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Uglen øverst på J.F. Willumsens 3,70 meter høje gravmæle for Christian, Niels og Harald
Bohr på Assistens Kirkegård i København. Bohr-familiens grav kan besigtiges af enhver, som
besøger kirkegården på Nørrebro i åbningstiden. Til næste år 2012 vil gravstedet være 100 år
gammelt.

Bestyrelsen 2011/12

Formanden fortæller: Når I modtager Borgavisen, vil juleforberedelserne være i fuld gang,
og landet muligvis være
dækket af sne. Odden er
ved at lukke ned for i år
for først at åbne i uge 7,
2012. Vi glæder os til at se
rigtig mange fæstebønder
og andre gæster på Odden til foråret. Vi kan
allerede nu offentliggøre, at generalforsamlingen vil blive afholdt den 28. april 2012.
Indkaldelsen vil blive udsendt med Borgavisen i marts. Planlægning af Willumsens fødselsdagsfest den 7. og 8. september 2013, er
for alvor ”skudt” i gang. Det kan I læse mere
om inde i bladet. Alle fæstebønder skal have
en stor tak for jeres støtte til Odden og til
samlingen. Jeg håber mange af jer har haft
tid og mulighed for i løbet af sommeren at
lægge vejen forbi Odden.
Med sidste Borgavis modtog I et lamineret
medlemskort. Dette kort gælder, til I får et
nyt formentlig i marts 2012. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Nyt fra
Fondsbestyrelsen
Det er altid dejligt at kunne fortælle om
gode nyheder og om projekter, der bliver hurtigt gennemført. Men ikke alt går
lige hurtigt. Jeg kan her nævne for jer, at
det går noget for langsomt med vores
køb af grundstykke, det vi kalder Fase 1:
Erhvervelse af området mellem Odden
og villabebyggelsen i Mygdal. Færdiggørelsen af introduktionsfilmen er nær
sin afslutning og forventes færdig inden
nytår.
Lone W. Madsen har været tilknyttet
Odden 1 måned og har samlet et righoldigt materiale om slægterne på Odden,
som senere kan indgå i en plancheudstilling og en publikation om Odden.
Om olietyveriet kan I læse nærmere i
Jettes beretning. Jeg kan tilføje, at vi inden tyveriet havde sikret olietanken på
forskellig vis, bl.a. tilmuret vinduet i hestestalden, og et spærresystem ved olietilførslen. Der er tale om en meget grov
form for tyveri, idet metalrør er udboret
m.m.
Ellers er det tiden nu, hvor vi planlægger næste års arrangementer. Vi har bl.a.
en korfestival med stedlige kor i sam-

arbejde med Mygdal kirke den 29. april
2012.

Besøget denne sommer har været
pænt, men vejrliget i februar og marts
har sat sine spor. Her i vinterperioden er
det vores faste kustode Ingrid Thomsen,
der tager sig af de løbende opgaver.
Som i tidligere år skal der også i år fra
Fondsbestyrelsen og fra Kirsten Petersen
gives de bedste ønsker om en Glædelig
Jul og et Godt Nytår og tak for jeres engagement 2011. – På gensyn i 2012.
Estrid Mark

ARRANGEMENTER
PÅ ODDEN

Åbningstider på Odden:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 fra lørdag 11. feb. 2012

Priser: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis –
Rundvisninger: 400 kr.
Medlemmer af Fæstebondeforeningen har gratis adgang
Søndag
den 14. februar:
og rabat ved leje af gæstelejligheden

holdt Odden fastelavn for børn og voksne.

Mandag den 8. marts:
3
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:

Af Jette Nedergaard

En dejlig efterårsdag
på Odden
Søndag den 9. oktober var en helt særlig dag på Odden.
Der skulle være to rundvisninger i løbet
af dagen, og allerede 20 minutter i 10
stod de første forventningsfulde gæster
uden for døren, så Lone Lotte, der havde
vagten denne søndag, måtte sluge resten af morgenmaden for at lukke dem
ind, så de ikke skulle stå derude i regn og
rusk. Hvad man så kunne have håbet, var at de nu kom ind i både
læ og varme, men det var kun læ,
for der var iskoldt i hele huset.
Det gjaldt også ovre på den
anden side af gården – ovre hos
Kirsten Petersen, der havde besøg af noget af familien i anledning af sin fødselsdag. En hurtig
undersøgelse af olietankens indhold bekræftede de bange anelser: tanken var tom! I nattens løb
var snedige tyveknægte stukket
af med 3500 liter fyringsolie – til
trods for at tanken for nylig (efter tidligere tyverier) var blevet
tyverisikret med en anordning,
som skulle gøre det meget vanskeligt at tappe olien. Hvis nogen
har til hensigt at tømme en olietank, skal der altså meget mere

