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Eksempel 2: Bogtrykkeribestyrer Warbergs gravsted

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

Et eksempel på mageskifte af en grav og på K-sagerne.
Grav nr. K 37 og M 39 (nyt nr. M 102-103) på Assistens Kgd. i Odense.
I 1858 døde Christiane Warberg, der var enke efter Skræddermester Warberg i Odense.
Kan hendes grav lokaliseres? Kan den følges frem til tiden efter 1887?
Eksisterer gravstedet endnu?
Christiane Warberg ses begravet på Assistens kirkegård, og det ses ikke, at denne grav havde
været benyttet tidligere. Gravstederne på Assistens kgd. var altid dobbelte, men kun den ene del
blev indkøbt af afdødes familie.

Æ1500-E1.2.: Ældre gravstedsprotokol 2.

Man ser, at det nye nummer er 303, det gamle nr. 123. A og b angiver, at der er plads til to lig, dvs.
ved siden af hinanden. Der blev vist normalt ikke gravet dobbelt dybt på dette tidspunkt.
Christiane Cathrine omtales som Skræddermester Warbergs Enke, så nogen konkret viden om afdøde
er nødvendig under efterforskningen.
I protokollen er det ikke angivet, hvornår den er indrettet, eller hvad gamle nummer dækker. Ud
fra de tre protokoller, der findes ved Stadsarkivet i Odense, kan det ikke klarlægges præcis. Jeg
mener dog, at denne protokol er indrettet og taget i brug efter kirkegårdens udvidelse i 1826 – og
man har så om-nummereret de gamle afsnit af kirkegården også.
Familien beholdt Christianes grav, og da den ene af de ugifte døtre døde i 1885, blev hun begravet
i moderens gravsted.

Æ1500 Assistens kgd., Gravstedprotokoller, 1. række. Grav nr. K 37.

Man kan se, det er et enkelt gravsted; Plads til 1 Grav står der. Efter tildeling af nye numre i 1887 er
gravstedets nummer K 37, dvs. afdeling K grav nr. 37.
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Gravstedet videreføres i Register over Familiegravsteder bd. 1, fol. 51. Overførslen er sket først i
1900-tallet, i hvert fald før 1906.

Æ1500 Register over Familiegravsteder, bd. 1, fol.51: Assistens kgd, grav K37.

Det ses, at jomfru Julie Warberg havde gravstedet indtil hun døde i 1885, derefter var det hendes
efterladte, der stod for det. Fra 1906 står nevøen Henrich Peter Warberg som ejer.
Meddelelse om at Gravstedet er forsømt 12/7-1927.
Kan kun fornyes efter særlig aftale med Kirkegårdsudvalget sign. Elf.
Den sidste tilførsel skal man have in mente.

Æ1500 Register over Familiegravsteder, bd. 1, fol.51: Assistens kgd, grav K37.

Det ses også, at graver Jensen skiftede mening og meddelte, at der var plads til 2 grave.
I 1907 begravedes Julies søster, Frk. Annine Christine Margrethe Warberg i gravstedet.
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Ved hjælp af Register til Gravstedsprotokollerne bd. 3: 1933-1964, ses det, at Warberg og hustru
begge er begravet i gravstedet M 39.

Æ1500-E2.4.2: Navneregister til gravstedsprotokollerne for Assistens kgd., 1933-1950.

Oplysningerne under Hovedbog Pag. læses således:
F2/80
= Register over Familiegravsteder, bd. 2, fol. 80.
L8/262
= Linjejordsgravsteder, bd. 8, fol. 262.
B2/55
= Gravstedsprotokol B, bd. B2, fol. 55.
Det nye gravsted, M 39, findes i Register over Familiegrave bd. 2 fol. 80:

Æ1500-E2.5.: Register over Familiegrave, bd. 2, fol. 80.

