursus. Der bliver arbejdende værksted i borggården, cafeen er åben og lørdag bliver der forestilling med Skørping
Marionetteater, og om aftenen bliver der musik og fællesspisning i stort
telt. Søndag bliver der gymnastikopvisning på græsset, og spejderne laver løb i Odden Skov. Søndag afsluttes med bl.a. tryllekunstneren DavidT
også i teltet.
Der vil være en bus, som kører rundt imellem aktiviteterne både lørdag
og søndag. 33 steder i Bjergby og Mygdal holder åbent denne weekend,
så der vil være noget for enhver smag.
MAD + KUNST + MUSIK
Onsdagene den 13. juli, den 27. juli og den 10. august kl. 17.30
I sommeren 2015 blev der på Herregården Odden afholdt to helt unikke
arrangementer i juli måned. Der blev budt indenfor til en fortælling om
Oddens historie, en rundvisning i Victor Petersens Willumsen-samling,
3-retters middag med drikkevarer og levende musik. Middagen blev leveret af Landkøkkenet Mygdal, og en stor flok gæve fæstebønder stod
for borddækning, servering og oprydning. Det blev en stor succes.
Der er stemning for at vi gør det igen i kommende sommer, nemlig
onsdagene den 13. juli, den 27. juli og den 10. august kl. 17.30. Kaj og Bo
fra Landkøkkenet Mygdal er taget i ed til at levere deres gode mad alle
3 datoer.
Der kommer flere detaljer, når vi kommer tættere på. Hjælp os med at
sprede budskabet til venner og bekendte, feriegæster eller hvem I nu
kender, som kommer til Nordjylland til sommer. Tag jeres feriegæster
med til en helt speciel aften på Danmarks nordligste herregård. I er altid
velkommen til at kontakte Odden eller et bestyrelsesmedlem, hvis I har
spørgsmål hertil.

5

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Lørdag den 25. april kl. 13.00

Åbne landsbyer: Bjergby og Mygdal
Weekenden den 21. og 22. maj
Lørdag den 21. maj kl. 14.00 på Odden
Skørping Marionetteater opfører Grimms eventyr
om ”Hans og Grete” med heksen i pandekagehuset.

Skørping Marionetteaters forestilling
”Hans og Grete”
Søndag den 22. maj
kommer tryllekunstneren David Tholander og optræder i teltet på Odden. David Tholander har specialiseret sig i at skabe skæve trylleeffekter. Han er uddannet ved teater- og klovneskolen École Internationale
du Théâtre Jacques Lecoq i Paris og optræder både i ind- og udland.

David Tholander
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ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Lørdag den 25. april kl. 13.00

MAD + KUNST + MUSIK
Onsdagene den 13. juli, den 27. juli og den 10. august kl. 17.30

MAD + KUNST + KULTUR
i Hestestalden fra arrangementet sidste år 2015

MINIOMVISNINGER

Der er miniomvisninger i samlingen alle onsdage kl. 14.00
Caféen på Odden holder åbent alle dage
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Gaveidéer
fra Odden
Som tidligere år kan man bestille og købe gaver på Odden.
Gaveidéerne er:
GAVEKORT til 2 overnatninger med morgenmad i Kavalerfløjen med
adgang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1200 kr. – fæstebønder 950 kr.
FÆSTEBONDEMEDLEMSKAB årligt: 225 kr.
SORT FORKLÆDE / MULEPOSE med logo af Odden: hhv. 150 kr. / 50 kr.
PLAKATER:

Selvportræt (træsnit) 50 kr.
Sol og Ungdom (tegning)50 kr.
Michelle Bourret danser Vals (maleri) 125 kr.
Portræt af Michelle Bourret ”Bevæget” (maleri) 75 kr.
En Bjergbestigerske (maleri) 150 kr.

POSTKORT:

5 blandede små 30 kr.
Store eller dobbelte pr. stk. 15 kr.

”ODDENKORS” som vedhæng til kæde eller som broche. Korssmykket er
fremstillet af sterling sølv, forgyldt med 24 karat guld, og består af 7 kors.
Det er adelsfamilien Lunges kendemærke og indlagt på Oddens sydmur
(se forsidebilledet). Pris 300 kr.
FILMEN OM WILLUMSEN-SAMLINGEN. I en række optagelser med Victor Petersen har den kendte dokumentarfilminstruktør Jacob Jørgensen
skabt en introduktion til samlingen. I filmen indgår også optagelser med
Willumsen. Pris 150 kr. – fæstebønder 100 kr.
Ovennævnte kan købes ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk
eller tlf. 98 97 52 02. Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.
ORIGINALE WILLUMSEN LITOGRAFIER
Det er stadig muligt at købe originale J.F. Willumsen litografier på Odden.
Der er et lille hæfte ved disken, hvor man kan se priser og oversigt over
værkerne.
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Af Troels Andersen

