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H.C.ANDERSEN OG
ODENSE KATEDRALSKOLE
Af H. H. Jacobsen.

Hvad De og Familien vil sige og synes om min ny Roman 1 ) tænker
jeg imellem i mit stille Sind. Nu veed De at jeg er meget stor, altsaa
maa jeg jo ogsaa have store Tanker. Deres Fader2 ) vil sige: Det er en
Digter, som har Lune. Det er et Byesbarn, der fortjente at have gaaet
i Odense Skole.
(Brev fra H. C. Andersen til Henriette Hanck den 17. nov. 1835.)

På Odense Katedralskole hænger der en tavle med navne på berømte
mænd, der har været knyttet til skolen som rektorer eller lærere eller
er udgået fra skolen som studenter. Blandt de nævnte finder vi Hans
Tausen (elev ca. 1507), Peder Palladius (rektor 1530), Ambrosius
Stub (student 1725), Rasmus Rask (student 1828), Caspar PalurlanMuller (student 1822, adjunkt 1829-53), Frederik Paludan-Miiller
(student 1828) og Edvard Lembcke (adjunkt 1849-50).
I skolesangen3 ) mindes skolen 3 af sine berømte sønner (Stub, Paludan-Muller og Rasmus Rask):
Den mindes ham, hvis rosenknop
gør labyrinters gange,
og ham, der fra Parnassets top
sang Adam Hornos sange,
og dem, der stred med ll.ndens sværd
og satte liv i vove,
men glemmer ej en stille lærd,
der gransked' sprogets love.

Vi finder ikke H. C. Andersens navn nævnt på den omtalte tavle
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eller i skolesangen, og som bekendt er byens berømteste søn da heller
ikke dimitteret f.ra byens lærde skole.
Vi finder p:l intet nidspunkt skomagersønnen f.ra Munkemøllestræde som elev p:lla:tinskolen. I ba:rndomskap.itlet i "Mit Livs Eventyr" finder vi til gengæld omtalt 3 andr·e former for skolegang i
Odense: Først gik den lille Hans Christian i skole hos "en gammel
Læremo'er, der holdt Pogeskole"; 6 år gammel blev han sat i "Hr Carstens4) Drengeskole" - lang ti:d kan det ikk·e have stået på, eftersom
Fedder Carstens' skole kun eksisterede i et år, og endelig finder vi
ham nogle år senere som elev i Fa:ttigskolen5 ), der havde til huse i
Fattiggården på hjørnet af Ove.rga:de og PåJskestræde.
Hans videre .skæbne kender alle. Kun 14 år gammel foretog han
det drist:ige opbrud fxa hjemmet og fødebyen, og efter forgæves forsøg på at erobre teatret i København blev han på teaterdirektionens
initiativ som 17-~kig sat i Sla,gelse Latinskole, hvor han kom på skolebænk sammen med 12-årige. Rektor Meisling var ganske uden forståelse for den unge mands følsomme sind, og de 4 år, H. C. Andersen
tilbmgte i Slagelse latin~Skol,e, va;r en urængslernes ti,d for ham.
Da ·.rektor Meisling i 1826 forflyttetdes til Helsingør, fulg.te H. C.
Arudersen med; men forholdet mellem dem forværredes, og først da
H. C. Andersen klagede sin nød for Jonas Collin, kom han til København, hvor han daglig fik privætmanuduktion, og hvor han to år
senere fik studentereksamen og for første gang havde fast grund
under fødderne.
Y.ar H. C. Andersen vokset op i et bedre milieu, er der ingen tvivl
om, at han var blevet sat i Odense lætinskole, ,d er på det tidspunkt
lå på Klingenberg, umiddelbart i nærheden af barndomshjemmet i
MunkemøUes.træd~. Her så han daglig disciplene færdes til og fra
skole, og han fortæller i "Mit Liv.s Eventyr", a;t han ofte standsede
op ved .trægitteret omkring kirkegården ved St. Knuds kirke og med
interesse fulgte di·sciplenes leg, men - rtilføjer han - "ikke f.o,r Legens
Skylod, men for de mange Bøger, de havde, og f.or hvad de kurude
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blive i denne Ve!1den". Han så da også med ganske andre øjne på
latinskaiens disciple end på dem, der var vokset op i •samme kår
som han:
Jeg havde en Angest for de fattige Drenge, som haV'de spottet
mig, jeg følile altid en inderlig Drift til at nærme mig Latinskolens
Disciple, som jeg den Gang betragtede for me~et bedre end de
andre.
Der er ingen tvivl om, at dlisciplene, hvoraf en del kom fra landet
og logerede i byen, ofte har været hos faderen, der var den skomager, ·
der boede nærmest latinskolen, for at bestille dler få repareret støvler, og da vi ved, at faderen havde litterære interesser og selv gerne
ville have været sat til bogen, har han og drengen ·sikkert ofte givet
sig i snak med latinskolens elever. Herom bel"etter i hvert fald følgende afsnit •i "Mit Livs Eventy.r":
Hans Forældre havde været velhavende Bønderfolk, men Ulykken
var ligesom væltet ind paa dem; Qvæget døde, Gaarden brændte
og tilsidst mistede Manden sin Fof1stam:l; Konen flyttede da med
ham til Odense, og her satte hun den opvakte Dreng i Skomagerlære, det kunde ikke være anderledes, uagtet hans inderligste Ønske
var at komme i den latinske Skole; et Par velhavende Bo.rgere
havde engang talt om a;,t skillinge sammen, give ham fri Kost og
•saaledes faae ham frem paa den Vei, han saa gjerne vilde, men der
blev ikke Noget deraf; min stakkeLs Fader saae ikke sit kjæreste
Ønske opfyldt; det kom aldrig af hans Erindring. Jeg husker
at jeg, som Lille, engang saae Taarer i hans Øine, da en af Latinskolens Disciple havde været hos ham og bestilt Støvler og da viist
sine Bøger og talt om Alt hva·d han lærte. "Den Vei skulde jeg
ogsaa have gaaet!" sagde han, og da kyssede han mig heftig og
var stille hele Aftenen.
Faderen har da sikkert også gerne set sm søn som elev i latinskolen; men familien levede i små kår, og efter faderens tidlige død
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Latinskolen på Klingenberg (maleri, Katedralskolen).

