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Odden Borg Avis

Generalforsamling i Fæstebondeforeningen lørdag 25. maj 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 kaffe og hjemmelavet lagkage. Her ses de mange 
fæstebønder i Sommerstuen til generalforsamlingen i 2018.
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Formanden fortæller: Kære fæstebønder ved 
Odden. I har denne gang 
modtaget Odden Borg Avis 
senere end vanligt. General-
forsamlingen i Fæstebon-
deforeningen er i år først 
den 25. maj, og vi har derfor 
mulighed for at få flere ny-

heder og arrangementer beskrevet ved at ud-
sende lidt senere.
 Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til ge-
neralforsamlingen. Se vedlagte indkaldelse. Vi 
har uddelegeret hvem der igen laver skipper-
labskovs og hvem der igen lægger lagkagerne 
sammen. Det bliver en fest! Husk at tilmelde jer!
 På trods af at Odden har været lukket indtil 1. 
april, så har der i allerhøjeste grad været liv og 
glade dage 7 dage i marts, hvor der har været 
besøg af 7 klasser i forbindelse med kunstpro-
jektet ”Find dit indre barn”. Johnny Haugaard 
og Jette Nedergaard har sammen med klasse-
lærerne givet børnene en fantastisk oplevelse. 
Læs om projektet inde i bladet. Husk at få som-
merens arrangementer skrevet i jeres kalender!
Vi glæder os til at se jer på Odden.

 Agnes Pilgaard
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GENERALFORSAMLING PÅ ODDEN

Lørdag den 25. maj kl. 13.00
Fæstebønderne under Herregården Odden holder generalforsam-
ling som sædvanlig med indledende velkomst, koncert i Flygelstu-
en, spisning 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 afhol-
delse 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 pianisten Agnethe 
Nørholm Rischel og cellisten Carl Høy Larsen, begge optaget på 
Hjørring Musikskoles Talentlinje.

Agnethe Nørholm Rischel
Carl Høy Larsen

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 onsdag den 18. maj.

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

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 overnatninger for 2 personer 1.600 kr. For ekstra person 150 kr. 
– 10 % rabat for fæstebønder
Gavekort til ophold i lejligheden fås ved henvendelse til museum@jfwillumsenodden.dk 
eller tlf. 98 97 52 02 

Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang

Leje af lejligheden i Kavalerfl øjen med Bed and Breakfast:
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NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN

Jeg skrev sidst om de store prisstignin-
ger på tegninger og litografier, priser 
4-10 gange højere end tidligere. Det be-
tyder, at vi ikke har anskaffet så mange 
værker som håbet. De indkøbte værker 
er ophængt, så de passer til de respek-
tive temaer.

Kælderen er snart færdig og rengjort 
efter 5 fulde trailere bortkørt. Under-
vejs fandt vi bl.a. gamle bjælker rådne 
i enderne. De er udskiftet med tilsva-
rende svært egetømmer fra et gam-
melt nedrevet pakhus i Aalborg. Også 
den store ovn blev lagt fri, idet en nye-
re bindingsværksmur er fjernet. Uden-
for fortsætter mureren arbejdet med 
restaurering af murværk. Med bevilling 
fra Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond er hele det omfattende nødven-
dige arbejde med kælder, murværk, 
kalkning, samt reparation og maling af 
vinduer blevet muligt. Tak til Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond. Vi tak-
ker også ”KALK A/S” ved Rasmus Kjøng 
Jørgensen, der har sponseret kalken til 
kalkningen.

Og så er Fæstebondeforeningens sto-
re projekt godt i gang. Glæder mig til at 
se ”Badende Børn - om at finde det indre 
barn”.  Jeg har allerede været heldig at 
se Jette og Johnny arbejde med børne-
ne. Det var en fantastisk oplevelse, fordi 
børnene var velforberedte og gik enga-
gerede til opgaverne.

En ny sommer byder også i år på ar-
rangementer: bl.a. Mad+Kunst+Musik, 
stor gudstjeneste 2. pinsedag, efterårs-

gudstjeneste, operasangere og klaver-
koncert. 

Vores miniudstilling varer til slut juni. 
Museet i Frederikssund har ønsket at 
låne vore mange modelstudier fra Wil-
lumsens tid på kunstakademiet og på 
Krøyers skole. Til gengæld kan I se de 
lånte billeder i gavlværelset. 

I år er det 30 år siden, at samlingen åb-
nede på Odden for publikum. Det var 
den 1. juli 1989. Der vil blive en festlig-
holdelse 1. september til markering, 
hvor bl.a. Fritz Tandrup vil holde fore-
drag om Oddens historie. I øvrigt er 30 
år så lang tid, at Odden med et utal af 
ejere siden året 1454 kun har haft 2 ejere 
med længere ejerskab end os.

Aase Bak, tidligere medlem af Fonds-
bestyrelsen, er død. Aase var med fra 
samlingens start på Odden i 1989 og 
frem til 2010, i alt 21 år, med dengang 
nyetablering, opbygning og senere re-
gistrant. Som kunsthistoriker bidrog 
hun nyttigt og markerede sig altid sag-
ligt og loyalt i Fonden.

