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Odden Borg Avis

Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag 22. april kl. 13.00. Alle fæstebønder 
inviteres til generalforsamling på Odden. Traditionen tro indledes eftermiddagen med koncert i Flygelstuen. 
Derefter byder bestyrelsen på skipperlabskovs i Sommerstuen, hvor der også holdes generalforsamling. Vi slutter 
dagen med kaff e og hjemmelavet lagkage.  (Billedet er fra indledningskoncerten i 2016).
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Formanden fortæller: Den 1. april slår Od-
den igen dørene op. Der 
har været stor aktivitet i 
vinterens løb omkring re-
novering af Kavalerfløjen. 
Vi er alle spændte på at se 
det endelige resultat. 

Den 22. april kl. 13 afhol-
der Fæstebondeforeningen generalforsam-
ling. Vi håber, at den restaurerede lejlighed 
kan vises frem. 

Af hensyn til borddækning og traktement 
er det vigtigt, at tilmelde sig på forhånd. Det 
plejer at være en rigtig hyggelig og interes-
sant eftermiddag. 

Vi glæder os til at få alle de udlånte Wil-
lumsen-skitser og forarbejder tilbage. Det 
har været fantastisk at se, hvor stor opmærk-
somhed de har fået både på Skagen Museum, 
Frederikssund Museum og på Aros i Århus. 
Vi håber, at det har givet meget PR, at der vil 
komme endnu flere gæster på Odden i 2017. 

Agnes Pilgaard
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN

Lørdag den 22. april kl. 13.00
Fæstebønderne under Herregården Odden holder generalforsamling 
som sædvanlig med indledende velkomst, koncert i Flygelstuen, spis-
ning i Sommerstuen, generalforsamling og overrækkelse af årets gave 
til Victor Petersens Willumsen-samling.

Spisningen bliver, også som sædvanlig, skipperlabskovs med rød-
beder, rugbrød og persille. Efter selve generalforsamlingens afholdel-
se serveres kaff e eller te med hjemmelavet Odden-lagkage.

Generalforsamlingen indledes med velkomst ved formanden Ag-
nes Pilgaard og koncert i Flygelstuen. I år spiller musikerne Hanne Høy 
Houengaard, som bor i Bjergby og er cellist i Aalborg Symfoniorkester, 
og Peter Lindhardt Toft, i mange år organist i Tornby og Vidstrup kirker 
og nu organistvikar i Bjergby og Mygdal.
  
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 18. april.

Hanne Høy Houengaard 
Og Peter Lindhardt Toft

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra 1. april

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

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. – fæstebønder 2.700 kr.
Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til
museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 98 97 52 02 
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Også denne vinter er der travlhed in-
dendørs på Odden. Alle tilladelser kom 
vel på plads, så nu er håndværkerne i 
gang med det ret så omfattende arbej-
de med en stor renovering af Kavalerflø-
jen. Gulvene bliver sænket og hele lej-
ligheden bliver nymonteret. Vi håber, at 
Kavalerfløjen står klar til udlejning til på-
ske. Vi har allerede modtaget de første 
reservationer. Se andetsteds i bladet om 
de »opdagelser« der blev gjort i løbet af 
arbejdet.

Mygdal er p.t. mere eller mindre spær-
ret, da arbejdet med kloakeringen og 
søen er påbegyndt. Hjørring Vand reg-
ner med projektets færdiggørelse in-
den sommerferien. Som I måske husker, 
er søprojektet også baseret på at kunne 
tjene som regnvandsbassin for Mygdal. 
Hjørring Vand har påtaget sig alle an-
lægsudgifter mod at vi stiller jorden til 
rådighed. Desuden har vi støttet projek-
teringen direkte med fondsmidler for 
305.000 kr.

Vi har ved donation erhvervet en stor 
akvarel af Willumsen, malet 1. maj 1903 i 
Sceaux Robinson udenfor Paris. Det dre-

NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN
 

jer sig om »Bygevejr, stor byge trækker 
op i horisonten«.

Vore trofaste operasangere fra Køln 
har bebudet at komme til Odden i ugen 
efter påske. Datoen er endnu ikke fast-
lagt, så hold øje med vores næste ny-
hedsbrev. Send gerne mail-adresser, og-
så hvis I har skiftet dem.

