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Fra generalforsamlingen lørdag den 22. april. Næsten 50 fæstebønder deltog. Der var som
altid en livlig stemning, interesse for foreningen og arbejdet på Odden. Fæstebønderne mødtes i
Flygel- og Gyldenlæderstuerne til velkomst ved formand Agnes Pilgaard og afsyngelse af Fritz
Tandrups Borgsang med organist Peter Lindhardt Toft ved flyglet. Derefter var der middag med
den hjemmelavede skipperlabskovs ovenpå i Sommerstuen, hvor der efterfølgende blev holdt
generalforsamling.

Bestyrelsen 2017/18

Formanden fortæller: Efteråret står for døren, og vi kan se tilbage på
et smukt forår og en dejlig
sommer på Odden, hvor vi
indtil nu ikke har lidt under
tørke.
Der var tre aftener, hvor
der var ekstraordinært dejligt vejr, nemlig hvor fæstebønder afholdt
MAD + KUNST + MUSIK arrangementer. Alle
tre arrangementer var meget vellykkede. Tak
til alle jer der bakkede op.
Selv om det føles som meget længe siden,
vi holdt generalforsamling i Fæstebondeforeningen, vil jeg alligevel benytte lejligheden
til at takke for det store fremmøde og for
en hyggelig dag på Odden. Den opbakning
sætter bestyrelsen stor pris på.
Vi er i Fæstebondebestyrelsen meget
spændte på, hvordan det kommer til at gå
med efterårets genforhandling i Hjørring
Byråd af aftalen om støtte til Odden og til
samlingen. Vi håber af hele vort hjerte, at
Hjørring Kommune vil droppe det varslede
fuldstændige stop for tilskud til Oddens drift.
Agnes Pilgaard
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Sæson 2017 går på hæld. Vi glæder os
over den nyrestaurerede gæstebolig i
Kavalerfløjen. Der har været mange udlejninger til B+B og på ugebasis. Vi har
allerede reservationer til 2018 og opfordrer til flere og minder om, at fæstebønderne har rabat på udlejningen.
Ved en regnfuld sommer er det godt
for Vendsyssel, at turisterne har andre
muligheder, når strandvejret svigter. Besøget på Odden har været på omtrent
samme niveau som i 2016, hvor vi kunne glæde os over flere besøgende på
grund af udstillingen ”Badende børn”
på Skagens Museum.
Vi står foran en udskiftning i bestyrelsen. Advokat Tage Kragbak, der har
været med siden 2004, har besluttet
at trække sig fra det juridiske arbejde
for Odden. Et stort og ofte vanskeligt
arbejde. Det har altid været muligt at
komme i kontakt med Tage. Vi forstår,
at hans daglige job som advokat kræver ham meget. Vi siger ham mange tak
for al hans hjælp og positive tilgang til
Odden.

Udgravningen af søen er i fuld gang.
Der er anlagt en bred kørevej for gravemaskinen, der gnaver sig ned til et lerlag, der skal danne søbunden. Pumper
holder vandet væk. Arbejdet varer det
meste af efteråret. Det er Hjørring Vand
og entreprenørfirmaet Vennelyst, der
praktisk og økonomisk står for arbejdet. Odden lægger jord til og har bidraget med en fondsstøtte på 305.000 kr. til
projekteringen.
Vi håber, at Odden også fremover
vil kunne tage imod gæster fra nær
og fjern og danne ramme om store og
små begivenheder i egnens kulturelle liv. En stor frivillig indsats og meget
betydelige fondsmidler har hidtil, i forening med Hjørring Kommunes støtte,
gjort det muligt. Vi håber på forståelse
for Oddens og Willumsen-samlingens
historiske og kunstneriske betydning
for landsdelen, når Hjørring Byråd skal
behandle budgettet for 2018 og skal
tage stilling til om Oddens virke kan
fortsætte.

