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Odden Borg Avis

Oddens portrætter af Michelle Bourret, udlånt til den store Willumsen-udstilling på ARoS kan ses parret med 
billeder fra Willumsen-museet på de stærkt farvede vægge. Foto: Anders Sune Berg. Udstillingens tema er »Den 
vilde, vovede og sene Willumsen« og kan ses indtil den 5. marts 2017.
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Formanden fortæller: Odden er nu lukket 
ned for vinteren, og vi kan 
se tilbage på en rigtig god 
forårs-, sommer- og efter-
årssæson. Vi har deltaget 
med arrangementer i for-
bindelse med Åbne Lands-
byer i Bjergby-Mygdal. Vi 

har afholdt MAD+KUNST+MUSIK arrange-
menter 3 gange i juli og august. Og der har 
været flere mindre musikarrangementer. Tak 
til alle fæstebønder, som har bakket op.

Willumsen-samlingens skitser til badende 
børn er stadig udlånt til udstillingen »I bøl-
gen blå«. Udstillingen blev i september flyttet 
fra Skagen Museum til J.F. Willumsen Muse-
et i Frederikssund. Den kan ses indtil 8. janu-
ar. Skulle der komme fæstebønder forbi, må I 
smutte ind og se, om de passer på »vores« 90 
udlånte skitser.

Til orientering afholdes der generalforsam-
ling i Fæstebondeforeningen lørdag den 22. 
april 2017.

Bestyrelsen ønsker alle fæstebønder en glæ-
delig jul og et godt nytår. 

Agnes Pilgaard

Udgiver af Odden Borg Avis:
Fæstebonde under Herregården Odden
Redaktion: Gerda Rump Christensen

Indhold: 
Formanden fortæller ........................................................2
Julegaveidéer ......................................................................3
Nyt fra Fondsbestyrelsen ...............................................4 
MAD+KUNST+ MUSIK .......................................................6
Find en ny fæstebonde....................................................8
Ferdinand Richardts billeder af Odden .....................9 

Herregården Odden, Oddenvej 31, 9800 Hjørring
Tlf. 98 97 52 02
e-post: museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk
Åben daglig 10-17 fra 1. april 2017

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri A/S

Bestyrelsen 2016/17
Agnes Pilgaard, formand
Kronosvej 56
9210 Aalborg
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 

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

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

Renita Brinth
Kirkevænget 6, Bjergby
9800 Hjørring
24 43 96 98
rrbrinth@gmail.com   



3

Som tidligere år kan medlemmerne bestille og købe julegaver på  
Odden, selv om samlingen for tiden er vinterlukket. Julegaveidéerne er:

GAVEKORT til 2 overnatninger med morgenmad i Kavalerfløjen med ad-
gang til Willumsen-samlingen for 2 personer: Pris 1200 kr. – 10 % rabat for 
fæstebønder

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.

NYE BØGER: »Familien på træben« af Peder Rasmussen 200 kr.
 »Jorn« af Troels Andersen 120 kr.
  »I bølgen blå« Skagens Kunstmuseer og  

J.F. Willumsens Museum 200 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 325 kr.

FILMEN OM WILLUMSEN-SAMLINGEN. I en række optagelser med Vic-
tor 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. 60 81 12 00. Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.

Julegaveideer  
fra Odden
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Vi har lukket for i år, men grupper kan 
se samlingen. Det kræver dog forhånds- 
reservation (mobil 23 46 18 95 eller 60 
81 12 00). Vi ser frem til den nye sæson 
2017, hvor vi desværre skal klare os med 
et halveret tilskud fra kommunen. Der-
for har vi bl.a. ændret på åbningstider-
ne og åbner efter vinteren den 1. april 
og lukker for sæsonen den 23. oktober, 
hvilket svarer til efterårsferiens slut.

Atter en gang tak til de frivillige, uden 
dem kunne vi ikke eksistere. Vi kommer 
til at mangle frivillige kustoder, så har du 
lyst til at holde Odden åben og levende, 
er du velkommen til at kontakte os på 
mobil 60 81 12 00 eller mail: museum@
jfwillumsenodden.dk.

