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Forberedelser til generalforsamlingen lørdag den 21. april. Flere fæstebønder mødtes
dagen før for at forberede dagen. Her ses Hans Jørgen Jensen og Helge Nielsen i gang med at rengøre
stole, mens Troels Andersen og Jørgen Holt Nielsen planlægger i baggrunden. Som sædvanlig var
der et ﬁnt rykind af fæstebønder. Man begyndte med velkomst og musik i Flygelstuen. Derefter bød
bestyrelsen på hjemmelavet skipperlabskovs i Sommerstuen, hvor generalforsamlingen blev holdt.

Bestyrelsen 2018/19

Formanden fortæller: Sikke en sommer.
Solskin fra morgen til aften. Masser af turister i
det Nordjyske og på Odden. Efter en uge på stranden, var det måske rart at
komme i skygge bag Oddens mure. Selv om græsplænen omkring Odden blev mere og mere
brun, har Jørgen alligevel slået den, så den
hele sommeren så fin ud.
Det har været så dejligt at se mange fæstebønder ved forårets og sommerens arrangementer. Der har været fejring af Victor Petersens 100-års fødselsdag med afsløring af
buste af Victor Petersen, en gave fra Fæstebondeforeningen og indvielsen af Møllesøen.
Vi prøvede for første gang en aften med musik
i »Borggården« med den lokale gruppe Kielgasterne. Der var 100 besøgende. Der har været
besøg af de cyklende blæsere ROYAL BRASS
BAND og 3 aftener med MAD+KUNST+MUSIKarrangementer med i alt 105 gæster.
Odden vinterlukker efter uge 42, men der
er stadig masser af dage til besøg.
Agnes Pilgaard
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NYT FRA
FONDSBESTYRELSEN
Den gode sommer 2018 begyndte på
Odden særdeles festligt den 26. maj,
hvor vi fejrede Victor Petersens 100 års
fødselsdag. Det blev en dejlig dag med
flot vejr og de 100 år blev festligholdt
af knap 150 fremmødte gæster fra nær
og fjern. I borggårdens kølende skygge
hørte vi taler af Morten Victor Petersen,
der talte om sin far og Odden, dernæst
formanden for Fæstebondeforeningen
Agnes Pilgaard, der havde fornøjelsen af
at afsløre gaven fra Fæstebondeforeningen, en granitsøjle med buste i bronze
af Victor Petersen. Den sidste tale var af
Hjørring Kommunes repræsentant, byrådsmedlem Søren Smalbro, der bl.a.
talte om Oddens betydning for nærsamfundet og kulturen i Vendsyssel.
Herefter hørte vi Bjergby/Mygdal børnekor under ledelse af Benedikte Hauge
Olsen.
Fritz Tandrup havde i dagens anledning skrevet 6 vers, hvor han får histo-

rie, Victor Petersen, Odden og kunsten
sammenflettet i denne imponerende
fødselsdagssang.
Efter kaffe, boller og kage bagt af Aase
og Hanne, serveret i Hestestalden, var
der minirundvisning i samlingen eller
vandretur til Odden Møllesø.
Det er en stor glæde for Odden og os
alle, at Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond atter engang med stor velvilje har
bevilget os penge til bygningsbevaring
af kælder og vestfløj, som ikke tidligere har været inddraget i restaureringen.
Beløbet hertil er hele 1.100.000 kr.
Sommeren er gået fint, samlingen
blev godt besøgt, der var fin belægning
gennem Airbnb og alle arrangementer
både med musik og ”Mad, Kunst, Musik”
gik over al forventning.
Tak til alle jer gode fæstebønder, der
har lagt mange kræfter i Odden.
Estrid Mark