sindrige systemer til for at forhindre det.
Troels Andersen, der ellers havde nok at
gøre med rundvisningerne, måtte bruge
tid på at undersøge omstændighederne
nede ved gerningsstedet – dernæst på
at melde tyveriet til politiet samt prøve
at skaffe noget olie, så der kunne komme

Heldigvis har vi et godt gammeldags
komfur i køkkenet på Odden, og heldigvis
var Agnes Pilgaard i stand til at fyre op i
det, så en liflig varme bredte sig
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varme på. Det sidste viste sig dog at være meget besværligt – olieselskaberne
kommer ikke lige springende med olie,
selvom kunderne fryser – de har deres
fastlagte ruter og arbejdsgange, så på
sådan en kold søndag må kunderne finde andre udveje.
Heldigvis har vi et godt gammeldags
komfur i køkkenet på Odden, og heldigvis var Agnes Pilgaard i stand til at fyre
op i det, så en liflig varme bredte sig i
køkkenet – dog ikke i resten af huset. Her
fik vi til gengæld god brug for de indkøbte uldsjaler, som folk kan låne til at holde
den værste kulde fra livet. Men til trods
for kulden, så var der en rigtig god stemning og stor tilfredshed med de interessante rundvisninger, som Troels Ander-

sen havde. Der var også god afsætning
på kaffe, kringle og lagkage i køkkenet
– det var dejligt at sætte sig derud i varmen efter den kolde rundtur.
Kl. 16 kom dagens højdepunkt: koncerten med den japanske pianistinde
Miwako Hanzawa Andersen og hendes
mand, bratschisten Nikolaj Andersen.
Inden koncerten var der dog en lille fødselsdagsfejring i køkkenet for Kirsten
Petersen: Nikolaj spillede på sin bratsch
både ”Happy Birthday” og ”I dag er det
Kirstens fødselsdag”, mens alle de tilstedeværende sang og klappede med til
ære for fødselaren.
På programmet for koncerten var der
musik af klassiske russiske komponister,
bl.a. Glinka og Rubinstein. Tilhørerne fik
en helt fantastisk musikalsk oplevelse med de to musikere, der
veloplagt (trods kolde fingre)
delte deres musikglæde med tilhørerne.
Numrene blev med lun pædagogisk sans introduceret af Nikolaj, så publikum var forberedt på
at lytte til f.eks. gentagelser med
åbent sind. Det var en nydelse at
høre og se så dygtige musikere,
der i den grad beherskede deres
instrumenter.
Efter koncerten rykkede dagens vagter, musikerne med
deres to børn, Theis og Thelma,
samt fødselaren med familie
sammen om langbordet i det
lune køkken med kaffe og lagkage, inden vi sagde hinanden
tak for en dejlig dag på Odden.

Efter koncerten rykkede vagter, musikere,
fødselaren med familie sammen om
langbordet i det lune køkken
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Af Agnes Pilgaard

Fødselsdagsfest
på Odden i 2013
som udviste stor interesse for at være
med i planlægning og festligholdelsen.
Siden da har Landsbyrådet og Fæstebondeforeningen afholdt et brainstormmøde på Odden, hvor resultatet heraf
var overvældende.

