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1 Eksempel 1: Købmand Johan Peder Warberg og hustru Karen Sophia f. Klugs 

2019 – Ulrich Alster Klug – www.dannebrog.biz/grave – fotos, hvor intet andet er nævnt: Ulrich Alster Klug, 2019. 

 
Grav nr. B 63-64 på Assistens Kgd. i Odense. 
 
 

 

 

 

 

 

Johan Peder Warberg. 

Foto fra www.ancestry.com.  

 Karen Sophia Warberg født Klug. 
Sikkert taget ved hendes 80 års 
fødselsdag i året 1900. 

Foto fra www.ancestry.com. 

 Johanne Kirstine Lindegaard 
Warberg som ung. 

Foto i privateje (U. A. Klug). 

  
I året 1850 blev min tip-oldefars søster, Karen Sophia Klug, gift i Skanderup kirke ved 
Skanderborg med sin fætter. Om det var et arrangeret ægteskab eller baseret på den store 
kærlighed kan ikke siges med sikkerhed, som min far ville have sagt: Det er sikkert en 
kombination. 
 
Nogle af brudeparrets søskende samt hans mor og hendes far, der var søskende, satte penge i den 
købmandshandel, som Johan åbnede i 1850 i Odense. Det gik ikke så godt, og han gik fallit i 1853. 
 
Ægteparret fik 6 børn. Den ældste blev typograf og faktor ved Stiftsbogtrykkeriet i Odense, og den 
yngste søn blev borgmesterfuldmægtig i Odense – om ham senere. Men der var også tre døtre. 
 
De to døde som små i hhv. 1858 og 1859. Her ses indførslen i den ældre gravstedsprotokol, hvor 
det dels ses, at begge døtre kom i samme gravsted, dels at han reserverede den anden halvdel af 
gravstedet et år efter, hans første datter døde, og ca. 9 mdr. før den anden datter døde, faktisk lige 
omkring hendes fødsel. Det virker lidt uhyggeligt. Denne datter bar samme navne som sin afdøde 
søster – og de var opkaldt efter deres farmor, Christian Cathrine Warberg født Klug og hed derfor 
Christiane Kirstine. 
 

  

 

http://www.dannebrog.biz/grave
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29.03.1858 Fyens Stiftstidende. Annonce i Fyns Stiftstidende 28.09.1858.  

 
 

 
Ældre gravstedsprotokol, Jordstykket 1857, 3. stykke, 5. rad, nr. 14 Aog 14B. 

 
Johan blev senere formand for retsvidner i Odense, en fast stilling, om end nok med en beskeden 
indkomst – og som sådan døde han i 1871.  
 

 
Æ1500-E1.3. Ældre gravstedsprotokol, 3’ Jordstykke, Rad 5, grav 14. 

 
Han blev begravet i graven 3. jordstykkes 5. rad, grav nr. 14 på Assistens Kgd. i Odense.  
Begravelsen ses i en af de tre ældre gravstedsprotokoller, som Stadsarkivet i Odense har fra 
Assistens Kirkegård. Det var først i 1887, at kommunens begravelsesvæsen blev oprettet. 
Materialet ældre end 1887 i øvrigt skal ses på Rigsarkivet, Odense, da det findes i 
kirkeinspektoraterne for byens kirker. Hver kirke styrede i princippet sin del ar kirkegården indtil 
i hvert fald 1857. 
 

 

  

Dødsannonce 02.07.1872 – Fyns Stiftstidende.   

 
I den første gravstedsprotokol efter 1887, findes samme grav under afdeling B, nr. 103 L. L’et 
angiver, at der var tale om et linjegravsted, dvs. at det var billigere end et familiegravsted, og at 
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det var et betalingsgravsted, modsat frijorden, som fattigvæsenet betalte for småkårsfolk. Der blev 
betalt for 20 år.  
 
I 1892 fornyede sønnen Sofus Johan Warberg graven og derved blev den klassificeret som 
familiegravsted. Den fik nu sit blivende nummer: B 63. 
 

 
Æ1500-E2.1. Gravstedsprotokol B, 1887-ca. 1900, Familiegravsted nr. B 63-64. 

 
L’et angiver, at der var tale om et linjegravsted, dvs. at det var billigere end et familiegravsted, og 
at det var et betalingsgravsted, modsat frijorden, som fattigvæsenet betalte for småkårsfolk. Der 
blev betalt for 20 år.  
 
Mellem 1892 og 1907 blev gravstedets oplysninger overført til den næste gravstedsprotokol: 
 

 
 

 
Æ1500-E2.5. bd. 1: Register over Familiegrave, anlagt omk. 1900, gravsted B 63-64. 
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Her ses det, at der har været monument på graven, og at 
søsteren Johanne Kirstine Lindegaard Warberg overtog 
gravstedet i 1927. Hun fornyede gravstedet indtil 1947 – og 
betalte derfor 80 kr. 

I 1947 opgav hun gravstedet, og det blev solgt igen i 1949. 
Der står, at der var plads til én grav, og at gravstedet var 4½ 
* 2 ¼ alen stort, dvs. ca. 2,81* 1,40 m. 

 

Johanne var først telefonistinde ved FTAS, siden avancerede 
hun til telefoninspektrice. Hun boede sammen med 
moderen, indtil denne døde i 1906. Julie må have indmeldt 
sig i en ligbrændingsforening, for hun opgiver gravstedet i 
1947. I 1954 døede hun i Odense, hun boede da 
Absalonsgade 17 i Odense. Hun blev bisat fra 
Kapelkrematoriet 10.03.1954 og brændt d. 11.03. Hendes aske 
blev nedsat i UF nr. 37, dvs. fælles urnegraven, eller som det 
kendes nu: De ukendtes grav. 

 

Johanne K. L. Warberg. Født 1864, død 1954. 

Telefoninspektrice. Ugift. 

Foto fra www.ancestry.com.  
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