Estrid Mark

CAFÉEN I HERREGÅRDSKØKKENET
Caféen på Odden holder åbent alle dage
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Af Agnes Pilgaard

MAD + KUNST + MUSIK
19 fæstebønder var aktive omkring de tre
sommerarrangementer den 19/7, 2/8 og
16/8. Og det blev igen i år en stor succes.
Det har været betydelig lettere at sælge billetterne, selv om prisen var hævet
til 450 kr. Ved de sidste to arrangementer var der udsolgt. Det var rigtig dejligt at kunne skrive på facebook: ”Willumsens venner på Odden”, at der er
UDSOLGT og venteliste! Den første aften var der 34 gæster, meget tæt på udsolgt. Der er kun plads til 38 gæster. Vi
kan på mange måder mærke, at arrangementet er slået an. Der var bestillinger på billetter allerede inden plakaten
var printet og lagt ud.
Der var selskaber på 6, 9 og 11 gæster,
og deriblandt flere børn og teenagere,
som også så ud til at hygge sig rigtig
meget.
Vi er rigtig glade for det gode samarbejde, vi har haft fæstebønderne imellem de tre aftener. Vi har hver gang

været så mange, at vi ikke er blevet overanstrengte – og dog var der nok at gøre
hele aftenen. Landkøkkenet Mygdal serverede igen meget lækker mad, Bjergby
Dagli’ Brugs leverede virkelig god vin til
en meget god pris for os, og ikke mindst
så bidrog de tre bands på bedste vis til
en flot afslutning på aftnerne. To af bandene har hjulpet os før, nemlig de lokale
grupper ”Midt i Ugen” og ”Coffeebreak”.
Det tredje band ”A Minor Blues Band”
kom fra Aalborg. En meget flot gestus.
I år har vi haft 3 forskellige personer til
at fortælle om Oddens historie og samlingen. Det var Fritz Tandrup, Jakob Kofoed og Svend Lilleheden, alle tre erfarne omvisere.
Fæstebondebestyrelsen vil hermed
gerne takke hver og en, som har bidraget til de tre store arrangementer. Det
har været muligt at få et rigtig pænt
overskud, som kan komme Odden til
glæde fremover.
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN
Referent Jette Nedergaard
Lørdag den 22. april 2017
Til den årlige generalforsamling i Fæstebondeforeningen på Odden var der mødt
næsten 50 fæstebønder fra nær og fjern.
Denne gang var vi ramt af diverse
uheld: varmtvandsbeholderen var gået
i stykker, strømmen var ”gået” om natten, og den ene musiker var blevet syg!
Men heldigvis kunne organist Peter
Lindhardt Toft spille til Borgsangen, der
blev sunget efter formand Agnes Pilgaards velkomst. Borgsangens forfatter,
Fritz Tandrup, introducerede og modificerede de noget svulstige vendinger,
der i sin tid blev inspireret af Victor Petersens frodige fantasi og måske lidt ønsketænkning fra hans side.
Den gode skipperlabskovs med tilbehør blev indtaget i Sommerstuen inden
generalforsamlingen.

foreninger, heriblandt Odden, holdt
åbent hus. På Odden opførte Skørping Marionetteater lørdag eftermiddag to velbesøgte forestillinger med
”Hans og Grete”. Vendsyssel Langbuelaug demonstrerede bueskydning,
og folk fik mulighed for at prøve selv.
Der var 130 mennesker til spisning og
musikalsk underholdning i telt på plænen lørdag aften. Søndag formiddag
blev der arrangeret familietur i Odden
skov, som naturvejleder Jacob Kofoed
og KFUM-spejderne stod for. Der var
blomsterdekorationskursus ved Blomstermanden, Johnny Haugaard. I Borggården var der hele dagen arbejdende
værksteder. Søndag eftermiddag blev
teltet igen fyldt til forestillingen med
tryllekunstneren David Tholander, og
Bjergby-Mygdal Voksenkor og skolekoret afsluttede med fællessang. Rundt i
de to byer skete der utrolig mange ting,
så der var nok at se på. 30 forskellige steder holdt åbent.
Sommerarrangementerne Mad, Kunst
og Musik den 13. og 27. juli samt 10.
august blev igen en succes. Alle 3 gange blev gennemført. Der var hhv. 27, 33
og 26 deltagere, og der blev et overskud
på kr. 10.118. Musikerne var i år ”Midt i
ugen” med hits fra tresserne, Kahlúa
Kvintetten med fem unge jazzmusikere,
samt De Spillemænd, som også medvirkede sidste år.