- Hans Christian var p& det tidspunkt kun 11 år - har det ikke
været på tale, at drengen skulle sættes til bogen.
H. C. Andersens første egentlige møde med latinskolerus di'Sciple
fandt sted, da han 13 år gammel indtegnedes til konfirmation~forbe
redelse. Moderen har sikkert foreslået, at .de skulle opsøge kapellan
Wiberg6 ) ved St. Knuds kirke, hos hvem jævne folks børn blev konfirmeret; men dem nærede H. C. Ander,sen som nævnt til stadighed
angst for, og uden videre opsøgte han selv stiftsproVIst Tetens7), hos
hvem latinskolens disciple forberedtes. Han ha:r uden tvivl glædet
sig til mødet med de lærde disciple; men omgang.en med dem blev en
skuffelse, og stiftspt"ovsten selv behandlede ham ret afvisende:
Jeg huskell' ikkeenEeneste fra den Tid, saa lidt maae de der have
g.iv:et sig af med mig; jeg havde dagl,ig Følelsen af, at jeg havde
trængt mig ind, hvm jeg ikke hørte hjemme; ogsaa Stiftsprovsten
selv l:od m~g føle .det, og da jeg engang hos hans Bekj·endtskah
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havde deelameret Scener af en Comedie, kaldte han mig for sig,
udtalte det Upassende i at gjøre Sligt paa en Tid, jeg forberedte
mig til Con~irmationen, og at na:ar han hørte Sligt om mig igjen,
viMe jeg blive viist bort; jeg blev meget angest og fortrykt a. Sindet.
Skomagerens Hans Chvistian faldt ikke til blandt latJin:skoliens
d~sciple. Også de fandt ham aparte og karnøflede ham.
Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at H. C. Ander.sen mange
år senere fik opre}sning for denne ydmygelse. Da han i sommeren 1844
en nid havde været gæst hos kongepan:et, der opholdt si:g ved badene
på Føhr, og derefter tilbragte et par uger hos hertugen af Augustenborg, traf han her 'Betens, .der for øvrigt samme år, som han havde
konfirmeret H. C. Andersen, v~r blevet udnævnt til biskop over Als
og Ærø. Af hertugen lånte H. C. Ande11Sen vogn, og han blev vel
modtaget i bispegården i KettJinge. Besøget hos biskop Tetens, .der
fandt sted den 12. september, finder vi kort omtalt i dagbogen:
Hertugen laanrt mig Vogn til Kjøretour; tog ·denfor hen til Biskop
Tetens ... , det var sæLsomt l.Jivets Gang, komme som Hertuggjæst,
føvste Gang i hans Huus, hvor, da jeg var s~dl5t, jeg kom ·som en
fattig Dreng, han talte haardt til.