Interessen for J.F. Willumsen er vok-
sende i disse år. Den store Willumsen- 
udstilling »I bølgen blå« i Skagen er slut 
og kan nu ses på Willumsens Museum i 
Frederikssund frem til 8. jan. 2017. Vi har 
dertil udlånt godt 90 værker. Også ARoS 
har taget Willumsen til sig og viser en 
udstilling (26. nov. - 5. marts 2017). Te-
maet er »Den vilde, vovede og sene Wil-
lumsen«. Vi udlåner bl.a. 4 portrætter af 
Michelle Bourret og dobbeltportrættet 
af Willumsen og Michelle Bourret. Alle 
malerier. I kirkekulturugen (12.-19. marts 
2017) udlåner vi ca. 8 værker til kirkecen-
tret i Nørresundby.

Om året i øvrigt: vi har haft mere end 
4000 besøgende, og lejligheden i Kava-
lerfløjen har stort set været udlejet he-
le sommeren. Vi har haft flotte arran-
gementer, koncerter, spisning, som er 

NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN
 

forløbet særdeles godt, takket være fæ-
stebondeforeningen og Troels Ander-
sen. Sæsonen sluttede af med koncert 
smukt udført af 7 sangere fra konserva-
toriet i Köln, ligesom før under ledelse af 
pianist Tanja Tismar. De kommer igen til 
påske 2017.

Det er os en glæde at fortælle, at Jo-
hanne og Aage Louis-Hansens Fond 
endnu en gang har givet os midler, den-
ne gang til en renovering af Kavalerflø-
jen, et arbejde som mange af jer ved er 
nødvendigt. Vi er meget taknemmelige. 
Endnu venter vi på Kulturstyrelsens til-
ladelse til at arbejdet kan sættes i gang 
i det nye år med henblik på den nye ud-
lejningssæson.   

Søprojektet er nu kommet så langt, at 
anlægget nok starter henover somme-
ren. Vi mangler dog den endelige god-
kendelse.

Bestyrelsen ønsker jer alle en tak for je-
res hjælp i året og et godt nytår, også en 
hilsen fra Kirsten Petersen med alt godt 
i det nye år.

Estrid Mark                                                              

Badende børn, udlånt fra Odden  
til udstillingen »I bølgen blå« 
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Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra 1. april 2017 

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

Leje af lejligheden i Kavalerfl øjen med Bed and Breakfast:
•  2 dage for 2 personer 1.200 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
•  2 dage for 1 person 975 kr. – 10 % rabat for fæstebønder
•  Ugentlig leje uden B and B: 3.000 kr. – for fæstebønder 2.700 kr.

Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk 
eller tlf. 60 81 12 00

Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang
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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

Når vi ser tilbage på de tre arrange-
menter, så må det konkluderes, at som-
meraftnerne den 13. og 27. juli samt 10. 
august med Mad, Kunst og Musik på 
Herregården Odden igen blev en suc-
ces. Der var henholdsvis 27, 33 og 26 
gæster, og arrangementerne gav i alt et 
overskud på 10.118 kr.

Dette overskud har kun kunnet opnås, 
fordi mange fæstebønder tilbød at være 
serveringspersonale, borddækkere, op-
vaskere, omvisere og historiefortællere 
m.m. De 19 fæstebønder var fordelt på 
de 3 datoer. Vi var 9 hjælpere hver aften, 
hvilket betød, at der var enkelte gen-
gangere. Det betød ligeledes, at vi ikke 
blev overanstrengte, fordi vi var mange 
til at tage fat.  Vi havde helt sikkert træt-
te fødder efter hver aften, men vi havde 
også haft det sjovt, og oplevet hvor gla-
de og tilfredse gæsterne var.

Ud over fæstebøndernes bidrag, hav-
de vi heller ikke klaret det uden Land-
køkkenet Mygdal’s to super dygtige 
kokke Kaj og Bo. Der var megen ros af 
maden fra alle gæster.

