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Forord 

I 1893 udgav Kirkeværge 0. ANDERSEN »Frederiksberg ældre Kirkegaarde«, der, 
som det hedder i Forordet, indeholder en fuldstændig Fortegnelse over samtlige 
Gravsteder paa Kirkegaarden med Angivelse af, hvem Brugsretten tilhørte. 
Desuden gives der i Fodnoter Oplysninger om 8i »forskjellige kjendte Personer 
der hvile i vedkommende Gravsteder«. 

I den lange Aarrække, der er forløbet siden Bogens Udgivelse, har Kirke-
gaarden naturligvis gennemgaaet saa store Forandringer, at Vejviseren for-
længst er forældet. I Betragtning af den centrale Plads netop Frederiksberg 
ældre Kirkegaard indtager i dansk Kulturliv, har Historisk-topografisk Sel-
skab for Frederiksberg ønsket at udsende en ny og stærkt udvidet Forteg-
nelse over dens Gravsteder, suppleret med Oplysninger om en Del af de 
særlig kendte, bragt i Form af en Vandring gennem Kirkegaarden. 

Personalet ved FREDERIKSBERG BEGRAVELSESVÆSEN har med enestaaende 
Hjælpsomhed og Interesse fulgt dette Arbejde, hvorfor der her skal fremføres 
en varm Tak. En hjertelig Tak rettes endvidere til Teaterhistorikeren, Dr. phil. 
ROBERT NEIIENDAM for værdifulde Oplysninger, til Forfatteren og Skuespille-
ren TAVS NEIIENDAM for Tilladelsen til Offentliggørelse af hans hidtil utrykte 
Digt, samt til de mange, hvem det har været nødvendigt at ulejlige med Hen-
vendelser, bl. a. med Hensyn til Monumenterne. Billedmaterialet er laant fra 
Frederiksberg Kommunebibliotekers lokalhistoriske Billedsamling. 

Frederiksberg, i September 1959. 
SVEN HOUMØLLER 



Nicolai Neiiendams Jordefærd 
paa 8o Aars Dagen den 2 1 . Marts 1945 

Jeg stod med en Urne paa Roskildevej 
en Martsdag i blæsende Vejr, 
og alt, hvad jeg ejed i Verden af dig, 
det bar jeg i Hænderne her, 
din kærlige Aand og din nænsomme Haand, 
der grænseløst værned om mig, 
din Stemme, din Tanke, din Vilje, dit Værd, 
alt bar jeg i Hænderne her. 

Men det var den Marts paa en blæsende Dag, 
da Albion hæved sit Sværd, 
den Morgen, da Byen var Brand og var Brag, 
var Flammer og luende Skær. 
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Med tilkæmpet Ro stod jeg ventende der 
paa Bilen, som førte mig bort, 
men dengang jeg naaed din Kirkegaard her, 
fløj Nerverne op som et flammende Vejr, 
for Himlen var røgrød og sort. 
Der lød et Par Skud og en knitrende Larm 
fra Skolen, der blussed i Brand, 
jeg dækkede mig med din Urne paa Arm 
for Gnister og fygende Sand. 

»Hej, Graverkarl - kom - den Begravelse her 
Han humped imod mig og hev efter Vejr, 
hans Stemme lød halvkvalt af Gru: 
»Ja - Hullet er gravet - men Herre, se der -
se - Nonnernes Skole i Flammernes Skær -
de Smaa er derinde endnu.« 

Jeg bøjed mig langsomt med Øjne, der sved 
paa Knæ ved det gravede Hul, 
og dengang jeg plumped din Urne derned, 
jeg hørte det øverste Stokværk, som skred 
med Knitren i Ildsvælget ned. 
Det regned med Gnister - det hvirvled med Sand, 
Papirstumper, sorte som Kul, 
kom sejlende ud af den flammende Brand, 
som Breve fra Rædslernes Land. 