Mange berøringspunkter mellem H. C. Andersen og Odense Ka:tedralskole finder vi selvfølgelig ikke; men ved gennemgang af de
omhyggeligt førte dagføger og de mange breve, han skrev til vennerne under sine ia:lrt 50 ophold på Fyn efter 1819, f,inder vi alligevel
en del, der berører Odense Katedralskole og dens lærere:
I 1820'eme og 1830'erne finder Vli ret ofte .den unge digter på besøg
i Odense, og under disse besøg logerer han hos oberst Høegh-Gu1dberg, der boede i Nedergade, nuv. nr. 25, på bogtrykker Iversens
landsted ude på Tolderlund og hos dennes svigersøn, adjunkt Hanok,
der boede i Overgade, nuv. nr. 18.
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Den, der tog sig mest af H. C. Andersen i de unge år, var oberst
C. Høegh-Guldberg. Allerede i barndomsårene hav,de han vist ham
inneresse, og i de år, hvor H. C. Ande!'sen studerede i Slagelse og
Helsingør, var han utrætndig i sin omsorg for ham. Han tog .sig
faderligt af ham, og han lod ham bo hos sig under opholdene i byen
i 1823, 1825 og 1832.
Især synes han at have været H. C. Andersen en god støtte i de
drøje Slagelse-år, og der er et enkelt brev fra disse år, der e.r af interesse i .denne forbinddse. H. C. Andersen har selvfølgelig klaget sin
nød for sin faderlige ven i Odense, og denne svarer i et brev den
4. september 1824:
Skulde De fo.r.æ sten, kjæreste Andersen, ønske nogen Forandring,
f. Ex. at blive forflyttet fra Slagelse til Odense Skole, og De detrwd - med fuld Oprigtighed til Dem selv - troede at forbedre
Deres Tilstand og Vilkaar, vil jeg gjerrre skjenke Dem min Bisnand
til dette Skr~dt, naar De forlods ud - for Guds Ansigt - vil love
mig Flid og Mod; men ·og kun under den Betingelse vil jeg aTbeide
vil dette Maal for Dem.
Oberst Høegh-Guldberg tilbyder med andre or.d at ville være sin
unge ven behjælpelig, og dermed mener han velsagtens at lade ham
bo h()ls sig, hvis han måtte ønske at blive forflyttet fra Slagelse latinskole til Odense Katedral~kole.
Brevet med H. C. Ander.sens svar på dette tilbud er desværre ikke
bevaret; men i hvert fald tog han ikke imod oberstens tilbud. Betingelsen om Hid kunne han nok opfyLde; men det har nok været for
ydmygende for den ærgerrige unge mand at vende tilbage til Odense
for at fortsætte den skoleg·ang, som han hav.de påbegyndt i Slagelse.
Medvirkende hertil har måske også været de dådige erfaringer, han
havde gjort under samværet med latJi111Sko1ens disciple hos stiftsprovst
Tetens 10 år forinden.
Dertil kom, at H. C. Andersen i disse år var meget afhængig af
Jonas CoUin. Denne, der var meddirektør for Det kongelige Teater,
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Uddrag af oberst Høegh-Guldbergs brev til H. C. Andersen
(Det kgl. Bibliotek).

var blandt dem, der havde "anbefalet en aarlig Understøttelse, hvorved hans umiskendelige Anlæg kunde blive dyrket og dannet", og
sørgede da også for, at han passede sin skolegang i Slagelse. I sit brev
til JonaJs Collin i efteråret 1824 nævner H. C. Andersen således intet
om oberst Høegh-Guldbergs tilbud, men anfører kun pligtskyldigst
sine karakterer.
Spø~g·smålet er så, hv,ad det ville ha:Ve betydet for H. C. Andersen,
hvis han i 1824 havde sagt f·arvel til rektor Meisling og v.ar rykket
ind som elev på latinskolen på K1ingenberg. Skoletiden havde vel
fået et mere fredeligt forløb, hvi•s han var kommet bort fra rektor
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Meislings tvang og ikke hver dag havde skullet være afhængig af
sin rektor, hvis børn han oven i købet skulle underholde i fritiden.
På latinskolen i Odense ville han derimod have mødt en adjunkt,
der ville have taget sig særligt af ham og have været ham behjælpelig
på enhver måde, nemlig adjunkt Hanck, hvis svigerforældre - bogtrykker Iversens ude på Tolderlund-også tog sig af ham i disse år.
På den anden side er det et spørgsmål, om vor verdensberømte
digter havde kunnet undvære al den modgang, han havde i disse år.
Det er et spørgsmål, om det ikke har været en nødvendig forudsætning for hans gennembrud som digter? Måske er det heldigt, at han
ikke netop kom hjem til Odense i 1824 for at gå på latinskole. En
forholdsvis problemfri tilværelse i disse år kunne have virket hæmmende for den unge mands modning som digter.
Der er også den - omend spinkle - mulighed, at et helt andet af
hans talenter var kommet til udfoldelse: Adjunkt Hanck var en
fremragende tegner, og der foreligger fra hans hånd en lang række
prospekter fra Odense og de fynske herregårde. Som bekendt var
H. C. Andersen også flittig til at tegne skitser på sine mange rejser
rundt om i Europa., og hans kunstneriske anlæg på dette område
menes undervurderet. Var han som 19-årig flyttet hjem til Odense
for ait gå i skole der, og havde adjunkt Hanck taget ham med på
sine tuæ -til de fynske herregårde, ka,n det ikke udelukkes, at det
måske gennem lærerens inspiration var blevet denne .del af hans
kunstneriske anlæg, der var blevet fremtrædende.
Adjunkt Johan Henrik Triitzschler Hanck (f. 1776 i Nmge) stiftede H. C. Ander,sen bekendtskab med ude på Tolderlund, hvor -som
nævnt bogtrykker Iversens landsted lå. 1802 var han blevet ansat
ved Odense Katedralskole, og 2 år ·efter var han indtrådt som medarbejder ved "Fyens Stifts Adresse Avis og Avertissementstidende",
som blev udgivet a:f bogtrykker Iversen, og som i daglig ta1e kaLdtes
"Iversens Avis". 1806 havde han ~iftet sig med sin redaktør·s datter,
Madseline An to nette Iversen.
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J. H. T. Hanck.