Planlægning af J.F. Willumsens runde
fødselsdag er nu ”skudt i gang”. Der er af
Fæstebondeforeningens bestyrelse og
fæstebonde Birte Roest udarbejdet en
foreløbig projektbeskrivelse. Denne er
forelagt Landsbyrådet Bjergby- Mygdal,

Brainstormmøde
med Landsbyrådet
ved langbordet
i køkkenet på
Odden den 19.
september 2011
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Formål
Den 7. og 8. september 2013 vil vi afholde en ”kæmpe” fødselsdagsfest på
Herregården Odden i anledning af J.F.
Willumsens 150 års fødselsdag. Målet
er, at fæstebønder ved Herregården
Odden og alle lokale kræfter i Bjergby
og Mygdal i fællesskab arrangerer en
fest, hvor både faglige indslag og aktiviteter om Willumsen og den tid han
levede i (1863-1958) bliver synlig. Og
samtidig hermed holdes en folkelig
fest med aktiviteter og indslag, hvor
områdets mange ressourcer inddrages og sættes i spil. Vi vil vise, hvad vi
har, og hvad vi kan i Bjergby-Mygdal
området.
Bjergby-Mygdal må være det eneste sted i landet, hvor man har en
herregård med 350 fæstebønder og
et væld af foreninger og institutioner
som f.eks. skole og børnehave, rideklub, spejdere, idrætsforening, kunstnersammenslutning, folkedansere,
borgerforening, grundejerforening,
forsamlingshus, Peterspladsens Venner og lokalhistorisk forening. Området har endvidere mange enkeltpersoner med særlige kunstneriske
ressourcer.

området. Styregruppens medlemmer har tilknytning til enten Fæstebondeforeningen eller Landsbyrådet. I løbet af vinteren og foråret
vil der blive nedsat arbejdsgrupper
omkring aktiviteter og andre praktiske opgaver. Arbejdsgrupperne refererer til styregruppen, hvis opgave
vil være at styre og organisere hele
processen.
Videre forløb
De næste måneder skal styregruppen
udarbejde et forslag til endelig projektbeskrivelse, som skal forelægges
Landsbyrådet og bestyrelsen for Fæstebondeforeningen. Herefter nedsættes arbejdsgrupper, hvis formænd
undervejs mødes / melder tilbage til
styregruppen.
Fæstebønder
Tænk hvis rigtig mange fæstebønder vil møde op fra nær og fjern til
fødselsdagsfesten eller måske være
med i arbejdsgrupper denne weekend. MEN det er der jo lang tid til – og
vi kommer til at debattere dette på
mange forskellige måder inden da.
Har I allerede nu gode ideer til aktiviteter, bydes disse meget velkommen.
Kontakt evt. fæstebondebestyrelsen
pr. mail.

Styregruppe og arbejdsgrupper
Der er nedsat en styregruppe bestående af 5 medlemmer: sognepræst
ved Bjergby-Mygdal kirker Nels Jacobsen, folkeskolelærer Kirsten Elefsen, pensioneret folkeskolelærer Jette
Nedergaard, arbejdsmiljøkonsulent
Birte Roest, og ergoterapeut Agnes
Pilgaard. Alle 5 bor i Bjergby-Mygdal

Fæstebondebestyrelsens
mailadresser og tlf. nr.
kan ses i oversigten på side 2.
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Af Gerda Rump Christensen

Gravmonument af
J.F. Willumsen over familien Bohr
I snart 100 år har man på Assistens Kirkegård kunnet se – og på kirkegårdsstien passere forbi – det 3,70 meter
høje gravmonument over Bohr-familien, som Willumsen blev bestilt til at
udføre i 1911, efter lægen og fysiologen Christian Bohrs død samme år.
Gravmonumentet stod færdigt i 1912.
Siden er Bohr-familiens medlemmer
blevet stedt til hvile her. Af disse kan
navnlig nævnes Christian Bohrs berømte sønner fysikeren og Nobelpristageren Niels Bohr (1885-1962) og
matematikeren og fodboldspilleren
Harald Bohr (1887-1951).
Willumsens gravmonument på Assistens Kirkegård blev skabt 10 år efter

hans 3 meter høje monument over
forældrene, opstillet 1901 på Vestre
Kirkegård ved Københavns Sydhavn
og Valby (omtalt i Odden Borg Avis
december 2010 nr. 3, s. 8-12).
Assistens Kirkegård rummer mange
berømte danskeres gravsteder, bl.a.
filosoffen Søren Kierkegaard (18131855), digteren H.C. Andersen (19051875), videnskabsmanden H.C. Ørsted (1777-1851) og maleren Jens Juel
(1745-1802), ligesom mange hundrede kendte danske personligheder
(malere, billedhuggere, komponister,
musikere, skuespillere, forfattere,
forretningsfolk, politikere m.m.) har
gravsted på kirkegården.