Vi har haft møde med Kulturudvalget 
vedrørende de årlige tilskud samt opnå-
else af et rente- og afdragsfrit lån. Udval-
get har på dets nylige møde vedtaget 
følgende beslutning, der giver nyt håb 
for Oddens fremtid:

»Fritids-, Kultur- og Bosætningsudval-
get ønsker at bakke op om bevarelsen 
af Herregården Odden. Udvalget ønsker 
derfor, at støtten til Herregården Odden 
revurderes i forbindelse med budget-
lægningen for 2018. Fritids-, Kultur- og 
Bosætningsudvalget anmoder samtidig 
Byrådet om, at der gives principiel op-
bakning til, at der gives et rente- og af-
dragsfrit lån på 0,709 mio. kr. med finan-
siering fra kassen.« 

Estrid Mark                                                              

MINIOMVISNINGER
Der er miniomvisninger i samlingen alle onsdage kl. 14.00 

Caféen på Odden holder åbent alle dage
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Lørdag den 25. april kl. 13.00

ARRANGEMENTER  
PÅ ODDEN 

MAD+KUNST+MUSIK 2017
For 3. gang vil der blive afholdt 3 helt 
unikke sommerarrangementer på Od-
den. 

Datoerne bliver onsdag den 19/7, 2/8 
og 16/8.

Aftenen begynder kl. 17.30 med vel-
komstdrink og tapas i Hestestalden, 
hvor der vil blive fortalt om Herregår-
den Oddens historie. Herefter inviteres 
gæsterne til en omvisning i Victor Pe-
tersens Willumsen-samling. Kl. 19 vil der 
blive serveret hovedret og dessert in-
klusiv vin i herregårdens stuer, hvor gæ-
sterne er omgivet af Willumsens værker. 

Aftenen afsluttes i Hestestalden med 
live musik, kaffe og småkager.

MAD + KUNST + KULTUR i Hestestalden

Maden vil igen blive leveret af Land-
køkkenet Mygdal, og serveringen leve-
res af glade fæstebønder. Aftenen slut-
ter senest kl. 22.

Prisen for hele arrangementet er kr. 
450,- pr. person, inklusiv drikkevarer.

Vi håber, I vil sprede budskabet til fami-
lie og venner, som måske selv eller sam-
men med sommergæster kunne have 
lyst til at få en stor og anderledes ople-
velse i det nordjyske.

Tilmelding senest … til …..
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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.

”ODDENKORS” som vedhæng til kæde eller som broche. Korssmykket er fremstillet af ster-
ling sølv, forgyldt med 24 karat guld, og består af 7 kors. Det er adelsfamilien Lunges kende-
mærke 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 fil-
men indgår også optagelser med Willumsen. Pris 150 kr. – fæstebønder 100 kr.

ORIGINALE WILLUMSEN LITOGRAFIER
Se priser og oversigt over værkerne ved disken.

Ovennævnte kan købes ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk eller tlf. 98 97 52 02. 
Ved forsendelse pålægges forsendelsesomkostninger.

Køb og gaveidéer  
fra Odden

”LILLE PIGE MED FINGEREN I MUNDEN” er titlen på et af Willumsens tidligste litografier. 
Det er hans opus 11, trykt i 1910 hos Cato i København i 45 eksemplarer. På Odden er der en 
række prøvetryk i én og to farver, foruden det endelige tryk i tre farver. 

Litografiet forestiller formentlig hans yngste datter Anse.  Det blev i sin tid brugt som forlæg 
for en gavludsmykning i kampagnen ”Mælk gir sundhed” og kunne i mange år ses på en hus-
gavl på H.C. Andersens Boulevard bag Københavns Rådhus.  

Med tilladelse fra Copydan og støtte fra Fæstebondeforeningen har vi hos Vestergaards 
Bogtrykkeri fremstillet en reproduktion i begrænset oplag, der sælges til fordel for Wil-
lumsen-samlingen. 

Prisen er 100 kr. plus evt. forsendelse. Reproduktionen har samme størrelse som originalen, 
papirformatet 70 x 50 cm. (Se litografiet på bagsiden af bladet).    
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I skrivende stund ligner boligen i ka-
valerfløjen en byggeplads. Den arkæ-
ologiske undersøgelse, der er omtalt 
i Borgavisen nr. 1, 2016, viste, at der i 
denne ældste del af Oddens bygninger 
fra 1500-tallet, eller muligvis endnu før, 
havde været en lav, mørk kælder med 
adgang fra gården. I krybekælderen 
under værelser og køkken viste det sig 
ved en regulær huleforskning, at der i 
hele bygningens længde og bredde lå 
et omhyggeligt udført murstensgulv, 
forsænket ca. 40 cm i forhold til niveau-
et i porten og gårdspladsen. Gulvet var 
lagt med nyere røde mursten. Endvide-
re sås det, at ydermuren ud mod por-
ten, der oprindelig må have været ca. 