Hvad murene fortæller
Udgravning i Kavalerfløjen
I løbet af vinteren har vi fået ny viden om
Oddens bygningshistorie. En udgravning i Kavalerfløjens korridor bekræftede, hvad arkitekt Hans Henrik Engquist
formodede, da han undersøgte Odden
i 1950. Nemlig at der under det nuværende gulv måtte være en underetage,
ca. 70 cm under det nuværende gulvniveau.
Udgravningen blev foretaget ud for
den dørniche, som ses ude fra gårdspladsen. Den underste etages lergulv lå
netop 70 cm nede, med trædesten for
foden af trappen ude fra gårdspladsen.
Etagen må have været temmelig lavloftet og meget mørk. Den lader sig næppe reetablere. Den er blevet fyldt op i
to omgange. I det ældre fyldlag var en
del forkullet træ bevaret. Det kunne in-

dikere, at opfyldningen er sket efter den
brand, der ødelagde vestfløjen i 1764.
Det sidste lag består overvejende af
grus og afsluttes med det nuværende
murstensgulv. Det er formentlig lagt, da
P.G. Rodskier i 1880’erne eller 1890’erne
indrettede mejeridrift i fløjen. Hvornår
de nuværende beboelsesrum er etableret, er usikkert, men det må være sket efter at murstensgulvet blev lagt.
Udgravningen, der blev ledet af middelalderarkæolog Morten Larsen fra
Vendsyssel Historisk Museum, afgav ikke de store fund. Bortset fra rester af dyreknogler, nogle skår af sortbrændt lertøj og et brudstykke af en hvæsse- eller
slibesten var resten byggeaffald med rester af tegl og mursten.
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Istandsættelse af
Spisestuen og
Gyldenlæderstuen
Som beskrevet i Borgavisen nr. 3, 2015
var Spisestuens / Flygelstuens vægge
og vinduesnicher blevet beklædt med
lærredsvægge og tapet i 1916. Under
det var væggene pudsede, men det
meste af pudslaget var så dårligt, at det
måtte bankes ned. Formentlig har man
derfor for hundrede år siden valgt at
beklæde væggene. Nu blev forskellene
mellem murene tydelig. Muren ind til
Gyldenlæderstuen er en 90 cm tyk oprindelig ydermur af sten med dimensionerne 26 x 13 x 8,5 cm.
Ydermurene i Spisestuen er derimod
muret med mindre sten. Der var ingen
forbandt mellem de to mure i hjørnet,
hvor de stødte sammen, og mellemrummet mellem dem var fyldt ud med ler.
Mellem to vinduer mod nord sad en senere tilmuret lysniche af samme størrelse
og i samme højde som dem, der findes i
hallen. Det kunne tyde på, at hall og spisestue er blevet tilføjet på samme tid.
Ved istandsættelsen af Spisestuen er
det mørke parketgulv, der var dækket af
adskillige lag lak, blevet slebet af. Det viste sig at bestå af udsøgt træ, måske Pitch
Pine. Om det fortæller Søren Risager: ”P.P.
vokser i det østlige og sydlige USA, og er
den træsort, som fra naturens side er udstyret med evnen til at kunne regenerere efter brand. P.P. kommer fra nåletræer.
Den udmærker sig dog i forhold til an-

dre nåletræssorter ved at være knastfri.
P. P. er forhen anvendt til skibstømmer.
Jeg er som tømrer flere gange stødt på
lader, hvor der er anvendt skibstømmer
(strandingstømmer der er savet op) som
bærende stolper. Vi taler om gamle lader
fra sidst i attenhundredetallet, vil jeg tro.
Jeg har ligeledes hørt om, at der af strandingsgods blev lavet gulv og loftsbrædder. Hvorvidt det er tilfældet med gulvbrædderne på Odden, ved jeg ikke.”
Vi har afstået fra at genskabe de kunstigt tilføjede vægfelter fra 1916, der skulle illudere et klassicistisk interiør, og har i
stedet til væggene valgt en okker og gul
farve, der svarer til de klassicistiske døre
og reliefsøjlerne, der flankerer kakkelovnen. Inspirationen til valget af vægfarven
stammer bl.a. fra Vilhelm Hammershøis
interiørbilleder fra tilsvarende rum i ejendommen Strandgade 30 i København.
I Gyldenlæderstuen er det triste, slidte
gulvtæppe og det forvitrede linoleumsgulv blevet erstattet med brede gulvplanker som i hallen og i tyendegangen.
Loftet er blevet istandsat og én af vinduesnicherne, hvis pudslag var defekt, er
pudset op. Endelig er radiatorerne i begge rum blevet udskiftet.
Istandsættelsen og de arkæologiske
undersøgelser er blevet mulig takket være støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
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De nyrestaurerede stuer
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Kig gennem de
nyrestaurerede stuer