Ved hovedindgangen, Kapelvej 2, findes information og oversigtskort over kirkegården med angivelse af
gravene. Hver søndag fra begyndelsen af marts til slutningen af oktober er der omvisning på kirkegården
kl. 14.00-15.30 (se Assistens Kirkgårds hjemmeside). Herunder: Harald og Niels Bohr, cykel- og gangsti på
kirkegården, samt Bohr-familiens gravsted ud til stien.
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Willumsens ugletegning fra ca. 1911 er udført i sortkridt og måler
40 x 30 cm. Ugletegningen er udført samme år, som Willumsen fik
bestillingen på Bohr-familiens gravmæle. Ugletegningen kan ses
ophængt på Odden i ”Den lange gang”

Willumsens ugle på toppen af
Bohr-familiens gravmæle fra 1912.
Vingerne er bredt ud og fjerdragten
kunne antyde foldede hænder

Willumsens litografi ”Ugle bliver bange for
en Hund” er fra 1911. Det måler 71 x 56 cm.
Willumsen angav litografiet som Opus 48.
Litografiet er ophængt i ”Den lange gang”
og kan købes på Odden ved henvendelse til
kustoderne eller i øvrigt til museet
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Assistens Kirkegård

blive beskyttede af buske og træer i den
hensigt, at publikum stadig kan se dem
og se, at de er på en kirkegård.
Dette gælder formentlig også for Bohrfamiliens smukke og markante gravsted,
som til næste år fylder 100 år. Det ville
være synd, hvis det 3,70 m høje og 2 m
brede gravmonument, som Willumsen
skabte i 1912, ikke frit som nu kunne ses
af offentligheden.

Assistens Kirkegård blev påbegyndt i
1760 på en sumpet mark uden for Søerne, efter at man sløjfede de overfyldte
og farlige pestkirkegårde inde i København. Kirkegården blev forsynet med en
ringmur. I begyndelsen blev kirkegården
fortrinsvis benyttet som fattigkirkegård,
idet borgerskabet ikke ville begraves så
langt fra byen.
Holdningen ændredes, efter at krigskancellisekretær J.S. Augustin selv ønskede at blive begravet på assistenskirkegården i 1785. Stedet blev eftertragtet
og mondænt og udviklede sig til et populært udflugtssted for københavnerne.
I 1804 afsløredes det, at kirkegårdsgraverne var involveret i organiseret gravrøveri. Der blev nedsat en kommission.
Efter dennes instruks blev det forbudt at
”Æde- og Drikkevarer falholdes eller fortæres paa Kirkegaarden, eller at der paa
samme holdes Musik eller foretages noget, der ligner Lystighed”. I 1813 blev det
forbudt graverne at sælge spiritus til de
besøgende. Træportene blev udskiftede
med de nuværende store gitterlåger,
som gjorde det vanskeligere at snige sig
uset rundt på kirkegården.
I dag – 200 år efter – er Assistens Kirkegård, som et af de største grønne områder i hovedstaden, atter blevet et yndet
udflugts- og opholdssted for beboerne
på Nørrebro i København. Veje og stier
gennem kirkegården benyttes flittigt af
både gående og cyklister.
For tiden er der ved at blive forberedt
en ny metrostation ved Nørrebros Runddel. Dette vil opsluge en del af kirkegårdens afdeling G. Nørrebros Runddel Station planlægges at åbne i ca. 2017. Inden
2020 skal en fjerdedel af Assistens Kirkegård omdannes til park. Det gælder bl.a.
området omkring H.C. Andersens grav. I
den fremtidige park vil der kunne foregå
aktiviteter, f.eks. boldspil, som i dag ikke
er tilladt. De bevaringsværdige grave vil

J.F. Willumsens gravmæle over Bohr-familien ses i
Afd. Q 4-6
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Assistens Kirkegård har hovedindgang fra Kapelvej 2. Kirkegården er omgivet af en mur og vejene Kapelvej,
Nørrebrogade og Jagtvej, samt Hans Tavsens Park. Går man ind ad cykel- og gangstien tv for hovedindgangen
og passerer forbi afdeling P med H.C. Andersens grav, finder man let gravmælet for Bohr-familien i afdeling Q’s
nordlige hjørne ud mod stien.
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Willumsens
gravmæle
over Christian, Niels og Harald Bohr
Assistens Kirkegård i København.