Det hviskede i mig med hurtige Ord: 
»Jeg jorder min kærlige Far, 
det Væsen, jeg elskede mest her paa Jord, 
forener jeg nu med min yndige Mor, 
som sammen til Graven vi bar. 
Nu er jeg alene tilbage paa Jord - 
det her er en højhellig Stund, 
mit Hjerte bør strømme af usagte Ord. 
En tusindfold Tak til min Far og min Mor 
bør kruse min lukkede Mund.« 
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Hvad er det, der sker - 0, hvad er det, der sker, 
i denne forfærdende Stund - 
det svirrer med Navne, hvorhen jeg end ser, 
det hvisker af Jytte og Jørgen og Per, 
henover den graasorte Vej. 

Smaa Børn er derovre, hvor Flammerne slaar, 
smaa Unger, der kommer fra Leg, 
smaa Hænder, der krammede Dukker i Gaar, 
er knuste i store og gabende Saar, 
da Murene styrtede ned. 
Det springer med Luer fra Haar og til Haar, 
smaa Øjne, der kun var en vaagnende Vaar 
er Huler af Mørke, hvor Røgsøjler staar 
og tørrer de Taarer, der gled. 

Nu skriger de jamrende Mødre paa Gud, 
der kaldes paa Navn efter Navn - 
det fosser med Gnister - det knitrer af Skud - 
hvad er mod den Verden, der her slettes ud 
mit lille og smertende Savne 
Jeg jorder jo bare en ældgammel Mand, 
hvis Tid var forbi i de Levendes Land, 
hvis Regning var rede og klar. 
Det er den naturligste Ting, der er sket - 
jeg vidste det sikkert - jeg var jo beredt - 
'men Far - det er Far - det er Far! 

Jeg løfted mit Hoved, da Graveren tog 
sin Spade og humped sin Vej. 
de tusinde Tanker igennem mig jog, 
men ingen var Tanken paa dig. 
Nej, aldrig drog nogen saa ensom afsted, 
naar Jorden tog Urnen i Favn, 
for ikke en eneste Tanke gik med, 
og ikke et Hoved blev bøjed i Fred, 
og ikke een hvisked dit Navn. 
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Saa skød de igen — der løb Mennesker ind 
og søgte bag Stenene Læ, 
og Flammer slog op i den hvirvlende Vind, 
saa Korset paa Skolen i Luernes Skin 
fik Evigheds Lys i sit Træ. 

Jeg sneg mig afsted, som en Hund, der er fejg, 
i rystende Angst for mig selv — 
jeg løb for mit eget elendige Jeg, 
det var som forraadte jeg Graven og dig, 
og lod dig alene paa Gnistregnens Vej 
her under det sortrøde Hvælv. 

Hvorfor — o, hvorfor — skulde du, der var mild, 
som Solfaldets Time i Maj, 
gaa til i en Verden saa blodig og vild 
og følges til Graven af Rædsler og Ild, 
og sørgende Stemmer, der skreg? 

Hvad skete der? — Var det din Ungdom, der kom 
og stod ved den aabnede Grav? 
Ja, var det dit Liv, der den Dag vendte om, 
og kaldte de Tanker, du næred, til Dom, 
og alt, hvad dit Arbejde gav? 

Kom alt, hvad du digted i Dramaet ind 
tilbage hin glødende Stund, 
sprang Gloster i Ildslugets luende Skin 
med Luciferlatter — forvreden og vind — 
og varmede Gbran sit frysende Sind 
ved Ild fra den flammende Grund? 
Kom Thanen af Glarnis til Heksenes Baal 
i Mosebrygtaagerne svøbte 
Og hvæssede Shylock nu Krumknivens Staal, 
saa Gnisterne sprang fra den blankslidte Saal, 
og hævel Kong Nidung sin Dødninge Skaal 
af Sønnernes Hjerneskal støbte 
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Det var som den Vildskab, du skabte engang, 
sprang ud for at følge dit Lig, 
der var ikke Præster og mildnende Sang, 
og ikke en eneste Klokke, der klang — 
kun Flammer og Storme og Skrig. 

Den algode Mand, som du blev det tillidst, 
var glemt som en gammel og afhugget Kvist — 
nu var det din Ungdom, der stod — 
din flammende Ungdom — afsindig og vild — 
og drukned dit Minde i Strømme af Blod, 
i Skybrud af knitrende Ild — 
i Ild og i Blod — 
i Blod og i Ild. 

TAVS NEIIENDAM 