Af Troels Andersen

Kavalerfløjen – ikke til at kende
90 cm tyk, var blevet nedrevet og er-
stattet af en tynd bindingsværksmur, 
hvori der havde været en døråbning 
omtrent midt på. Bindingsværket var 
for neden i stærk forrådnelse.

Murstensgulvet må være blevet lagt 
efter 1880, da P.G. Rodskier overta-
ger forpagtningen af Odden, bygger 
ny stor kostald og satser på mejeri-
drift. I en synsforretning fra 1885 om-
tales rummet som et mejerirum. Når 
den gamle ydermur i porten blev ned-
revet, må det være sket for at få plads 
i portrummet til at aflæsse mælkejun-
ger, der så kunne bæres gennem døren 
ind det store, højloftede rum. Vægge-
ne var tjærede langs soklen og sand-
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synligvis rødkalkede. Det forsænke-
de gulv gjorde rummet køligere. Her 
må have stået store kar, hvori mælken 
blev hældt op, så fløden kunne skum-
mes af. Dette såkaldte holstenske sy-
stem blev snart forældet, men de før-
ste centrifuger var kun lige kommet 
frem i 1878, og endnu var andelsme-
jeriernes tal meget begrænset. En ovn 
i den anden ende af rummet, nævnt i 
synsforretningen, sørgede formentlig 
for opvarmning og lavpasteurisering 
ved tilberedelse af skummetmælk. De 
tømte mælkejunger blev skyllet, bå-
ret ud gennem en dør i nordvæggens 
vestlige ende og stillet til afhentning 
nær porten, som det ses på et foto-
grafi fra omkring 1900. Endnu i 1950, 
da restaureringsarkitekt Hans Henrik 
Engqvist opmålte Odden, må det have 

været ét stort rum uden skillevægge. 
Sådan fremtræder det i hvert fald på 
hans tegning fra 1952.  

Hvornår er da værelserne blevet 
etableret? Det har vi fået et delvist svar 
på ved den igangværende restaure-
ring.  På murene i det første rum var 
der klæbet aviser, dateret 1961. Det vil 
sige mens Chr. Hansen ejede Odden. 
Han solgte den i 1962, men fik lov til 
at bo der i endnu fem år. Han forsøgte 
som ejer at få indtægter gennem ud-
lejning af værelser bl.a. til husvilde, og 
ved - uden større held - at drive et som-
merpensionat. Ved indretningen af 
værelserne flyttedes indgangsdøren til 
den nuværende plads, så den førte ind 
til en korridor.

Højdeforskellen mellem mejerirum-
mets murstensgulv i korridoren og de 
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nye gulve i værelserne måtte så over-
vindes ved etablering af krybekælde-
ren, og ved at der blev muret tre ind-
vendige trapper i korridoren op til 
værelser og køkken. Senest blev der i 
1986 indrettet toilet for enden af korri-
doren, også med adgang via en trappe. 
Derved tilmuredes den dør i den tykke 
gamle ydermur, der førte ud til gårds-
pladsen, og måske før det forbandt Od-
dens sydfløj og den i 1764 nedbrændte 
vestfløj. Det kunne forklare det brand-
lag, som blev fundet ved den arkæo-
logiske undersøgelse ca. 40 cm under 
murstensgulvets niveau.

Med støtte fra Aage og Johanne Lou-
is Hansens Fond og efter en langvarig 
forhandling med Kulturstyrelsen, der 
bl.a. insisterede på, at vi skulle bevare 
den kun godt 10 cm tykke bindings-
værksmur i porten, der var helt uiso-
leret og i forfald, begyndte restaure-
ringsarbejdet i december. Det rådnede 
tømmer i bindingsværket blev udskif-
tet og felterne imellem fagene genmu-
ret. De var for en dels vedkommende 
muret op med gamle munkesten fra 
den nedbrudte ydermur, mens døråb-
ningen var muret til med nyere mur-
sten. Målet for arbejdet har været at 
sløjfe krybekælderen, der var kilde til 
forhøjet fugtighed med fare for råd og 
svamp og et generelt dårligt indekli-
ma. Derved kunne alle rummene kom-
me til at ligge i samme niveau og de 
oprindelige vinduesnicher træde frem 
i deres fulde højde. 