Et forhold der også har betydning 
for overskuddets størrelse, kan vi tak-
ke Daglig Brugsen Bjergby for. Vi fi k en 
rigtig god pris på alle de drikkevarer, vi 
købte der.

Allersidst skal nævnes, at der var mu-
sikalsk underholdning med 3 forskellige 
grupper, nemlig: »Midt i ugen«, »De spil-
lemænd« og »Kahlúa Kvintetten«. Alle 
3 bands spillede uden honorar. Til dem 
skal der også lyde en stor tak.

Stemningen er helt sikkert, at vi gør 
det igen til næste sommer. Tanken er, at 
vi fastholder samme koncept hvis mu-
ligt. 

Af Agnes Pilgaard

MAD + KUNST + MUSIK
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Som mange måske ved, har Hjørring Kommune varslet nedskæringer i 
tilskuddet til Willumsen-samlingen på Odden, og der er udsigt til at det 
helt bortfalder i 2018.

Derfor vil Fæstebondebestyrelsen gerne opfordre alle fæstebønder 
til at overveje at støtte Odden ved hver især at finde en ny fæstebon-
de og anbefale, at vedkommende melder sig ind i Fæstebondeforenin-
gen. Dette forslag blev fremsat og kraftigt anbefalet ved fæstebonde-
foreningens generalforsamling i 2015.

Medlemskab koster 225 kr. om året. Men man kan også give det som 
gavekort (se side 3). Medlemmer har:

   •  Gratis adgang til Odden når som helst

   •  Rabat ved koncerter m.m. 

    •  Gratis deltagelse i den festlige, årlige generalforsamling med 
skipperlabskovs (næste gang 22. april 2017)

   •   10 % rabat på leje af gæstelejligheden »Kavalerfløjen«

Odden åbner igen 1. april, og entréen er 70 kr. for voksne, så kontingen-
tet vil være tjent ind ved få besøg. En tilgang af mange nye fæstebøn-
der vil styrke Oddens økonomi – og måske formilde Hjørring Kommune, 
der ved en solid forankring kan forsikres om, at det vil være et stort tab 
for os alle, hvis Odden må lukke, og samlingen flyttes et andet sted hen. 

Dette år har Fæstebondeforeningen fået en tilgang på over 30 nye 
medlemmer. Vi håber, at det er en tendens, som kan fortsætte.

Tilmelding kan ske til kasserer Peter Smidstrup, tlf.  40 71 72 73, e-mail: 
petersmidstrup@gmail.com eller tilmeld på www.faestebonde.dk.

Find en ny  
FÆSTEBONDE
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Det ældste billede af Odden, der kendes, 
blev malet af Ferdinand Richardt i 1846. 
Richardt (1819-1895) kom som 16-årig 
på Kunstakademiet i København og for-
lod akademiet i 1846. Han satte sig for 
at skildre de danske herregårde og rej-
ste rundt i hele landet og i Skåne mel-
lem 1844 og 1855. Flere hundrede akva-
reller blev grundlaget for udgivelsen af 
en serie litografier med titlen »Prospec-
ter af danske Herregaarde«, der gennem 
årene voksede til 20 bind. 

Hans akvarel af Odden er fra d. 14. ju-
li 1846. Bygningerne er set fra nordvest. 
Forgrunden er frit komponeret, søen 
synes at gå næsten op til slotsbanken, 
og banken er meget lav i forhold til de 
nuværende terrænforhold.  Samme frit 
komponerede forgrunde finder man på 
adskillige andre af hans herregårdspro-
spekter.

Til gengæld er han uhyre nøjagtig, når 
det gælder gengivelsen af bygningerne, 
helt ned til detaljer som antallet og pla-
ceringen af murankrene og fordybnin-
gerne i muren under taget på sydfløjen. 
Man kan se kældernedgangen i østflø-
jen og en døråbning, der hvor den nu-
værende indgangsdør er placeret, mens 
der er spor af en ældre indgangsdør på 
den anden side af kældernedgangen. 
Hovedbygningen har kun to skorste-
ne. I vestgavlen ses en ”hemmelighed” 
af meget gammel dato. Vestfløjen er et 
bindingsværkshus med femten fag og 
med tegltag. Oven over den aner man 
taget fra avlsgården på den anden side 
af Oddenvej.