Bjergby/Mygdal
børnekor synger
ved 100-års dagen
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100 ÅR FOR VICTOR PETERSEN
Den 26. maj fejrede
vi Victors 100-års
dag. Der blev holdt
taler af Estrid Mark,
Morten Petersen og
byrådsmedlem
Søren Smalbro for
de 150 fremmødte gæster. Bjergby/
Mygdal børnekor
sang under ledelse
af organist Bennedikte Hauge. Agnes
Pilgaard afslørede
den nyopsatte buste
af Victor, en gave fra
Fæstebondeforeningen.
Busten af Victor
Petersen blev oprindelig modelleret
i brændt ler til hans
60-års dag i 1978.
Billedhuggeren var
Robert Lund-Jensen
(1913-2003).
I april i år blev busten støbt i bronze
og opstillet i Oddens borggård til
Victors 100-års dag.
Soklen er af svensk
granit.
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Om ”J.F. Willumsen i det oﬀentlige rum”
I anledning af Victor Petersens 100-års
dag har Fæstebondeforeningen udgivet en bog om Willumsens værker i det
offentlige rum, beskrevet i Odden Borg
Avis gennem flere år.
Alle værkerne er frit tilgængelige og
kan deles i fire kategorier: Statuer/buster
af kendte personer, gravmæler, arkitektur og fantasifigurer.
Værkerne er: Statuer/buste af Viggo
Hørup i Kongens Have, overlæge, professor C.E. Bloch i Rigshospitalets haveanlæg og biskop Nordal Brun ved
Marmorkirken, gravmonumenter over
forældrene på Vestre Kirkegård, familien Bohr på Assistens Kirkegård og over
Agnete Pontoppidan på Holmens Kirkegård, Willumsens ateliervilla på Strandagervej 28 i Hellerup, Den Frie Udstillingsbygning og Pegasus ved Østerport
Station og Willumsens ravne ved museet
i Frederikssund.

Bogen kan købes for 50 kr. på Odden.
Den kan også købes hos Statens Museum for Kunst og på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.

J.F. WILLUMSEN

i det offentlige rum

Redaktion Gerda Rump Christensen

52
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MUSIK
I BORGGÅRDEN
Onsdag den 27. juni kl. 19.30 – 21.30 var
der festlig musik i Oddens borggård.
Den lokale musikgruppe ”Kielgasterne”
kom og underholdt de mange gæster i
den dejlige sommeraften.
Der var dækket op med telte, borde og
stole. Vejret holdt og mange af gæsterne fik sig en fin svingom på de toppede
brosten.
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Den 24. juli kl. 14.00 var der atter musik
i borggården.
Denne gang var det 5 blæsere i ensemblet ROYAL BRASS BAND. De 5 musikere kørte i juli måned Vendsyssel tyndt
på deres cykler med deres instrumenter
i en transportbil bagefter.
Det blev en helt fantastisk oplevelse
for de omkring 50 gæster, både børn og
voksne. Keld Jørgensen, basun og bronzealder-lur (tidl. solobasunist i Kapellet)
fortalte levende om deres instrumenter,
om komponister og musikken.
De øvrige medvirkende blæsere var
Jonas Wiik, trompet og piccolotrompet
(solotrompetist i Kapellet), Lars Ejlif Hansen, trompet og piccolotrompet (solotrompetist i Livgarden), Henning Hansen, horn og bronzealder-lur (hornist i
DR Symfoniorkestret) og Christian Bay,
tuba (solotubaist i Livgarden).
Koncertprogrammet bestod af: Wilfred Heaton (1918-2000): Praise – March,
John Dowland (1563-1626): My Lord
Willoughby´s Welcome Home, Semper
Dowland – Semper Dolens, Come Again,
The King of Denmark´s Galliard, Anonymous/Traditional: Amazing Grace (på
bronzealder-lurer), Ludwig van Beet
hoven (1770-1827): Sieben Variationen
über das Volkslied “God Save the King”,
H.C. Lumbye (1819-1874): Velocipedes
Galop, Anthony Holborne (1545-1602):
The Fairy Round.
Efter koncerten på Odden cyklede
musikerne videre til Lønstrup, hvor de
skulle spille om aftenen, og næste dag
til Skagen.
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GENERALFORSAMLING
LØRDAG DEN 21. APRIL 2018
Referent Jette Nedergaard
Fredag den 20. april blev en festlig forberedelsesdag med temperaturer over
20 grader og adskillige fæstebønder i
arbejde. Inde i huset ved gryderne med
skipperlabskovs, lagkager og borddækning. Forud var der slæben af borde og
stole. Udendørs blev havemøblerne taget frem og fik en omgang rengøring.
Så oprandt lørdag den 21. april med et
helt andet vejr – sol, men 10 grader koldere og kraftig vestenvind. Efter mange
anstrengelser kom Pegasus-flaget op
i toppen af flagstangen. Først tre stærke kvinder, men så lykkedes det for fire
mænd.
Som sædvanlig var der et godt rykind
af fæstebønder fra nær og fjern. Efter
velkomst ved formand Agnes Pilgaard
sang vi Fritz Tandrups Borgsang. Derefter underholdt cellist i Aalborg Symfoniorkester, Hanne Høy Houengaard,
og organist ved Bjergby og Mygdal kirker, Benedikte Hauge Olsen. De spillede Gounods ”Meditation” over Bachs
”Ave Maria”, ”Lied ohne Worte” af Felix
Mendelssohn samt ”Svanen” af Camille
Saint-Saëns. Derefter gik alle ovenpå til
de dækkede borde og den gode skipperlabskovs, i år fremstillet af Hanne og
Lars Høyer efter nøje instruks fra Jens
Holt Andersen, som i mange år har stået ved gryderne, men i år var forhindret.
Efter spisningen begyndte generalforsamlingen.