Bogtrykker Iversen døde i 1827, og adjunkt Hanck overtog sammen med svigermoderen bladets redaktion. Familien Hanck synes
også at ha ve overtaget familien I versens værtspligter over for den
unge digter, idet vi finder ham som logerende gæst i hjemmet i Overgade under ophold byen i august 1837, juli 1838, juli 1840 og
juli 1841.
Familien Hanck var således H. C. Andersens nærmeste venner i
Odense i disse år. Der er kun bevaret et par breve fra adjunkt Hanck
til H. C. Andersen; derimod korresponderede han flittigt med datteren Henriette. Der er bevaret ca. 150 lange breve, og det er gennem
denne korespondance 8 ), vi får det bedste indtryk af digterens forhold
til fødebyen i 1830' erne.
Adjunkt Hanck var som nævnt en fremragende tegner, og hans
tegninger er af en vis betydning for studiet af H. C. Andersens forhold ·til fødebyen, idet mange af dem ha:r motiver netop fra de steder, hvor H. C. Andersen færdedes. I foråret 1836 bad han .således
Odense-adjunkten om et par prospekter fra de steder, hvor han
havde færdedes som barn, og senere på året kunne Henriette meddele
ham, at hendes far havde tegnet hans "lille Fædrenehuns i Munke-
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Adjunkt Hancks tegning af H. C. Andersens barndomshjem 1836
(H. C. Andersens hus).

møllestræde". Samme sommer havde H. C. Ander·sen aflagt besøg
p& Ør:bæklunde, og p& hans initiativ tegnede Hanck nu ogs& denne
herreg&rd og sendte billedet til sin unge ven.
Af brevene til Henriette Hanck fremg&r det, at adjunkt Hanck
allerede ved juletid 1831 havde sendt ham en tegning med motiv
fra Odense:
Vil De takke Deres fortræffelige Fader ret hjerteligt fra mig, for
den kjærkomne Tegning; det er første og eneste Stykke jeg har
fra den kjære Fødeby ... Jeg sidder nu den hele Tw, kigger gjennem den hule Haand og seer den gamle Fødeby. Hvor dog de to
Figurer paa Nonnebakken gjøre en herlig Virkning (12. jan. og
17. febr. 1832).
Også på anden måde var adjunkt Hanck den unge digter behjæl-
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pelig: I 1835 lavede han således udkast til scenedekorationer til H. C.
Andersens stykke "Skilles og mødes", hvoraf en del af handlingen
udspilledes på Flakhaven ·i Odense, og året efter, hvor H. C. Andersen arbejdede på romanen "Kun en Spillemand", gav han "lokale"
oplysninger til det afsnit af romanen, der skulle foregå i Odense
(bl. a. om byens kirker, skyttelauget, prins Frederik\'> første år som
guvernør i Odense o. a.).
Kort tid forinden havde adjunkt Hanck for øvrigt været på besøg
i København, og H. C. Andersen inviterede sin kunstinteresserede
gæst med i teatret og på kunstudstilling.
I slutningen af 1830'eme var Hanck ældste lærer ved .skolen, hvor
han underviste i fransk, tegning og skrivning. Han led imidlertid
voldsomt af blæresten og blærebetændelse, og i 1838 var han nødt
cil at søge sin afsked, 62 år gammel. Han måtte gennem drøje lidelser, og det er rørende at se, hvordan H. C. Andersen gør alt for at
hjælpe ham. I brevene til familien opmuntrer han ham det, han kan,
og da sygdommen tager ,til, får han ham over-tJalt til at rejse trl
København for at lade sig underkaste en operation:
Jeg tager megen Deel i Deres Faders Sygdom, især nu det er saa
slem en .Aarsdd a:t blive rask i, men han har jo en nordisk Natur,
Grantoppen kan taale mange stærke Rusk. Jeg haaber til Vaaren
·at see ham og Deres Moder her i Byen for at samle .den Smule
aandelige Sol:skin vi have at give (24. nov. 1838).
Deres F~adel'ls tunge og smertelige Sy!}dom gjør mig meget ondt
for ham og dem Alle; de Minutter vi kalde Tid rnaa bringe Lindring (4. april 1839).
Men jeg skriver saa meget om mig selv! Deres Fader lig.ger mig
dog i dette Øieblik, lig,esaa nær paa Hjertet, jeg tænker saa •tidt
paa ham, lider med ham, at jeg faaer en Følelse, som om jeg skulde
lide, som ham, ja kan bilde mig det ind, og spurgte endogsaa min
Læge, forleden om jeg ikke var udseet allerede til at lide saaledes;
jeg veed ikke, men hans langvarige Liden, synes mig saa tantalisk,
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at jeg af Frygt for samme Skjæbne, føler en Drift, som Møllet
der af Skræk for Lyset flyver i det, at jeg ønsker, o, var jeg dog
midt deri jeg vilde at disse Qvaler skulde ende! Hils ham fra mig!
hils ham som det var en Søn eller en yngre Broder! (10. dec. 1839).
Gid naar vi sees Deres kjære lidende Fader maa være mere rask!
jeg synes ordentlig det er grusomt han skallide saa meget og Gud
er dog god! en navnløs Lykke maa vente ham for disse Qvaler!
Tryk hans Haand, siig, et sønligt Hjerte tænker paa ham (21. febr.
1840). 9)
Da H. C. Andersen meddelte adjunkt Hanck, at skuespiller ved
Det kongelige Teater G. J. Liebe, der led af samme sygdom, havde
underkastet sig en operation, at den var forløbet godt, og at Liebe
var "som nyfødt, lykkelig og hver Aften paa Comedie", besluttede
Hanck sig til at lade sig operere af den samme professor, som havde
opereret Liebe. Den 19. maj 1840 rejste han sammen med sin hustru
til København; den 22. maj blev han indlagt på Frederiks Hospital,
hvor H. C. Andersen flere gange besøgte ham; men allerede den 23.
juli afgik han ved døden. H. C. Andersen havde netop i de dage
planlagt at rejse til Glorup; men ved budskabet om vennens død
ændrede han sin rejseplan og rejste straks til Odense for - som han
skriver i dagbogen - at forberede Hancks børn, et smukt vidnesbyrd
om hans nære tilknytning til familien.
H. C. Andersens venskab med adjunkt Hanck og hans familie tillægges af H. C. Andersen-forskere ingen videre betydning. Man må
dog tage i betragtning, at H. C. Andersen, der i 1820'erne havde
haft et godt forhold til fødebyen, i 1830'erne fik den mere og mere
på afstand - medvirkende hertil var bl. a. den tilværelse, moderen
havde ført i sine sidste år - og at adjunkt Hancks og familiens nærmeste omgangskreds faktisk var det eneste, der bandt ham til fødebyen. Da fru Hanck og hendes døtre i 1841 forlod Odense, blev
hans sidste personlige forbindelse med byen brudt, og der skulle gå
25 år, før den atter blev etableret.
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Chr. Kalkar.