Ad 1
Birte Roest blev valgt til dirigent.
Ad 2
Herefter aflagde formanden Agnes Pilgaard beretning:
”Jeg vil starte med at fortælle, hvad
der er sket i Fæstebondeforeningen siden sidste generalforsamling.
Fæstebønder har på forskellig vis været aktive ved især to store arrangementer på Odden i 2016.
”Åbne Landsbyer” den 21. og 22.
maj, hvor en række institutioner og
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Der var igen stor tilfredshed med det
gode samarbejde både med Mygdal
Landkøkken, Bjergby Brugs og mellem
de medvirkende fæstebønder. Der var
ni fæstebønder hver gang iført fæstebondeforklæder.
Arrangementet var som sidste år med
start i Hestestalden, hvor der blev serveret velkomstdrink og tapas som forret.
Troels Andersen fortalte om Oddens historie. Så var der omvisning i Willumsensamlingen efterfulgt af hovedret og
dessert i Flygelstuen og Gyldenlæderstuen. Aftenen blev afsluttet i Hestestalden med kaffe og småkager til den musikalske underholdning. Billetterne blev
solgt til 425 kr. pr. stk. inkl. drikkevarer.
Ud over disse to store arrangementer
var der den 4. september friluftsgudstjeneste med sognepræst Lars Brinth på
græsplænen foran Odden med over 60
deltagere. Vejret viste sig fra den allerbedste side, og der var udsmykket med
spejdernes kors og alterbord pyntet med

georginer. Der var 5 veloplagte Sindalblæsere, der spillede til salmesangen,
som menighedsrådet havde engageret.
På sidste års generalforsamling blev
det aftalt, at der skulle afholdes en Bondefangeraften, hvor fæstebønder kunne
invitere potentielle fæstebønder med til
en aften på Odden. Denne aften blev afholdt den 7. september. Vi blev desværre
ikke så mange, som vi havde håbet, men
resultatet blev alligevel 4 nye fæstebønder. Det blev en virkelig hyggelig aften
med kaffe og kage og rundvisning i Willumsen-samlingen ved Jette Nedergaard.
Fæstebondeforeningen og Fondsbestyrelsen er allerede i gang med at planlægge flere spændende arrangementer
for 2017 og 2018.
Landsbyrådet arrangerer i år ”Åbne
Landsbyer” i weekenden 6.-7. maj, hvor
der igen foregår noget i alle foreninger og institutioner. På Odden bliver
der igen i år fællesspisning i telt lørdag
aften, og søndag bliver der bueskyd6

ning på plænen, åben i cafeen, gratis
adgang til Willumsen-samlingen, og
man kan komme til at se hvor Møllesøen bliver genskabt. I teltet vil der søndag fra kl.10 til kl. 14.30 være mulighed
for at få sine antikviteter vurderet hos
Hanne og Bent Rasmussen fra Saltum
Antik. Kl. 15 afsluttes med korsang i
teltet.
Til sommer vil vi for 3. gang afholde
arrangementerne MAD+KUNST+MUSIK
den 19. juli, 2. og 16. august. Tanken er
at arrangementet bliver lig sidste sommer, men gruppen skal mødes den 15.
maj for nærmere planlægning. Vi håber
vi får fuldt hus alle 3 gange i år. Der er
plads til 38 gæster.
Det var lidt om hvad der er sket i sidste
sæson og hvad der er på plakaterne hen
over sommeren.
Hvis I ikke allerede har afleveret jeres
mailadresse til Peter Smidstrup, så gør
det i løbet af eftermiddagen. Så vil vi sende jer nyhedsbreve og informationer om
kommende arrangementer på Odden.
Borgavisen er udkommet 3 gange:
august, december og senest april. Vi
sætter stor pris på Gerda Rumps store
indsats med opsætning af Borgaviserne.
I bestyrelsen har vi talt om, om vi skal til
kun at udsende Borgavisen 2 gange om
året, både grundet udgifter til trykning
og til porto.
Vi er samlet set blevet lidt flere fæstebønder tilknyttet Odden. Pr. 1. januar 2017 var vi 269 mod 265 januar 2016.
Der er mange nye fæstebønder, men
desværre også mange der har forladt
foreningen. Vi håber i bestyrelsen, at vi
igen til efteråret kan afholde en Bondefangeraften med flere deltagere. Det vil
vi snakke mere om under kaffen. Vi vil så
gerne have flere fæstebønder.