Det ses, at dette gravsted netop i året 1928 var blevet ledigt.
Der står nyt nr. 102-103, hvilket vel må være tilføjet efter retskrivningsreformen af 1948, fordi nr.
begynder med et lille n, og i hvert fald før ACME-registerkortene blev taget i brug i perioden 19541958, fordi gravstedet findes under det nye nr.
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Æ1500-E2.5.: Register over Familiegrave, bd. 2, fol. 80.

Bemærkningen Vederlagsfri i 20 Aar i Henhold til Byraadets Skrivelse af 20.09.1929 (Sag Jn. K51/1928)
må undersøges. Se nedenfor.
1933 begraves H. P. Warberg i graven, i ekstra dybde. Dvs. der var beregnet plads til fire kister
tilsammen i de to gravpladser. I 1934 dør hans enke og begraves i samme gravsted, desværre ses
det ikke, om hun er begravet oven på sin mands lig, eller om hun er begravet øverst i den anden
halvdel af gravstedet. Man må formode det første.
Bemærkningen om vederlagsfrihed i 20 år fra 1930 henviste til sag K 51/1928.
Ved et kortere gennemsyn af Kirkegårdsudvalgets forhandlingsprotokol og kopibog før 1928
fandtes ingen omtale af sagen, men en nærmere granskning af forhandlingsprotokollen burde
afdække, hvornår sagen har været behandlet i udvalget.
Journalsagens akter findes dog bevaret iblandt K-sagerne for 1928:

På oversigtskortet fra 1932 er
indgangen med.

Brevene, sagens akter, ses på næste side. Af brevene ses det, at
man i 1928 vedtog at anbringe en ny indgang i kirkegårdshegnet
mellem Ansgar Kirke og Kasernen, men her lå grav K-37. Ejeren,
Warberg gav sin accept til placeringen af den nye indgang, hvis
han til gengæld fik et andet dobbeltgravsted overdraget i 20 år
vederlagsfrit. Han fik overdraget M 39. – Sagen var dog ikke
omtalt i gravstedsprotokollen F2/80 under K 37, så det så blot ud
som om, Warberg havde opgivet gravstedet.

Bemærkningen under K 37 om, at gravstedet kun kunne fornys efter særlig aftale med
Kirkegårdsudvalget må skyldes, udvalgets planer om anbringelsen af den nye indgang til
kirkegården. Hvis gravstedet rutinemæssigt blev fornyet i 1927, ville chansen være forpasset.
Som eksemplet viser, fås løsningen kun, hvis man leder efter H. P. Warbergs grav.
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Æ1500-B2.3.: K-sager 1928: K51/1928.

Graven videreføres på gravstedregisterkortene, der blev indrettet i perioden 1954-1958.
Af nyt fremkommer, at gravstedet blev overtaget af Frk. Marie Louise Warberg, en datter af H. P. Warberg. Hun gav i 1963 tilladelse til, at Stella Thorentius
Larsen født Warberg blev begravet i gravstedet. De to kvinder var søstre.
5

Æ1500-E11: Gravstedsregisterkort, Assistens kgd., grav M 102-103. – 1.
kort.

Der står: Der kan evt. ringes til Hr. Simon Larsen, tlf. 12 12 21 lokal 7. Han er nok identisk med Anders Simon Larsen, Stella Larsens mand, og hans navn og
kontaktoplysninger er sikkert noteret, fordi det kunne tænkes, at han var nærmeste arving til gravstedet.
Der står: Tilladelse af 24.09.1963, fordi Marie Louise har givet lov til, at søsterens urne blev nedsat i gravstedet, men det er fortsat Marie Louise, der er ejer af det.
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Æ1500-E11: Gravstedsregisterkort, Assistens kgd., grav M 102-103. – 2.
kort.

Æ1500-E2.12.: Navneregisterkortene til
Gravstedsregisterkortene, Assistens kgd.

At fredningen er ophørt i 1974 står ikke noteret på kort 1 eller kort 2, men i Familiegrave bd. 2 fol. 80 ses det, at gravstedet blev fornyet i 1955 med 20 år frem til
1974.
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