111

Adjunkt, senere stiftsprovst
H. P. Kofoed-Hansen.

Under opholdene i adjunkt Hancks hjem i 1830'erne stiftede H. C.
Andersen også bekendtskab med to andre af Katedralskolens lærere,
nemlig adjunkt Chr. Kaikar (1802-1886) og adjunkt Hans Peter
Kofoed-Hansen (1813-1893).
Adjunkt Kaikar underviste i fagene latin, græsk, hebræisk og religion. Han nød stor anseelse som lærer, og fra 1834, hvor han forsvarede sin doktordisputats, og indtil sin forflyttelse i 1843 var han
skolens eneste overlærer. Adjunkten og hans frue, som Henriette
Hanck i brevene omtaler som H. C. Andersens "særdeles Veninde",
kom ofte hos Hancks, og H. C. Andersen var flere gange under sine
ophold i byen inviteret som gæst hos Kalkar, der for øvrigt også
besøgte ham et par gange i København.
Adjunkt Kofoed-Hansen blev 1837 ansat ved Katedralskolen, hvor
han underviste i tysk, engelsk og naturhistorie. Også han var en hyppig gæst hos Hancks - han var ungkarl og kom straks efter sin ankomst til byen "i Mode" hos byens ansete familer med ugifte døtre!
- og når han her traf sammen med H. C. Andersen, var samtaleemnet
teater og dramatik. Kofoed-Hansen, der siden under pseudonymet
Jean Pierre udgav flere filosofiske romaner, viste stor interesse for
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H. C. Andersens dramatiske arbejder, især "Mulatten", som han forelæste ved flere ar.rangementer i Odense.
Ingen af disse to unge adjunkter fandt fuld ti.lfredsstilolelse ved arbej·det på Katedralskolen, og de gik begge over til gejstlig virksomhed. Kalkar10) forlod Odense i 1843, hvor han blev udnævnt til
sognepræst i Gladsaxe og Herlev, Kofoed-Hansen 11 ) i 1849, hvor
han blev udnævnt til residerende kapellan ved Vor Frelsers kirke
på Christianshavn.
H. C. Andersen følte sig i ,disse år ikke rigtig anerkendt som digter
i sin fødeby. Han havde fået sit første stykke opført på Odense
Teater i november 1832; men der skulle gå flere år, før den odenseanske presse turde fremhæve ham som digter. Disciplene på Odense
Katedralskole må dog ret tidligt have "opdaget" den unge .digter,
idet de i juli 1832 ønskede, at hans tilstedeværelse skulle kaste glans
over deres årlige skovbal, hvilket fremgår af følgende i brevet til
Ed var d Collin den 11. juli s. a.:
Her var .i Torsdags et stort Skole-Bal i Skoven. Jeg blev indhuden
af de unge Cand·i:dati der skal op til October, men da jeg ikke
dandse.r blev jeg derfra. Efter deres Bøn skrev jeg dem en Sang,
der ret vandt Bifald.
Desværre er digtet ikke bevaret. Ganske vist finder vi blandt H. C.
Andersens digte et med titlen "Skovbal"; men det findes som lejlighedstryk (Hempel, Odense) i Det kgl. Biblioreks småtrykssamling
med titlen "Sang til Skovballet den 31. Juli 1835" og er altså ·s krevet
til en tilsva·rende fest i Odense 3 år senere. 12)
H. C. Andersen tillagde for øvrigt ikke ·sangen til disciplene nogen
videre betydning, idet han i brevet til Edv. Gollin, efter at have omtalt disciplenes bifald, videre skriver:
De skal ellers ikke være nysgjerrig efter den, da den i:kke havde
stort at betyde.
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Rektor, professor
Jacob Saxtorph.

H. C. Andersens næste ophold i Odense fandt sted 3 år senere.
Hans roman "Improvisatoren" var netop udkommet og hav·de fået
en smuk modtagelse, og han var under opholdet i byen - som han
skriver - "mere udbuden, ell!d jeg kan overkomme". Denne gang var
det ikke Katedralskolens disciple, men dens rektor, professor Jacob
Saxtorph, der beærede ham med en invitation, og han aflagde da
også besøg hos rektoren, der havde embedsbolig i Magazingården på
byens torv.