Der bliver nu isoleret mod murstens-
gulvet og jorden, og varmetabet gen-
nem bindingsværksmuren elimineres 
ved, at der opføres en indre, isoleret 
mur i værelset ud mod portrummet. 
Alle installationer og køkken fornyes 
og loftet i korridoren, der udgøres af 
gulvplankerne på 1.sal, brandsikres og 
isoleres til gavn for indeklimaet i over-
etagen.  

Tilsynsførende med arbejdet er arki-
tekt Jørgen Toft Jensen, arbejdet udfø-
res af Ilbro Tømrer og lokale håndvær-
kere. Forhåbentlig holder tidsplanen, 
så arbejdet kan afsluttes inden på-
ske. Dermed vil restaureringen af hele 
Odden, ude som inde, der blev påbe-
gyndt i 2006 være bragt til ende.

Vi håber at kunne modtage mange over-
nattende gæster i de nye rammer. Til glæ-
de for gæsterne og som en stadig mere 
nødvendig indtægtskilde for Odden. De 
første reservationer er allerede indløbet. 
Husk at fæstebønder har rabat ved leje 
på ugebasis og ved B+B i 2 nætter, også 
på de gavekort til begge opholdsformer, 
der kan købes på Odden. 
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Nu genopstår middelalderens møllesø 
nord for Odden. Søen ses på de tidlig-
ste kort over herregårdens omgivelser 
og sikrede i århundreder driften af Od-
den Vandmøllle. Søen blev tørlagt i be-
gyndelsen af omkring år 1900 i et forsøg 
på at skaffe mere landbrugsjord til her-
regården.  Men udbyttet stod i længden 
ikke mål med anstrengelserne. Store de-
le af arealet stod om foråret under vand, 
og sivplanter blandedes med græsbe-
voksningen.  

Et samarbejde mellem fonde, kommu-
nen og Odden. I 2013 fik vi en betyde-
lig fondsstøtte til at erhverve det areal, 
hvor søen tidligere lå. Siden har besty-

Af Troels Andersen

Middelaldersø genopstår omkring 
Odden Herregård

relsen arbejdet med planerne for gen-
skabelse af søen. Der tog fart, da end-
nu en stor fond bevilgede penge til et 
forprojekt. Der blev indgået aftale med 
firmaet Orbicon, foretaget boringer for 
at fastslå, hvor vandspejlet lå, og udar-
bejdet planer, der tog hensyn til natur-
beskyttelsen af de omkringliggende 
engstrækninger og af vandløbet Skeen 
Møllebæk.

På forslag af Hjørring Kommunes kon-
sulent undersøgte man mulighederne 
for at den genskabte sø tillige kunne 
være med til at løse kloakeringsproble-
merne i Mygdal. Her som overalt i landet 
skal spildevand og overfladevand ad-

Fr. Richardts maleri af Odden set fra søen, 1855, efter tegning fra 1846
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Matrikel kort over Odden og omgivelser ca. 1800

skilles, da det eksisterende kloaknet ikke 
kan rumme de stigende regnmængder. 
Fra Mygdal skal det forurenede spilde-
vand pumpes den lange vej til rensning 
i Hirtshals, mens overfladevandet, dvs. 
regnvand og vand fra befæstede arealer 
på veje og villagrunde, fremover med 
langt mindre udgifter kan ledes til møl-
lesøen.

Detailprojektet til søens genskabelse 
er på Oddens initiativ, igen med fonds-
støtte, blevet udviklet i samarbejde mel-
lem Orbicon, Hjørring Vand og Hjørring 
Kommune. Odden stiller en stor del af 
den erhvervede jord gratis til rådighed 
for etableringen af bassinet og har så-
ledes bidraget med indsamlede fonds-
midler på c. 650.000 kr. til projektets rea-

lisation, mens Hjørring Vand påtager sig 
anlægsudgifterne.

Et sammenhængende naturareal. På 
arealet syd for søen foretog vi i 2013-14 
skovrejsning, en vandresti fører allerede 
nu fra Odden Skov syd for Oddenvej op 
mod det kommende søareal, og land-
skabet omkring herregården vil således 
i løbet af få år fremstå reetableret, som 
det en gang så ud, til glæde for såvel de 
lokale beboere som turister fra ind-og 
udland, der årligt besøger Willumsen-
samlingen på Odden.

Hjørring Vand har meddelt, at arbej-
det med genskabelsen af søen påbe-
gyndes midt i maj og forventes afsluttet 
inden sommerferien i år. Gravearbejdet i 
Mygdal By er allerede i fuld gang.




