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Eksempel 2: Kancelliråd Sofus Johan Warbergs gravsted

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

Grav nr. N132-133 på Assistens Kgd. i Odense.
I 1903 døde kancelliråd Sofus Johan Warberg, der var borgmesterfuldmægtig i Odense. Han havde
været konstitueret borgmester i Odense fra 1897 og nogle år frem.
Kan hans grav spores? Og blev hans hustru, Marie Louise Christine Warberg født Frederiksen, der
døde i København i 1917 begravet i samme gravsted? Er flere af familien begravet i samme
gravsted?
Gravstedet nr. findes enten i Navneregister til Gravstedsprotokoller, 1887-1933 eller ved hjælp af
begravelsesprotokollen.

Æ1500-E2.4.1.: Navneregister til Gravstedsprotokol, 1887-1933.

I navneregisteret er der kun henvist til dødsdato og gravstedet nummer, ikke til
gravstedsprotokollen nr.
Her er dødsfaldet i begravelsesprotokollen:

Æ1500-C1.1. 1903-1904: Begravelsesprototokollen 1903-1904, 1903 nr. 246.
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Detaljerigdommen er fantastisk og overgår endog den, man finder i de københavnske
begravelsesprotokoller. Her i Odense får man at vide, hvilke ligbærere, der mødte ved kirken,
nemlig nr. 7-14, der var hele otte af dem, dvs. to hold, og man får også at vide, at liget blev hentet i
hjemmet 29.04. om aftenen kl. 8, og kørt fra kapellet 04.05. kl. 14 til kirken, hvor så de otte bærere
ventede. Bedemandens navn var Knudsen. Sophus døde af lungebetændelse, kun 49 år gl. Osv.
Det oplyses, at han blev begravet i N132, og han hans enke prænuminerede N133 til senere brug.
Der henvises til F5 / 26, dvs. til Register over Familiegrave bd. 5, fol. 26.

Æ1500-B4.2.2.: Journal over Gravsteders Kjøb, Prænumination og Fornyelse, samt Anbringelse af Monumenter o.l.,
1903.

Det ses, at enken har betalt for det dobbelte gravsted 19.06.1903. Der henvises med rødt til F5/26,
hvilket også her betyder Register over Familiegrave bd. 5, fol. 26.
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Æ1500-E2.5.5.: Register over Familiegrave, bd. 5, fol. 26.

Heraf fremgår det, at enken ejede gravstedet fra dets indkøb og anlæggelse i 1903 til 1917, hvor det
blev overtaget af hendes efterladte.
Det blev fornyet i 1917, 1938 og sidst i 1948 frem 1967. Dvs. der også skal være et ACME-kort for
tiden efter 1960 for dette gravsted.
Det ses, at der i 1903 er placeret ligsten og baggitter, begge med ret frem til 1923.
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Æ1500-E2.5.5.: Register over Familiegrave, bd. 5, fol. 26.

I gravstedet er begravet
04.05.1903 Borgmesterfuldmægtig, Kancelliraad Warberg, 49 Aar, og
08.06.1917 hans enke, Marie Louise Warberg født Frederiksen, 44 Aar.
Der henvises med J.No. til begravelsesprotokollen og til protokollen over køb og fornyelser.
JN. 246/1903 er mandens begravelse, JNo. 161A/1917-18 er enkens begravelse,
JN. 220/1903 er gravstedet indkøb, og JN. 133/37-38 og JN 207/47-48 er fornyelser.
Som det ses af indførslen, døde Marie Louise allerede i 1917, kun 44 år gammel.
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Det ses, at hun boede og døde i København men blev ført til Odense og begravet i grav N 133, dvs.
ved siden af og ikke oven på sin mand.
Der henvises igen til F5/26.
Her følger gravstedsregisterkortene fra ACME:
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Æ1500-E2.11.: Gravstedsregisterkort, Assistens kgd., 1. kort.

Bagsiden af kortet.

Det ses, at gravstedet er afstået i 1967, dvs. gået tilbage til kirkegårdsforvaltningen og kunne sælges på ny, hvad det da også blev i 1969:
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Slagtermester Karl Kristian Pedersen blev begravet 27.07.1969 i N
132-133. Det skete i metalkiste, så det kunne tyde på, han er død i
udlandet og sendt hjem i metalkisten. Dette ville et opslag i
begravelsesprotokollen for 1969 afsløre.
Graven eksisterer her i 2019 endnu.

Æ1500-E2.11.: Gravstedsregisterkort, Assistens kgd., 2. kort.

Assistens kgd., N 132-133.
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