Da familien Hanck ,i 1841 flyttede til hovedstaden, blev som
nævnt H. C. Andersens sidste personlige forbindelse med Odense
brudt. I de følgende 25 år gjoråe han kun ophold i byen få gange,
og hver gang overnattede han på hotel Postgaærden i Overga;de. En
enkelt dagbogsoptegnelse viser tydeligt det ændrede forhold til fødebyen: Da han i 1863 passerede byen, aflagde han besøg i Odense
Teater, og dagbogens kommentar lyder således: "Jeg sad fremmet
mellem Fremmede i min Fødeby".
I 1867 udnævntes H. C. Andersen som bekendt til æresborger i
8
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Rektor, professor R.

J. F. Henrichsen.

Odense. Et par år forinden havde han under et kort ophold i byen
opsøgt biskop Engelsto/t 13 ), som var jævnaldrende med ham, og som
han ofte tidligere havde været sammen med hos Edvard Collin. Dette
uanmeldte besøg i bispegården i 1863 kom til æt danne grundlag for
en række nye bekendtskaber i Odense og bevirkede, at han atter fik
et positivt forhold til byen og fra nu af gjorde ophoid, nå:r han passerede.
Bispegården var samlingssted for byens embedsmænd, og her udvidede H. C. Andersen under sine besøg i disse år bekendtskabskredsen til at omfatte en række af byen fremtrædende borgere, heriblandt Katedralskolens rektor og flere af dens lærere.
Det er sandsynligt, at H. C. Andersen før sin udnævnelse til æresborger har truffet Kcatedralskolens rektor, professor R. J. F. Henrichsen
(1800-71). Han havde fra 1830 til1843 været lektor i latinsk filologi
ved Sorø Akademi, og eftersom H. C. Andersen i .denne periode var
en hyppig gæst i Ingemanns hjem i Sorø- Ingemann og Henrichsen
var kolleger ved akademiet - er der ingen tvivl om, at han her har
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truffet professor Henrichsen. Denne blev udnævnt til rektor for
Odense Katedralskole i 1843; men H. C. Andersen synes ikke at have
truffet ham i Odense før under selve festlighederne på rådhuset i anledning af æresborgerudnævnelsen, hvor han for øvrigt var blandt
talerne. Dette fremgår ganske vist ikke af "Mit Livs Eventyr", hvor
H. C. Andersen frem for selv at berette om festens forløb har gengivet Fyens Stiftstidendes referat af festen. Han har gengivet artiklen
ordret - bl. a. taler af borgerrepræsentationens formand, etatsråd
W. N. Petersen, biskop Engelstoft, politimester Koch, oberst Vaupell,
skoleinspektør Møller, kancelliråd P. E. Petersen, stiftsprovst Svitzer
og stiftamtmand Unsgaard- kun med den undtagelse, at referatet14)
af rektor Henrichsens tale er udeladt, uvist af hvilken grund. Dette
kan næppe være sket på grund af utilfredshed af nogen art, for under
et ophold i Odense få måneder senere finder vi byens æresborger som
logerende gæst flere dage i rektorens hjem:
H. C. Andersen havde under opholdet i Odense i december 1867
lovet inden længe at komme til byen og læse sine eventyr til fordel
for Frederik VII's Stiftelse i Albanigade. Arrangementet kom i stand
allerede i april 1868, og det blev aftalt, at H. C. Andersen som året
før skulle tage ophold i bispegården. Imidlertid måtte biskoppen den
18. april pr. brev meddele H. C. Andersen, at han ikke kunne modtage ham som gæst på det aftalte tidspunkt:
Jeg har hvad der nu er saa moderne- en gastrisk Tilstand, og derfor vil vor Læge ... at jeg skal renoncere paa den Glæde at have
Dem hos os i de Da.ge, vi havde haahet .det. Jeg har maattet afstaae
Dem til Professor Henrichsen, som blandt flere saa gjerne vil indtrrode -i min Udsigt til at være Deres Vært, og jeg finder ogsaa, at
Latinskolen er næst Bispegaarden det nærmest berettigede Sted.
H . C. Andersen ankom til Odense tirsdag den 21. april ved middagstid og kørre straks til Katedralskolens rektorbolig, der var beliggende på selve ,skolen (det nuværende posthus i Lille Gråbrødre-
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Latinskolen i Lille Gråbrødrestræde.
Rektorboligen var beliggende på 1. sal t. v.