Gerda Rump arbejder fortsat videre med udgivelse af et skrift om ”Willumsen i det offentlige rum”. Planen er
stadig at samle alle de beskrivelser, som
er blevet bragt i tidligere Borgaviser, i et
lille skrift, som vi tænker vil være muligt
at sælge især i København.
Odden er stadig repræsenteret i Bjergby-Mygdal Landsbyråd og er en del af
det gode samarbejde mellem foreninger og institutioner i Bjergby og Mygdal.
Der er bl.a. samarbejde omkring: åbne
landsbyer, det nye sogneblad, indkøb af
avanceret videokamera som interesserede foreninger kan benytte samt fælles
hjemmeside med indbygget facebookside fra egen forening.
Afslutningsvis vil jeg på Fæstebondebestyrelsens vegne takke alle fæstebønder for det bidrag I yder såvel praktisk
her på Odden som økonomisk via det
årlige kontingent.
Herregården Odden og Willumsensamlingen er yderst presset i denne tid
grundet reduktion af tilskud fra Hjørring Kommune. Det er vigtigere end nogensinde, at vi er så mange fæstebønder som muligt, både for at vise at der er
stor opbakning til Herregården Odden,
men også at Fæstebondebestyrelsen,
via det årlige kontingent fra medlemmerne, har mulighed for at yde økonomisk støtte, men ikke mindst den store
frivillige indsats der bliver ydet af mange fæstebønder på Odden.
Tak til Vestergaards Trykkeri ApS for
god behandling, godt samarbejde og
flot arbejde ved trykning af Borgavisen.
Mange tak til Fondsbestyrelsen og Kirsten Petersen for det gode samarbejde
i det forgangne år. Vi håber, vi kan bidrage til at få de sorte skyer over Odden
blæst væk.
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Ad 6
Revisor Jens Broen blev genvalgt.

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til
den øvrige Fæstebondebestyrelse for
rigtig godt, effektivt og frugtbart samarbejde.”

Ad 7
Ingen indkomne forslag.

Ad 3
Kasserer Peter Smidstrup gennemgik
regnskabet, der godkendtes uden forbehold.

Ad 8
Agnes Pilgaard overrakte årets donation fra Fæstebondeforeningen til Fondsbestyrelsens formand Estrid Mark – tegninger og raderinger af Willumsen fra
hhv. 1911 og 1916.
Estrid Mark orienterede om genetableringen af Møllesøen samt om renoveringen af gæstefløjen. Der blev udtrykt en
tak til alle fæstebønder. En smuk plakat
af en lille pige, et af Willumsens tidligste
litografier, udført af Vestergaards Trykkeri, blev præsenteret – sælges for 100 kr.
Dagen sluttede med kaffe og lagkage,
og både nye og gamle fæstebønder kan
se frem til den næste generalforsamling
lørdag den 21. april 2018.

