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Pere Lachaise er en af verdens mest berømte kirkegårde, såvel for sine fornemme beboere som for det i 
vore øjne let besynderlige udseende. De fleste gravsteder er markerede med små kapeller med 
metalvægge, der mest af alt i størrelse og udseende kan ligne forfaldne telefonbokse. Da man åbenbart har 
kunnet erhverve gravsteder "til evig tid", er mange efterhånden ret forfaldne, og i de ældre dele af 
kirkegården står kapeller og monumenter så tæt, som det har været fysisk muligt at anbringe dem.

Pere Lachaise kirkegården har sit navn fra Ludvig XIV’s dage, hvor jesuitterordenen købte grunden og 
oprettede et hospits kaldet Mont St. Jean. I folkemunde kom det snart til at hedde Pere Lachaise, da den 
magtfulde Fader La Chaise, der var Solkongens skriftefar, trak sig tilbage og indlogerede sig på hospitset. 
Solkongens efterfølger Ludvig XV gav 1757 i jesuitterne skylden for, at en vis Damiens havde forsøgt at 
myrde ham og udviste ordnen af Frankrig. Bygningerne og grunden på Mont St. Jean blev overdraget 
ordnens kreditorer.

Mod slutningen af det 18. århundrede skabte lægevidenskabens landvindinger opmærksomhed om, at 
tidligere tiders massebegravelser inde i kirkerne og i bykirkegårde ikke var nogen god ide. Allerede under 
Ludvig XVI blev bykirkegårdenes indhold gravet op og opmagasineret i store underjordiske stenbrud, der 
blev kendt som Paris’ katakomber. Napoleon I søgte en mere radikal løsning og oprettede kirkegårde uden 
for selve Paris. Derfor overtalte han i 1804 ejerne af Mont St. Jean eller Pere Lachaise til at sælge 
grunden, der blev indrettet som kirkegård under navnet Cimitiere de l’Est (Den østlige kirkegård).

En række af Napoleons kendteste marskaller har fundet deres sidste hvilested på Pere Lachaise, og da 
mange af Chakotens medlemmer sikkert gerne vil vise dem deres respekt, er her vedlagt et kort over



kirkegården og en serie billeder, jeg tog under mit besøg i Paris i sommeren 2003.

I: Murat, marskal af Frankrig og konge af Napoli.

II: Marskal Ney hviler i en familiegrav.

III: Massenas grav prydes af en obelisk med navnene på hans største sejre.

IV: Marskal Davouts grav prydes af et stort kors og er lige så enkel, som Davout var effektiv.

V: Napoleons bedste feltlæge Jean Dominique Larrey bevarede hele livet sin fascination af Ægypten, 
hvorfor hans grav krones af en pyramide. Rytterstatuen på graven bag ham skulle angiveligt forestille 
general Kleber, der efterfulgte Napoleon som øverstbefalende over Orientarmeen og blev myrdet af en 
ophidset ægypter i 1800.

Jens Kristian Boll



Kort over Pere Lachaise



Murats grav på Pere Lachaise



Neys mausolæum på Pere Lachaise



Massenas grav på Pere Lachaise



Davouts grav på Pere Lachaise