stræde, hvor -skolen havde til huse fra 1846 til 1894). Under hele
.o pholdet her havde H. C. Andersen fået stillet to værelser til sin disposition. Samme dag, som han var ankommet, blev der afholdt middagsselskab for den fornemme gæst, og heri .deltog bl. a. politimester
Kochs og overlærer Kragh fra Katedralskolen.
Onsdag og torsdag eftermiddag læste H. C. Andersen på Larsens
hotel en række af ·sine eventyr til fordel for stiftelsen, og det gav et
pænt ove!lskud (219 rdl.). Da den sidste oplæsning vær til ende, blev
han inviteret i Odense Teater af direktør Orlamundt, der til aftenens
forestilling havde sendt ham "en Loge med 6 Pladser", og H. C. Andersen inviterede da sin vært og dennes familie med ·i teatret, hvor
hans eget lystspil "Den nye Barsehtue" blev giv·et. Besøget i Odense
varede ugen ud, og ind imellem de arrangementer, H. C. Andersen
måtte deltage i, opholdt han sig på Katedralskolen. Det fremgår ikke
af dagbogsoptegnelserne, at der på skolen har været afholdt noget
arrangement i anledning af digterens besøg.
Dette var dog ikke første gang, H. C. Andersen aflagde besøg på
Katedralskolen i Lille Gråbrødrestræde. Dagene efter æresborger-
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udnævnel•sen havde han benyttet til at aflægge besøg hos alle dem,
der havde stået bag arrangementet på rå:dhuset, og da rektor Henrichsen som nævnt hav,de været blandt festtalerne, blev han også
beæret med et besøg. Vi finder i dagbogen .den 11. december noteret
følgende:
Gik med Bispen ud til Professor Henrichsen, saae La~inskolen og
Gymnastiksalen, hvor den halve Ded af øverste Klasse var.
Endnu engang aflagde H. C. Andersen besøg hos rektor Henrichsen. Det skete den 9. marts 1870, hvor han efter en længere udenlandsrej·se sammen med Edvard Collins søn var kommet til Odense
og nu ønskede at gøre en dags ophold. De logerede på Larsens hoteP 5 )
og aflagde den ene dag, de opholdt sig i byen, kun visit hos biskop
Engelstoft og rektor Henrichsen.
Udover rektor Henrichsen traf H. C. Andersen under sine ophold
i byen ·i disse år en række af Katedralskolens lærere, nemlig overlærer
Poul Hannibal Kragh (1820-90), adjunkt Poul Christian Nielsen
(1835-81), overlærer Johs. Peter Kr. Sick (1812-84) og adjunkt Vincens Strøm (1818-99). Betydningsfulde venskaber er der ikke tale
om; men H. C. Andersen traf dog flere gange sammen med disse lærere, et par gange besøgte han dem i deres hjem, og ofre sendte han
gennem biskoppen hilsener til dem.
Overlærer Kragh, der var knyttet til skolen i 46 år som lærer i
matematik, fysik og astronomi, traf H. C. Andel"Sen første gang ved
en middag i bispegården et par dage før æresborgerudnævnelsen i
1867. Når han ved denne lejlighed var inviteret sammen med digteren, skyldes det nok, at han var medlem af den kommunalbestyrelse,
der netop havde taget initiativet til udnævnelsen, og som sådan beærede digteren da også ham med et besøg inden sin afrejse fra byen.
Adjunkt Nielsen, der underviste i latin og græsk, blev ofte inviteret
som gæst i bispegården, når H. C. Andersen opholdt sig der. Han
havde indtil1866 været huslærer på Frijsenborg, og her havde H. C.
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Overlærer P. H. Kragh.

Adjunkt P . C. Nielsen.

Andersen truffet ham flere gange under sine ophold på godset i 1860'erne. I 1877 forfæmmedes han til overlærer; men få år efter tvang en
begyndende brystsyge ham til at søge sin afsked, og han døde allerede 1881.
Også overlærer Sick, skolens fransklærer i 33 år, havde H. C. Andersen truffet inden sin udnævnelse til æresborger; i hvert fald noterer
han i dagbogen den 30. marts 1863, at han underhoLdt sig med ham
under overfarten fra Nyborg til Korsør. Senere besøgte han ham et
par gange under ophold i Odense.
Adjunkt Strøm, der var knyttet til skolen i 38 år som lærer i naturhistorie, 16) må H. C. Andersen have truffet under sit ophold i Odense
i december 1867, for straks efter hjemkomsten til København sendte
han ham et eksemplar af sin nyeste digtsamling. Adjunkt Strøm havde
selv en poetisk åre, og det var ham, der havde forfattet to af de sange,
der blev sunget ved æresborgerfesten og ved en efterfølgende fest
i Odense Musikforening/ 7) samt den prolog/8 ) der blev fremsagt ved
forestillingen på Odense Teater den 2. april 1875 i anledning af
digterens 70-års fødselsdag. Æresborgerfesten på Odense rådhus indledtes med, at forsamlingen afsang følgende sang, forfattet af adjunkt
Strøm:
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Overlærer J. P. K. Sick.
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Adjunkt Vincens Strøm.