Ad 4
Fæstebondebidraget er uændret 225 kr.
for det kommende år.
Ad 5
Til bestyrelsen genvalgtes Jette Nedergaard og Gerda Rump Christensen. Hanne Frost Høyer blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Jens Holt Andersen, der
fremover er suppleant. Til suppleanter
valgtes desuden Lars Rasmussen Brinth
og Alfred Jokumsen.
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Af Troels Andersen

Om den holstenske
mejeridrift på Odden
Ved restaureringen af gæstelejligheden
i Kavalerfløjen fik vi ny viden om livet på
Odden i det 19.århundrede. Den foreløbig eneste skriftlige kilde til viden om,
hvordan landbruget blev drevet, er en
beskrivelse af ejendommen i form af en
taksationsforretning fra juni 1885. I den
hedder det: ”Stueetagen og Kælderrum
vest for Indkjørselsporten 6 ½ Alen høj
er indrettet til Mælkekjælder med Murstensgulv og Ventilationsovn.” Til denne
del af produktionen hørte også: ”Mejeribygningen mod vest i Borggaarden
(der) ligger i Syd og Nord 40 Alen lang, 4
Alen høj 11 Alen bred, opført af Egebindingsværk med Mure af brændte Sten,
Tegltag, Bygningen er ældre, indrettet
til Mejeribedriften med Kjærne og Ostekammer, Kjærneværk med Hestegang,
Pigekammer og Rullestue; til Vandforbruget er indlagt Rørledning med Pumper, ligesom der er anlagt Ledning for
Mejeriaffaldet til Svinestien.”
Taksationsdokumentet fortæller, at
mejeridriften med P.G. Rodskier som
forpagter var blevet en vigtig del af Oddens økonomi. Rodskier havde efter sin
tiltræden i 1880 straks opført en ny, nu
nedrevet kostald med plads til 75 køer. Det bragte den samlede besætning
af malkekøer op på 150 stk. I oversigten over de årlige indtægter tegner de
sig for i alt 1500 potter á ca. 8 liter, mælkesalget fra 150 køer gav 120 kr. pr. ko, i
alt 18.000 kroner årligt. Hertil kom den
mælk, der blev anvendt i husholdnin-

gen. Rug, byg og havre indbragte til
sammenligning årligt 19.000 kr.
Mejeridriften byggede på den holstenske metode, der var blevet indført i løbet
af 1800-tallets første halvdel på adskillige herregårde i Danmark. Som navnet
sagde, var det landbrug i Holsten, der
havde udviklet metoderne. Folketællingerne for Odden viser, at Rodskier ikke var den første, der satsede på denne
produktionsform. I 1837 finder vi som
ejer af Odden Marinus Martens, født i
Holsten. Blandt tjenestefolkene står opført Juliane Schreiter, ”mejerske”, ligeledes fra Holsten, som ”mejeripige” Marie
Elisabeth Jensen, født i Sverige, og som
malkedreng Anders Christian Jensen fra
Bjergby. I øvrigt blev en vigtig manual til
denne driftsform udgivet i 1854 af holsteneren J.D. Martens – måske en slægtning til Oddens ejer?
Tre år senere ejedes Odden af Oluf
Schulz, der drev gården ved en forvalter
og tjenestefolk og øjensynlig indstillede
mejeridriften. Den blev genoptaget af
den følgende ejer, Erik Christian Storm,
der i 1855 forpagtede mejeridriften til
Carl Petersen fra Gjedsted. I 1860 kommer der under ejeren Niels Kjeldgaard
Rygaard atter en forpagter af mejeriet
hentet i Holsten, Johan H. Carl Precht.
Rodskier lagde ud i 1880 med at ansætte en mejerske, Else Margrethe Christensen fra Jerslev, og da han var blevet
ejer i 1890, lønnede han både en mejerist, en mejerikarl fra Hjørring, en mejeri9

Odden ca. 1900.

