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Eksempel 3: Skomagermester Laurits Peter Christian Stegmann og hustru Anna f. Jantzens grav

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

Grav nr. K 1, 2 og 3 på Assistens kgd. i Odense.
06.09.1871 løste Laurits borgerskab i Odense som skomagermester.
I 1873 giftede han sig i med Anna Adelheid Theodora Jantzen, der var født i 1847 i Odense som datter af rebslagermester Johan Theodor Jantzen og hustru
Johanne Christine født Larsen.
Ved folketællingen 1890 boede enken i Nørregade 63 i Odense, dette hus købte Laurits før sin død, og her boede familien også, da Laurits døde i 1889.
Han blev begravet på Assistens kgd. i Odense.
I begravelsesprotokol henvises til gravsted K2-3. Under dette nr. findes graven i den første række af gravstedsprotokoller, dem der går fra 1887-ca. 1900.

Æ1500-E Gravstedsprotokol for Assistens kgd., afd. K, 1887-ca. 1900.
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Her ses det, at det er et dobbeltgravsted, og at Anna har købt begge gravsteder for 20 år, da manden skulle begraves i 1889.
Der blev da også snart brug for det andet gravsted, idet deres eneste søn døde i Kbhvn. i 1897, men hans begravelse fremgår først af næste gravstedsprotokol, se
bare her:
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Æ1500-E2.7. Liniegravsteder Protokol 1 fol. 209, Assistens kgd., grav K 2-3.

I 1918 blev Anna selv begravet i gravstedet, som nu må være overgået til Kathinka Kathrine Holm, som i 1924 begraves i gravstedet.
I 1939 blev garvermester Johannes Longhi noteret som ejer af gravstedet; han må have overtaget gravstedet, da Kathinka Holm døde i 1924.
Gravestedet overføres derefter til næste serie protokoller over linjegravsteder:
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Æ1500-E2.7. Linjegravsteder protokol 1b, fol. 176.

Her ses det, at 05.01.1946 begravedes garvermester Longhis hustru Caroline Amalie Longhi født Leerhøj i gravstedet.
Med blyant er noteret noget, som er ret utydeligt. Her er en forstørrelse:
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Forstørrelse af en del af foregående billede.

Der står, at graven bestyres af landsretssagfører Ejnar Berntsen, Vestergade 53, Odense. Samt at: Garvermester Longhi er eneste arving til gravstedet, idet Longhis
moder født Jantzen og fru Stegmann samt fru Holm var søstre. Longhis forældre er begravet i Svendborg.
Nu faldt ti-øren, og vi kan se, at Kathinka Holm, Anna Stegmann og fru. Longhi var søstre. De er alle tre fødte i Odense som børn af samme forældre. Den ene
søster, fru. longhi, flyttede så til Svendborg med sin mand Frants Longhi.
Både Anna og Kathinke døde uden at efterlade sig levende afkom, hvorfor den tredje søsters søn, og det er så Johannes Longhi, overtog gravstedet.
Men hvad skete der mon så med gravstedet? Og findes det mon endnu? Det kommer der svar på om lidt, men først skal vedligeholdelsen lige undersøges.
Arivfonden rummer to rækker protokoller over vedligeholdelse, nemlig:
 Gravsteder der vedligeholdes ved Kommunens Foranstaltning, og
 Vedligeholdelse for Længere Aaremaal.
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Æ 1500-C2.1.1. Gravsteder der vedligeholdes ved Kommunens Foranstaltning, 1-865, Nr. 223.

Gravstedet K2-3 omtales to gange i den alm. vedligeholdelsesprotokol. Her er omtalen under aftale nr. 223.
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Aftalen blev indgået i 1924 og varede tl 1944. Aftalen blev indgået efter Anna Stegmanns død og skulle gælde i 20 år fra søsteren Kathinka Holms død – som
indtraf 4 år senere, derfor varede aftalen fra 1924 til 1944.
Der ses også en beskrivelse af gravstedet, som det var i 1919:
Beplantning: Avnbøge og anlagt med Vencka, en Rose og nogle Stedmoderblomster.
Monumenter: En poleretGranitplade med indhugget Inskription uden Forgyldning.
Så vidste graveren, hvordan gravstedet fortsat skulle se ud. Og det er jo fantastisk, at man her 100 år senere kan danne sig et ret nøjagtigt billede af, hvordan
monumentet og beplantningen har været.
I 1945 indgik garvermester Longhi, der – som vi før har set – da ejede gravstedet, en ny vedligeholdelsesaftale med kommunen. Den fik nr. 1475 og ser sådan ud:

Æ 1500-C2.3.2. Vedligeholdelse for Længere Aaremaal (Gravsteder der vedligeholdes ved Kommunens Foranstaltning for længere Aaremaal), Nr. 1475.