Saa er Svanen da nu svævet did til det Sted,
Hvor i Barndommens Rede den laae,
Mens de Andre med Medynk og Spot skued ned
Paa den Stakkel med Dunene graa;
Hvor den drømte saa ene bag Buskenes Skjul,
Fordi ingen til den vilde see;
Kun en Vantrivning var dem den fremmede Fugl,
Fordi den var ikke som de.
De forstod ei dens Færd, og de anede ei,
At i Drømmen var Sandhed og Magt,
At den snart over Sky skulde søge sin Vei
I den lysende Sangsvanedragt;
At dens Flugt skulde stævne saa viden om Land,
Og end videre flyve dens Ry;
At dens Navn skulde trindt om ved fremmede Strand
Sprede Glands om dens Fædreneby;
At dens Sang skulde trænge til Hjerternes Grund
Lige mægtigt hos Store og Smaa,
Just fordi den saa godt kunde mindes den Stund,
Da den selv kun var lille og graa.
Tag vor Tak da, Du Sanger med tryllende Røst,
For Besøget i Barndommens Hjem!
Det er stolt af sin Søn, og fra jublende Bryst
Trænger Takken i Toner sig frem.
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Vo.r ·s wre eventyrdigter blev ikke dimitteret fra sin fødebys latinskole, og det er begrænset, hvad der kan siges om hans forhol.d til og
for:bindelse med ·denne skole i sammenligning med Slagelse la·tinskole.
Kontakt fin.der vi dog mellem digteren og skolen, og det resulterede
i en - på skolen siden 1832 sikkert aldrig benyttet - sang, skrevet
i anledning af disciplenes skovbaL Vi finder en adjunkt i 1830'erne
og en rektor i 1860'erne blandt .digterens nærmeste venner, og med
sikkerhed ved vi, at han har aflagt besøg på skolen i december 1867
og under et ophold i byen det følgende år - i år for 100 år :siden logeret en uges tid hos rektoren. Kun 5 privathjem i Odense kom ·efter
1819 til at give .dens berømte søn logi, og af de 5 værter var de 2
knyttet til Odense Katedralskole i en lang årrække som henhol.dsvis
a:djunkt og .r ektor, mens en tredje tilbød at være ham behjælpelig, hvis
han måtte ønske at blive discipel på skolen; men det skete ikke, og
derfor kunne den nybagte eventyrdigter i 1835 med lune skrive om
sig selv til sin Odense-veninde, Henriette Hanck: "Det er et Byesba:rn, der fortj-ente at have ga·aet i Odense Skole."

NOTER
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Romanen "0. T.", som H. C. Andersen skrev i 1835.
Bogtrykker og bladudgiver Chr. H. Iversen (1748-1827).
Forfattet af rektor Tage Høeg og lektor H. M. Linnet 1946.
Fedder Carstens (1784-1874), der i 1807 var blevet ansat p[ postkontoret i
Odense, oprettede 1810 en drengeskole, som han drev ca. et [r. I 1813 blev
han ansat som telegrafbestyrer p[ Tåsinge.
Undervisningen varetoges af nordmanden Christopher Frederik Welhaven
(1788-1830).
Andreas Frederik Wiberg (1779-1856), kapellan ved St. Knuds kirke 1816-56.
Stephan Tetens (1773-1855), stiftsprovst for Fyn og sognepræst ved St. Knuds
kirke 1811-19, siden biskop over Ribe stift og biskop over Ærø og Als.
Udgivet i Anderseniana 1941-46.
Jvf. H. C. Andersens breve til Henriette Hanck 25. febr., 26. april, 1. juli,
16. nov. og 30. dec. 1839.
Adjunkt Kaikar spillede en vis rolle for byens kulturelle liv; s[ledes organiserede han p[ det nærmeste byens biblioteksvæsen og tog ivrigt del i "Fyens
Stifts litterære Selskab"s virksomhed. Efter sine år som adjunkt i Odense kom
han til at spille en væsentlig rolle for dansk kirkeliv og missionsvirksomhed;
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12.
13.
14.

15.
16.
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18.
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bl. a. var han 1860-73 formand for "Dansk Missionsselskab" (Niels Bundgaard: "Dr. Christian Kalkars Betydning for dansk Kirkeliv og Missionsvirksomhed", Teologiske Studier nr. 12, 1951).
Adjunkt Kofoed-Hansen blev siden provst i Haderslev og stiftsprovst over
Lolland-Falster stift. Hans filosofiske forfatterskab er behandlet i P. P. Jørgensens disputats: "H. P. Kofoed-Hansen med særligt Henblik paa Søren
Kierkegaard", 1918.
Trykt i Samlede Skrifter, bd. 12, s. 38-39, ganske vist med ~rstallet 1825;
men det m~ betragtes som en fejlskrift for 1835.
Chr. Thorning Engelstoft (1805-89), biskop i Odense 1851-89.
Fyens Stiftstidende refererer rektorens tale med følgende ord:
Prof. Henrichsen gav en Skildring af Andersens Liv i Helsingør, hvor han
var i Huset hos Skolens Rector og havde det strengt. Vistnok havde Livet
her ikke været uden Betydning paa Andersens senere Udvikling. Der var
kommen en stor Bevægelighed over Digteren baade i aandelig og i legemlig
Henseende. Reiselivet var hans store Lyst, og det havde skjænket os de
mange Reisebilleder og Romaner. Ogsaa disse Børn af Andersen skulde vi
mindes og tømme et Glas til deres Ære.
Det senere Brockmann på hjørnet af Overgade og Torvegade.
Adjunkt Strøm havde 1842 taget teologisk embedseksamen; men han interesserede sig mere for naturhistorie og botanik, og han underviste kun i disse fag.
Et sangkor fremførte som hyldest til æresborgeren adjunkt Strøms sang "Fra
evig Tid er knyttet saa nært et Frændskabsbaand/Imellem Digt og Tone som
Børn af samme Aand" (gengivet i "H. C. Andersen på Fyn 1819-75", 1968).
Trykt i Anderseniana 1933, s. 113-15.