I juli 1855 rejste Richardt til Amerika, 
men kort forinden må han være vendt 

tilbage til Odden, hvor han malede et lil-
le oliemaleri, igen set fra nordvest. For-
grunden blev ligesom på akvarellen, frit 
behandlet og søen befolket med tre sva-
ner og en flok ænder. Men der var sket 
noget med bygningerne siden sidst. 
Hovedbygningen havde fået en skor-
sten mere. Vestfløjen var blevet hvid-
kalket, og på østfløjen var døren flyttet 
hen mod midten, hvor der på akvarellen 
kun anedes en tidligere døråbning. Og 
endelig var den nuværende tilbygning 
blevet opført mod nord. Den må altså 
være bygget mellem juli 1846 og før juni 
1855, sandsynligvis af Christopher Græ-
bert, der ejede Odden frem til 1853, til at 
huse en del af det store folkehold som 
opregnes i folketællingen fra 1850.

I USA virkede Richardt fra 1855 til 1859 
som landskabsmaler og havde succes, 
ikke mindst med sine fremstillinger af 
Niagara vandfaldene. Tilbage i Danmark 
genoptog han arbejdet med de topo-
grafiske skildringer af herregårdene og 
i 1867-68 med udgivelsen af litografier-
ne. Blandt dem var litografiet af Odden, 
der nøje følger hans akvarel fra 1846, og 
altså ikke har tilbygningen mod nord 
med. I 1873 rejste han atter til Amerika 
og levede til sin død i Californien. Hans 
tegninger til værket om herregårdene, 
som han havde taget med sig, blev i 
2002 skænket til Søllerød Museum af en 
af hans efterkommere, og de findes nu 
på Nationalmuseet.

Det lille maleri af Odden fra 1855 ken-
des ejendommeligt nok i endnu to ud-
gaver. Et tilhører Vendsyssel Historiske 
Museum og et andet er i privateje. På 
museets billede er døren i tilbygningen 

Af Troels Andersen

Ferdinand Richardts billeder af 
herregården Odden
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rykket længere mod nord, men ellers 
følger det 1855-versionen og kan være 
malet af Richardt selv. Han var næppe 
på Odden igen efter 1859, men han kan 
have udført en kopi på bestilling i Kø-
benhavn.

Det privatejede billede har flere af-
vigelser, forgrunden er ændret, og ho-
vedbygningen har igen kun to skorste-
ne. Tilbygningen har ikke det afvalmede 
tag i gavlen, der stadig findes i tagkon-
struktionen; der er desuden kun to vin-
duer i gavlen, på langsiden er der et vin-
due mindre, og døren er igen rykket et 
fag. Endelig kan man se en temmelig høj 
tjæret sokkel. Når man tager Richardts 
nøjagtighed i forhold til det topografi-
ske i betragtning, kunne man forledes til 
at tro at der er tale om en kopi, udført af 
en anden maler. Men det bærer en sig-
natur med rødt: FR 1855. Desværre ken-
des billedet kun fra et lille fotografi, men 
hvis det skulle dukke op, kunne en sam-
menligning med de to andre versioner 
måske afklare spørgsmålet om hvem 
der har udført det.

Man kan læse mere om Richardt i bogen  
Danske herregårde og Amerika  af Melinda 
Young Stuart og Niels Peter Stilling fra 2003, 
udgivet af Søllerød Museum, Gl. Estrup Herre-
gårdsmuseum og Nationalmuseet.

Modstående side 11: Øverst det privatejede 
maleri af Odden, hvor forgrunden er ændret,  

hovedbygningen kun har to skorstene  
og tilbygningen ikke har afvalmet tag.

Nederst maleriet, som ejes af  
Vendsyssel Historiske Museum 

Side 12, bagsiden: Øverst Richardts akvarel  
fra 14. juni 1846, som ejes af Nationalmuseet.  

Nederst maleriet fra 1855, som er i privateje
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