Læg mærke til, at gravstedets nummer er ændret fra K2 og K3 til K1 og K2. Det gamle K1 blev nedlagt; det er nok gået til en udvidelse af græsrabatten ved siden
af alleen, som flankerer vejen gennem kirkegården.
Nu har gravstedet får den helt store overhaling:
Beplatningen er nu en thujahæk, buxbum, 7 stedsegrønne Træer, 2 Berberis, 2 Cotonestra, 1 Rose.
Af monumenter var der: 2 polerede plader med umalede Bogstaver, Indgangsparti med Broncekæde som Hegn. Fuglebad med 3 Broncefugle, 1
Granitmonument med Broncebogstaver.
Under oplysninger om fornyelser for vedligeholdelsesaftalen ses det, at der i 1992 blev betalt for fornyelse frem til 2022, så gravstedet burde findes endnu.
Jeg var en tur på den smukke Assistens Kirkegård, og sandelig i afdeling K fandtes graven endnu.
7

Graven K1-2. – Læg mærke til mærkestenen litra K, som står til højre for
gravstedet.
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Amalie Longhi og Johannes Longhis gravsten.

Da de to små sten var meget blanke, var det uuligt for mig at få inskriptionen
med. På den venstre står der Tante C (for Kathinka Holm) og Tante Anna (for
Anna Stegmann.

Kamilla Christiansen født Longhis og Anker Helge Christiansens sten fra
1972.

Den originale sten må være blevet udskiftet før 1957. Sandsynligvis er det sket, da Longhis monument er blevet rejst.
Men vi kan følge gravstedet endnu længere frem i tiden. Gravstedsskødekortene, som i perioden efter 1954 har afløst gravstedsprotokollerne, giver oplysninger
om perioden fra 1945 til 1989.
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Gravstedsregisterkortet giver en masse detaljerede oplysninger om gravstedet.

Dette og de følgende billeder: Æ1500-E2.11. – Foto: U. A. Klug, 2019.

Her ses det, at gravstedet efter Anna Jantzens død overgik til hendes efterladte. Før 1972 er overgået til A. H. Christiansen.
Her henvises der tilbage til gravstedsprotokollen for linjegravsteder, L 1b / 176, dvs. bd. 1b fol. 176.
Man får også listen over alle de i gravstedet begravede. Men umiddelbart kan man jo ikke se, hvordan de er beslægtet.
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Forklaringen kommer på den lille seddel, der ligger indeni gravstedsregisterkortet.
Her står der, at Johannes Longhi var eneste arving til gravstedet, og at Fru. Stegmann, Fru. Holm og Fru. Jantzen var søstre. I FKT 1890 bor Fru. Holm hos Fru.
Stegmann, Nørregade 44 i Odense.
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Af selve gravstedsregisterkortet fremgår også, at gravstedet i perioden 1945 – 1992 har været LVK, dvs. vedligeholdt ved kommunens foranstaltning, og for
længere åremål. Det findes der to sæt protokoller over.
Der er tre vedligeholdelseskort. De findes ved sagen, fordi familien har betalt for at kommunen, dvs. kirkegården, stod for vedligeholdelsen. Jeg ved godt, det er
lidt over-nørdet at bringe dem i deres helhed her, men som eksempel på kontorets arbejde og på den detaljerigdom, man kan være heldig at støde på, er de
fortræffelige, og den nørdede personal- eller slægtshistoriker vil sikkert også nyde dem.
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Det fortsætter på næste kort:

Og på det næste:
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Og så er der to kort for lang vedligeholdelse:

Her fås beskrivelse af graven, som den var i 1957, 1980 og 1986.
Så samlet set er der foretaget følgende begravelser i gravstedet:
20.12.1889 Skomager Laurits Peter Christian Stegmann, 43 år gl., grav K-1,
31.05.1897 Barbersvend Theodor Johan Christoffer Stegmann, 22½ år gl., grav nr. K-2,
18.01.1918 Skomager Laurits Peter Christian Stegmanns Enke Anna Stegmann født Jantzen, 70 år, i grav K-1.
20.02.1924 Kathinka Christine Holm, 79 år gl., grav K-2.
01.05.1946 Garvermester Johs. Longhis Hustru Caroline Amalie Longhi født Leerhøj, 62 år gl., K-1,
14.04.1956 Garvermester Johannes Longhi, 74 år., K-2, ekstra dyb,
29.03.1973 Oberstløjtnant Anker Helge Christiansens hustru Kamilla Christensen født Longhi, 64 år gl., grav K-1.
dec. 2001 Oberstløjtnant Anker Helge Christiansen.
I juli 1972 satte Anker en poleret granitliggesten efter sin hustru.
LVK til 2002. Det betyder at, indtil 2002 var der aftale om lang vedligeholdelse ved kommunens foranstaltning. Der er vist en fejl her, for som det sås i selve
protokollen over vedligeholdelse for gravsteder, så blev der i 1993 betalt frem til 2022.
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