pige fra Bindslev og en mejerielev. I 1901
havde han en mejeribestyrer, en mejeripige og en mejerielev i sit brød.
Hvordan foregik den holstenske mejeridrift? Herom fortæller historikeren
Linda Klitmøller, at hovedvægten lå på
smørproduktion. Før andelsmejerierne
opstod, kunne herregårdene med deres
store mælkemængde fremstille et bedre produkt end de enkelte bøndergårde.
Mælken skulle hældes op i store bøtter,
en alen (ca. 66 cm) i diameter, placeret:
”i særlige rum eller i en særskilt bygning. Der blev stillet høje krav til det vigtigste rum, mælkekælderen, hvor mælken stod til flødesætning. Temperaturen
skulle såvel sommer som vinter kunne
holdes på mellem 12 og 15 grader. Størrelsen på mælkekælderen var tilpasset
besætningen efter følgende forhold,
fem mælkebøtter for hver to køer. Det

var vigtigt, at mælkebøtterne ikke blev
stablet, men stod side ved side.”
Om arbejdsgangen skriver Linda Klitmøller: ”Systematikken var gennemført i det holstenske bøttemejeri, og
den startede allerede ved malkningen og sluttede først, når det salgbare smør forlod smørkælderen. (…)
Omhyggelig rengøring af kar og redskaber var en vigtig del af processen.
Vigtigst var det at finde det rigtige
tidspunkt for mælkens skumning og
at ramme den helt rigtige varmegrad
for fløden ved kærning. Kvaliteten på
de færdige produkter var afhængig af
mejerskens dygtighed på disse to områder. Her gjaldt ingen faste regler, kun
erfaring. Øjet vurderede hvornår mælken var klar til at blive skummet, og albuen eller fingeren målte flødens temperatur.”
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Den vigtigste person i arbejdet var
mejersken. ”På herregårdene var mejerskens løn i 1870’erne op til fire gange så
stor som en almindelig tjenestepiges og
fra det dobbelte til det tredobbelte af en
karleløn”.
Det er klart, at de tykke mure på Odden sikrede den mere eller mindre konstante temperatur. Formentlig har de
to små vinduer ud mod gården været
etableret, eller i hvert fald anvendt som
ventilationsåbninger. Mælkejungerne er
blevet læsset af i portrummet. Her måtte den gamle 90 cm tykke ydermur nedrives og erstattes af en tynd bindingsværksmur for at give plads til afsætning.
Midt på den var der en senere blændet
dør. Når jungerne var kommet ind, blev
mælken hældt op i bøtterne, der må
have stået tæt. Det forsænkede murstensgulv sikrede yderligere, at mælken
kunne stå køligt i bøtterne. Herfra blev
fløden bragt til smør- og kærnerumme-

ne i vestfløjen. Når jungerne var tømt,
blev de bragt ud gennem en dør ud til
gårdspladsen mod vest, vasket og stillet
til afhentning nær portåbningen.
Egentlig var denne produktionsform,
da den blev beskrevet i taksationsforretningen, på vej ud. Den første danske
centrifuge blev konstrueret i 1878, fire år
senere åbnede det første andelsmejeri
og i 1888 mejeriet i Mygdal. Ved en senere lejlighed bør forholdet mellem mejeridriften på Odden og andelsmejeriet i
Mygdal undersøges.

Kilder:
Fotokopi af Taksationsforretning 1885.
Lokalhistorisk Arkiv, Hjørring og Oddens arkiv.
Linda Klitmøller: Som en skorsten.
Mejeribrugets uddannelse i Danmark 1837-1972.
Landbohistorisk selskab og Museet
på Sønderskov 2008.

Bagsidens billede
- Landskab, Rigtrup

I august 1883 var den knap tyveårige
Willumsen på besøg i Jylland. Han må
have opholdt sig nogle dage i landsbyen Rigtrup. Navnet på landsbyen og en
delvist læselig dato er indridset i den våde farve på et lille landskab. I det fjerne ses Voldum Kirke. Han beskar senere
billedet i venstre side og signerede det
derpå omhyggeligt med årstal i rød farve. På museet i Frederikssund findes også et par tegninger betegnet Rigtrup.
Billedet, der måler 32 x 21 cm, blev erhvervet på auktion i maj i år.
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