lovligt indvarslet, selvom flere pga. Post
Nords langsommelige arbejdsgang ikke
havde fået indkaldelsen til tiden.
Ad 2: Herefter aflagde formand Agnes
Pilgaard beretning:
”I fæstebondeforeningen har der det
forgangne år både været positive, men
også urovækkende emner at beskæftige sig med.
Det positive er arrangementerne på
Odden: Den 6. og 7. maj holdt vi for anden
gang ”Åbne Landsbyer” i Bjergby-Mygdal.
Der var opsat telt på græsplanen med
fællesspisning lørdag aften. 60 deltagere
havde en fin aften med dejlig mad og musik. Om lørdagen var byrådspolitikerne inviteret på bustur rundt i de to byer. Ved
deres besøg på Odden gav de sig god tid.
For mange var det første gang, de var på
Odden og så samlingen. Søndag forsøgte
vi os med en form for ”guld på godset”.
Desværre ikke så velbesøgt, som vi og
vurderingsfolkene havde håbet.
Afslutningen her på Odden blev meget festlig med optræden af 2. klasse fra
Bjergby Skole og Bjergby-Mygdal Koret under ledelse af organist Peter Lindhardt Toft.
Arrangementet ”Åbne Landsbyer” er
blevet evalueret. Erfaringen er, at der
sker noget for mange steder. Derfor
kommer der for få og ser de andre steder – så ingen Åbne Landsby-weekend
i år. Men Fæstebondeforeningen har
mange andre arrangementer.
For 3. gang gennemførte vi i 2017 arrangementerne MAD+KUNST+MUSIK.

Ad 1: Poul Jelsager blev valgt til dirigent
og afgjorde, at generalforsamlingen var
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Den 19. juli med 34 gæster. Den 2. og 16.
august var der udsolgt med 37 gæster
begge gange. Samlet lavede vi et overskud på 17.005 kr. Alle 3 gange var meget
vellykkede, glade gæster og fæstebønder. Til fortælling om Oddens historie
og samlingen fik vi på skift hjælp fra Jakob Kofoed, Fritz Tandrup og Svend Lilleheden, hvilket vi er meget taknemmelige for. Af musik havde vi aftale med de
lokale ”Midt i ugen”, ”Coffeebreak”, og
Aalborg-gruppen ”A Minor Blues Band”.
Maden fra Landkøkkenet Mygdal var
igen fantastisk, og vi fik god behandling
ved indkøb af drikkevarer i Dagli’ Brugsen i Bjergby.
Efterfølgende inviterede vi de 3 hold
musikere til kaffe og kage og en rundvisning i samlingen af Jette Nedergaard.
Den 3. september var der traditionen
tro gudstjeneste i Hestestalden med
sognepræst Lars Brinth med efterfølgende hyggelig kaffe i køkkenet. Det
kunne ikke foregå udendørs pga. vand
på græsplænen.
Det har også været et urovækkende
år. Faren for, at tilskuddet til Odden fra
Hjørring Kommune ville blive fjernet,
fyldte rigtig meget. Vi forsøgte at lægge strategier i samarbejde med Fondsbestyrelsen. Gudskelov blev Odden reddet på målstregen af de lokale politikere
Jørgen Bing, Søren Smalbro og Peter
Duetoft. Byrådet valgte for de næste 4
år at give et årligt tilskud på 250.000 kr.
til Odden. Det giver ro og mulighed for
at handle, og fonden har et økonomisk
fundament.