Estrid Mark
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2. PINSEDAG PÅ 
HERREGÅRDEN ODDEN

Herregården Odden vil i år blive ram-
men om en friluftsgudstjeneste 2. pin-
sedag. Efter en del udskiftning blandt 
præsterne i sognene i de senere år er 
der nu kommet ro over feltet, og menig-
hedsråd og præster fra sognene Bjerg-
by-Mygdal, Tversted-Uggerby og Bind-
slev-Sørig, har fundet tiden rigtig til at 
forsøge sig med dette initiativ. En uden-
dørs gudstjeneste 2. pinsedag, – gerne 
fælles for flere sogne, – er ved at blive 
en tradition rigtig mange steder i Dan-
mark, og denne tradition vil vi gerne 
slutte op om. Går det efter planen, er 
det rigtig godt vejr på dagen, og syd-
muren med det smukke patriark-kors vil 
danne baggrund for alter og liturgi, me-

dens Sindalblæserne vil akkompagnere 
salmesangen. Det er mandag den 10. ju-
ni og gudstjenesten – med altergang - 
holdes kl. 11.00 og efterfølges af fælles 
frokost. Man tager enten selv mad med, 
eller man kan tilmelde sig til Elsebeth 
Madvig, menighedsrådsformand i Tver-
sted sogn (tlf. 24442399 eller mail: mad-
vig@has.dk), som vil fremskaffe ”Fish’n 
chips”. Man medbringer selv tæpper og 
evt. en paraply, og alle er selvsagt vel-
komne: der er rigeligt plads på græsplæ-
nerne, og der er faktisk nærmest traditi-
on for godt vejr i pinsen. 

De tre sognepræster er Lars Rasmus-
sen Brinth, Johan Hermann Rump og 
René Højgaard Olsen.
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MAD + KUNST + MUSIK 2019
For 5. gang vil der blive afholdt 3 helt 
specielle sommerarrangementer på Od-
den. Datoerne bliver onsdag den 17/7, 
31/7 og 14/8. 

Konceptet bliver i det store hele som de 
foregående år. 

Aftenen begynder kl. 17.30 med vel-
komstdrink og tapas i Hestestalden, 
hvor der ligeledes vil blive fortalt om 
Herregården Oddens historie. Herefter 
inviteres gæsterne til en omvisning i Vic-
tor Petersens Willumsen-samling. 

Kl. 19 vil der blive serveret hovedret 
og dessert inkl. god vin i herregårdens 
stuer, hvor gæsterne er omgivet af Wil-
lumsens værker. Aftenen afsluttes i He-
stestalden med live musik, kaffe og små-
kager.

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. 
475,- pr. person, inklusiv drikkevarer. Bil-
letter købes ved kontakt til Herregården 
Odden.

Plakat med program og menu vil blive 
udgivet i slutningen af maj og kan rekvi-
reres ved kontakt til bestyrelsen eller ses 
på hjemmesiden: www.faestebonde.dk.

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.

Vi annoncerer på facebook: ”Willum sens 
venner på Odden” og på hjemmesiden 
www.faestebonde.dk. 

Billeder på næste side:
Skøn sommeraften i Oddens gård.

Kielgasterne spiller til dans.
Opdækning til MAD+KUNST+MUIK.

Peter Duetoft fortæller i Hestestalden.

ARRANGEMENTER  
PÅ ODDEN 
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MUSIK I BORGGÅRDEN 
Vi har været så heldige at lokke den lo-
kale gruppe Kielgasterne til igen i år at 
spille i borggården på Odden. Onsdag 
den 26. juni fra kl. 19.30 til 21.30 sat-
ser vi på at vejret bliver ligeså fanta-

stisk som sidste år, hvor vi nåede op på 
100 gæster. Der bliver mulighed for en 
svingom på de toppede brosten, og vi 
sælger øl, vin og lidt at spise. Der vil væ-
re entré på 50 kr. ved indgangen.
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Dit indre barn
I de første uger af marts har Odden sum-
met af liv og glade børn, der sammen 
med Johnny Haugaard har arbejdet 
med at fremstille figurer fra Willumsens 
billede Badende Børn på Skagen strand.

Syv skoleklasser fra 4. og 5. klasse fra 
fire forskellige skoler i kommunen, nem-
lig Hirtshals, Horne, Bjergby og Sindal, 
har besøgt Odden sammen med deres 
lærere, og en del forældre har også væ-
ret med.

Efter en tur rundt i samlingen tegne-
de børnene skitser i køkkenet – opmun-
tret af Johnnys inspirerende gennem-
gang samt iørefaldende musik. Også en 
tur på loftet til skinken og den hovedlø-
se svane hørte med til oplevelsen – lige-
som et besøg i fangekælderen, hvor der 
ikke blev sparet på fantasifulde gyserhi-
storier.

