
Her hviler mor – ulovligt

Netop nu er der debat om at tillade 
begravelsespladser i naturen, og 
Kirke-ministeriet har sendt et lov-
forslag i høring. Se også lederen fra 
Skoven 10/07

Redaktionen har modtaget denne 
lille historie fra Inger Friis, Sortedam 
Dossering 15, Kbh. N, som kan give 
indblik i baggrunden for at ønske sit 
sidste hvilested i naturen.

Som arbejderfamilie fra Amager 
i 30’erne og 40’erne sled vi Dyre-
haven tynd søndag efter søndag 
året rundt - i de dybfrosne vintre i 
40’erne susende ned ad Djævlebak-
ken på vakkelvorne kælke med sty-
repind i rumpetterne. 

om sommeren ku vi børn slå 
morfar for hver tre femogtyveører 
til Dyrehavsbakken, inden han slum-
rede ind på tæppet - tæt ved kilden 
- efter skotøjsæskemargarinemad-
derne, træt af tog- og vandretur 
som pakæsel - og de to snapse, mor-
mor havde medbragt/bevilget.

Min mor, et klogt, kærligt, ugu-
deligt og LIvSglad menneske blev 
i sin alderdom angst for døden og 
skyede kirkegården.

I juni 1998 tog hun og jeg på den 
årlige aftentur til hvidtjørneslet-
ten, og dér - midt mellem de blom-

strende tjørne med kastanjerne i 
blomst til højre, den dunkle skov 
til venstre, standsede den gamle 
dame, nu 86 år, og pegede ind mod 
skoven:

“HvIS man bare kunne komme 
néd sådan et sted, frøkensempel ...”

Jeg tænkte: Skal ske! Fortryder 
kun, jeg ikke fik sagt de  t højt.

Midt i oktober samme år sam-
ledes vi, mors to døtre med børn, 
svigerbørn og børnebørn. Sammen 
udpegede vi en oldgammel eg henne 

omkring Christian den Femtes eg, 
og mellem de gyldne blade ved rød-
derne tæt på træet gravede vi let og 
dryssede mors aske ned dér.

Så om nogen kommer forbi og 
skulle få øje på en enkelt (mal-
placeret?) tulipan eller en køn 
strandsten, varm endnu af en 
oldebarn(e)hånd - så kan det være 
dér, min mor hviler.

Inger Lovbryder, 74

Under egen til venstre ligger asken fra Inger Friis’ mor. Og lige ved siden af 
findes sletten med de blomstrende tjørne.

DEBaT

●	 	Specialmaskine	med	kipbar	
undervogn	og	profilskovl.

●	 	Oprensning	af	grøfter	samt	
etablering	af	nye	grøfter.

●	 	Nedlægning	af	rør	i	over-
kørsler	samt	dræn.

●	 		Grødeskæring	med	mejekurv	
kommer	på	Sjælland,	Lolland	
og	Falster.

Grøfteoprensning

23 års erfaring – høj kvalitet
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