Den 9. november blev der holdt valgmøde på Bjergby Skole op til kommunalvalget 2017. Det var Landsbyrådet i
Bjergby og Mygdal, som stod for arrangementet. Det var en vældig god aften,
og politikerne ”sloges” om at tage æren
for at have reddet Odden.
Som I alle har erfaret, er det svært for
dårligt gående at komme omkring på
Odden. Dels er belægningen med toppede brosten vanskelig at gå på med rollator og kørestol. Dels er det indgangen
på Odden, hvor der ikke er gelænder op
ad de to trin Og det er meget vanskeligt
at komme op og ned af trappen til og fra
første sal. Vi har talt med Fondsbestyrelsen herom. Odden er en fredet bygning,
og der er sendt brev til Kulturstyrelsen omkring vores ønske. Kulturstyrelsen har meddelt, at de har nedsat en arbejdsgruppe, som de vil høre, inden vi
kan få et svar. Vi har talt om en trappelift, gelænder ved indgangen og noget
at støtte sig til, når man går gennem porten. Det er svært med tilgængelighed på
en næsten 500 år gammel fredet herregård, men tilgængelighed er af høj prioritet. Det er også vanskeligt at flytte borde og stole op og ned ad trapperne ved
et arrangement som i dag.
Fæstebondeforeningen er allerede i
gang med at planlægge arrangementer for 2018: Musik i Borggården 27. juni
kl. 19.30 med Kielgasterne fra Hirtshals,
Hjørring og Tversted.
MAD+KUNST+MUSIK-aftnerne vil blive
18. juli og 1. og 15. august. Samme koncept som foregående år. Alle de frivilli9
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ger og institutioner i Bjergby og Mygdal.
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.
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. Mange tak til Fondsbestyrelsen og Kirsten Petersen for det
gode samarbejde i det forgangne år.
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til
den øvrige Fæstebondebestyrelse for
rigtig godt, effektivt og frugtbart samarbejde og det store arbejde der er gjort
op til dette arrangement.”
Som kommentar til beretningen blev
det fremhævet, at Fæstebondeforeningens hjemmeside, www.faestebonde.dk,
nu er blevet ajourført og forbedret.

ge fæstebønder, som er med, mødes 30.
april, og herefter bliver plakaten offentliggjort.
Den 1.-2. september håber vi på at lave et arrangement, men vi er endnu kun
på idéniveau, men helt sikkert bliver der
igen gudstjeneste enten udendørs eller
inde i Hestestalden.
Vi forventer, at skriftet om ”J.F. Willumsen i det offentlige rum” udgives i
forbindelse med Victors 100-års fødselsdag og forhåbentlig samtidig indvielsen
af Møllesøen den 26. maj.
Borgavisen er udkommet 3 gange:
august, december og senest april. Vi sætter stor pris på Gerda Rumps store indsats med redigiring og opsætning. I betyrelsen har vi talt om, om vi fremover kun
skulle udsende Borgavisen 2 gange om
året, både grundet udgifter til trykning
og porto, men så fik vi et virkelig godt tilbud fra Vestergaards Bogtrykkeri, samtidig med farver på alle sider. Jeg håber, I
har lagt mærke til og synes om dette. Så
vi fortsætter med 3 årlige udgaver.
Tak til Vestergaards Bogtrykkeri for
god behandling og godt samarbejde.
Vi er samlet set blevet lidt flere fæstebønder tilknyttet Odden. Pr. 1. januar
2018 var vi 272 mod 269 januar 2017.
I 2017 donerede Fæstebondeforeningen: trykning af plakat af pige med finger på munden, tegning af agave, 2
tegninger af døde soldater, samt kopimaskine (brugt), i alt 16.206 kr.
Odden er stadig repræsenteret i Bjergby-Mygdal Landsbyråd og er en del af
det gode samarbejde mellem forenin-