Ude i naturen i de nærmeste omgivel-
ser skulle børnene derefter gå på jagt 
efter materialer til opbygning af figurer-
ne, som Johnny i forvejen havde lavet 
stålskeletter til ved hjælp af Hans Jørgen 
Jensen og hans svejseapparat. Et par 
af figurerne havde også fået form som 
børn, så det var let og ligetil at arbejde 
videre på dem. Materialerne var alt mu-
ligt fra naturen – græs, siv, grene, bark, 
mos – og børnene udforskede rigtig al-
le omgivelserne, inklusive bækken, hvor 
adskillige børn sank i mudder til ankler-
ne, og et enkelt par gummistøvler blev 
siddende dernede, men de blev til stor 
begejstring gravet op af en dreng næ-
ste dag.

Med de indsamlede materialer gik 
børnene så i gang med at forme vide-

BADENDE BØRN

re på figurerne, så alle de syv børn blev 
færdige til en nærmere afretning og be-
arbejdning af Johnny. De bliver belagt 
med et vejrbestandigt materiale og skal 
så placeres nede ved den nye sø, så de 
kan stå der med Odden i baggrunden 
og ses af forbipasserende, der gerne 
skulle få lyst til at se nærmere på Wil-
lumsens fantastiske tegninger af de ba-
dende børn inde på Odden.   

Hjemme på skolerne har hver af ele-
verne også fremstillet en lille figur af et 
af de badende børn, idet Johnny efter-
følgende har besøgt alle klasserne.  

Johnny har valgt temaet ”dit indre 
barn” til projektet, som fortsætter hen 
over foråret og sommeren med syv æl-
dre ”børn”, altså gamle mennesker, som 
gerne skal have det indre barn i behold, 
og som vil bidrage med historier om de-
res indre barn og med at stille op som 
badende ”børn” ved siden af figurerne 
ved søen.  

Hjørring Kommune har bidraget med 
10.000 kr. til materialer samt transport 
for skoleeleverne, og der er bevilget 
25.000 kr. af Toyota-Fonden samt 75.000 
kr. af ENV-Fonden. Vi har flere ansøgnin-
ger ude og håber at få hele budgettet 
på 300.000 kr. dækket.

Den 15. juni inviterer Odden alle in-
volverede parter samt pårørende og 
alle mulige interesserede til en festlig 
åbning af udstillingen, både nede ved 
søen og inde på Odden. Der bliver ud-
sendt indbydelser og annonceret vidt 
og bredt, så alle får mulighed for at væ-
re med. 
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I forrige nummer af Borgavisen kunne 
man læse, at en af støttebjælkerne til 
den svære midterbjælke i kælderen var 
blevet aldersbestemt på Nationalmuse-
et til at være fra først i 1670’erne. Under 
restaureringen i 2019 af kælderen har 
det været nødvendigt at erstatte en af 
de tværgående bjælker, der var forvitret 
af råd ud mod ydermuren, med et styk-
ke gammelt, svært tømmer af tilsvaren-
de dimensioner stammende fra en ned-
rivning. Samlingen af disse to stykker 
var en teknisk og fysisk udfordring for 
tømrerne. Der skulle to mand til alene at 
løfte denne halve bjælke op, så den kun-
ne understøttes og bringes på plads. Et 
stykke af den medtagne bjælkeende har 
Nationalmuseet nu bestemt til at være 
fra c. 1570, den seneste synlige årring fra 
1550. Det vil sige, at træet er begyndt at 
vokse i 1470’erne.

Gennem et stort hul i ydermuren i kæl-
deren var der i nyere tid ført et vandrør 
ind fra den nu sløjfede brønd på gårds-

Af Troels Andersen

Restaurering af Odden
pladsen. Der var trængt megen jord og 
trærødder ind i murværket, så det var 
nødvendigt at grave omkring hullet på 
gårdspladsen for at få lukket dette sår 
i murværket. En udgravning i gården 
i den forbindelse viste, at fundamen-
tet af mindre kampesten i denne del af 
bygningen, svarer til det, der blev doku-
menteret ved en udgravning under ka-
valerfløjens restaurering. Både daterin-
gen af loftsbjælken og fundamentets 
form støtter arkitekt Hans Henrik Eng-
quists datering af østfløjen til omkring 
midten af 1500-tallet, lidt senere end 
den ældste del af sydfløjen ud mod Od-
denvej.

I øvrigt blev der foruden flere trillebøre 
fuld jord fra hullet i muren kørt mange 
læs skidt bort, ophobet gennem rigtig 
mange år, efter at en stor industristøvsu-
ger havde været i aktion i flere dage. 

Se mere om restaureringerne på Odden i 
tidsskriftet By og Land, marts 2019.

Restaureringerne er støttet af
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Gennem hele kælderen i 
østfløjen løber en nogle 
og tyve meter lang, svær 
bærende bjælke, samlet af 
to stykker. En oprindelig 
gammel samling er blevet 
forstærket med beslag.

I vinduesnichen var en 
overligger ramt af råd. 
Den er udskiftet. Nyere  
tilstoppede kloakrør er 
fjernet og nichen ført  
tilbage til sin oprindelige  
udformning.



Badende Børn
 - om at finde det indre barn

Billederne er fra første del af projektet, børnenes fremstilling af skulpturerne
Badende Børn. Billedkollage, Ulrik Jes Hansen