Ad 3: Kasserer Peter Smidstrup gennemgik regnskabet, der blev godkendt
uden forbehold. Antallet af fæstebønder er 272 mod 269 i 2017.
Ad 4: Fæstebondebidraget er uændret
225 kr. for det kommende år.
Ad 5: Til bestyrelsen genvalgtes Agnes
Pilgaard og Peter Smidstrup. Som suppleanter valgtes Lars Brinth, Jens Holt
Andersen og Alfred Jokumsen.
Ad 6: Revisor Jens Broen blev genvalgt.
Jens Broen har været ulønnet revisor
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af bjælker og deres oprindelse. Der er
meget der skal gøres.
Af andre store opgaver har vi jo en
grundig reparation af nedbrudt og beskadiget murværk, kalkning og repara
tion af vinduer og maling. Vi må vist nøjes med vestfløjen i første omgang, da
det bliver en meget stor udgift.
I forbindelse med festlighederne den
26. maj håber vi, at stisystemet ved Møllesøen bliver færdigt, så indvielsen af
det kan indgå i programmet.
Dagen efter fødselsdagen er der koncert med Jesper René – ven af huset, der
har spillet her før. Repertoiret er Debussy i forbindelse med 100 år efter hans
død.
4.-6. maj slår spejderne lejr, og der bliver gudstjeneste om søndagen.”

helt fra den stiftende generalforsamling, hvilket udløste applaus.
Ad 7: Ingen indkomne forslag.
Ad 8: Dette års donation fra Fæstebondeforeningen er betaling af nye brochurer, annoncering i Visit Hirtshals samt en
portrætbuste af Victor Petersen, der skal
udføres i bronze efter en keramikbuste
udført af billedhuggeren Robert LundJensen for ca. 40 år siden. Busten skal
afsløres den 26. maj i forbindelse med
markeringen af 100-årsdagen for Victor
Petersen.
Formanden for Fondsbestyrelsen, Estrid
Mark, orienterede: ”Ingrid Thomsen, som
har været ansat i fleksjob siden 2010, er
gået på efterløn og er afløst af Aase Andersen, Mygdal, der foreløbig er ansat
indtil oktober. Vi har desværre mistet en
af vores trofaste kustoder, Anna Lis Bakbo,
som pludselig døde i marts.
Odden har haft besøg af Skat, som
har set hvert eneste bilag igennem. Efter lang korrespondance kom to personer fra Aalborg. De fandt intet at
bemærke, dog skulle vi have et større
beløb tilbage pga. momsen til restaurering af Kavalerfløjen. Vi har derfor
kunnet tilbagebetale pantebrevene,
så vi nu er gældfri og sparer 60.000 kr. i
renter om året.
Vi er i restaureringen nået til kælderen,
der er angrebet af borebiller. Vi har haft
en arkæolog nede at se på kælderen.
Den gemmer mange spændende ting.
Vi kunne bl.a. tænke os at få en datering

Ad 9: Eventuelt: Der var kommentarer
vedr. forsendelse af borgaviser. Det kan
gøres bedre og billigere end med Post
Nord, fx Bladkompagniet? Der blev advaret mod at lave en trappelift. Erfaring
viser, at en sådan bruges meget sjældent. Værdien af annoncering i ugeaviser blev drøftet. Der var enighed om, at
omtale virker bedre end annoncering,
og den er gratis. Også brochurer har deres berettigelse. Der skal være en bred
vifte af henvendelsesformer for at nå
forskellige målgrupper.
Til sidst var der kaffe og lagkage. Næste generalforsamling bliver lørdag den
25. maj 2019.
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Pegasus-flaget

på 2,8o x 4,00 m hejses
til generalforsamlingen

