
Den italienske Angelica Catalanis 
ophold i Odense 1828 
Af Emanuela Barellai 

I begyndelsen af april 1828 afholdt den verdensberømte italienske san
gerinde Angelica Catalani (1780-1849) en koncert i Odense. I det føl
gende vil jeg nærmere beskrive denne kulturelle begivenhed, som fandt 
sted i forbindelse med hendes fire måneder lange ophold i Danmark fra 
december 1827 til april 1828. Odense var det eneste sted i Danmark uden 
for København, hvor Angelica Catalani i denne periode gav en koncert, 
så det var en begivenhed, der i høj grad understreger Odense bys 
fremragende placering indenfor dansk kultur i begyndelsen af 1800-tallet. 

Det er derfor en begivenhed af betydelig interesse, ligesom det sammen 
med en række andre forhold er et vidnesbyrd om det fynske forhold til og 
imødekommenhed over for den italienske kultur. 1 D et kan derfor også 
fungere som et supplement til min tidligere artikel om den fynske diplo
ma t Herman Schubart og hans udbygning af de dansk-italienske relatio
ner fra sin bolig på Montenero ved Livarno i Italien og senere som ældre 
fra 1821 fra Sollerup på Fyn. 2 

Også i denne fynske begivenhed fulgte Herman Schubart med; således 
modtog han en række oplysninger om Angelica Cataianis påtænkte an
komst til Fyn i et brev fra København af l. april 1828 skrevet af kabinets
sekretær Joh. Gunder Adl er.(Det var iøvrigt skrevet på italiensk). 3 

Når Odense havde mulighed for at indtage en så central plads i det 
danske kulturliv, som tilfældet var, hænger det formentlig sammen med, 
at de økonomiske vilkår for Odense på den tid var ret god. Således 
beskrives de af Holbeck i Odense Bys Historie på følgende måde: 

»Først i 1828 havde Odense helt overstaaet Landbrugskrisens Følger, saa 
Byen og dens Omegn igen kunde give ansete Kunstnere nogenlunde 
anstændige Indtægter. Drejede det sig om særlig berømte Sangere eller 
Violinister, udsendte Byens musikalske Spidser Subskriptionslister for at 
kunne sikre den store Kunstner en bestemt Sum. Det havde man saaledes 
maattet gøre, inden den verdensberømte Sangerinde Angelica Catalani 
2den Paaskedag 1828 lod sig høre i Odense Raadhussal«.4 

Den danske presse begyndte at omtale hendes mulige rejse til Danmark 
allerede i 1826 og så frem til gode kulturelle oplevelser. 5 

Hvis vi for et øjeblik ser bort fra temaet Angelica Catalani og Fyn, 
findes der en betydelig litteratur omkring »Sangens Dronning«, som 
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Portræt af Angelica Catalani. 
Litografi af j. F Møller, 1828 efter 
subskription. (Del kgl. Bibliotek). 

normalt skildrer følgende hovedlinjer i hendes karriere og liv: Hun blev 
født i Italien i 1780, og hurtigt, allerede som barn, udmærkede hun sig 
ved sin skønne stemme og optrådte i rollen som virtuos ved talrige 
vellykkede turneer i Europa. Som kunstner rangerer hun på linje med 
navne fra datiden som Henriette Sontag, Fanny Tacchinardi Persiani og 
Jenny Lind. 

Hun var vellidt og værdsat ved de europæiske hoffer og yndet af 
Napoleon I og kejser Alexander af Rusland, men trods tilbud fra Napo
leon om astronomiske gager for at blive i Paris, drog hun til England, 
London, i 1806 og blev her till8l4. I 1814 vendte hun tilbage til Frankrig 
fra London sammen med Ludvig XVIII. Fra 1817 begyndte hun igen 
sine europæiske turneer, bl.a. til Venezia, Tyskland, Polen, hvor hun 
mødte Chopin og fik stor indflydelse på hans musik, Rusland, England 
og Italien. Med sin stemmekraft var hun i stand til at vække stærke 
patriotiske følelser hos publikum ved bl.a. at synge de nationale hymner 
som »God save the King« og »Rule Brittannia«. 

Fra 1832 levede hun for det meste i Toscana i sin villa La Pietra, men 
under et ophold i Paris blev hun i 1849 offer for den frygtelige kolera.6 

Hendes ankomst til København fandt sted i begyndelsen af december 
1827, efter at hun havde haft stor succes i Berlin og Stockholm. 7 Før hun 
besluttede sig for denne rejse havde hun haft mange overvejelser an
gående de økonomiske vilkår, som var knyttet til hendes ophold og 
koncertvirksomheden. Således kunne man, den 18. maj 1827 læse i 
pressen: »Madame Catalani siges nu at have betænkt sig og ej at ville 
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. ~.~)rth , æ fter_re:tntnge·t.. . ~ ~. . 

.,. .· ~w~ eR;ttgtn6 ·m~n~t:. . W,t)~UJ 'R\1 .. ~t:lec,e~ [o ·r,tf~ficøf:, .o.~ 
9J?at>o.me ~-(\t a l ~-IH ttll~ Wo~tf~.ø~sl el ~n~ etft~~ec J.g 
\)i[fig." pna ~n- ,i)j.etU~~·r~ gjertne.t:D o~.enfe, f)ir . at; .sr t 
.eii €-oncci~. - :st'>a bctt·rre .stunffm>betf~ t'imelig'Oit~. vH 
tliue f~rjle og fibft.~ t fit · ~fng~ i Ob~~fe, og bo. b~iJ 
tfUtge tr af fna~ctn. .IDærM, at bet ~d~ funftelffenbt 1})uo: 
lifum u.paat'>h>lelig utt interezfere ~g for ø~1~1en; fe~~' 
.g1.ø.r h1an fi~ .fd·<hl6 otn, at ~un~en~ IDennet i b~ ø"~ 
tige $ejø6~æ~ct f<Hl\}e{fom P<Hl ~onDet \}Hfe f)a~c ben @)Qb~ 
{)tb, f) t er t ~n ~ceM,. at tabe ~e~[tngerne i ([onccrten 
tevnc fig pa11 ®ut!lriptionslifter, og ot bisfc forbetligJ1 
o~} portofrit ma~ltte f!1bfenbe5 til ~(ui~e}:t~ebitioum, for at 
9J'?an i <gorf)olb til ~(ntaUet, funb.e arrangere ~oh1let m. m. 
- ~ntt·een "H b.li-\>e l (fQpede _pro persona, og ~ottcertl'tl 
\li! efret tJen fotcl.e&ig mof>t<1gne Oph)~ttin!J blt'Oe om cirf~' 
... Uger.. $pet uftere ~ot·n»l)ne ff\11 i S))~cbf,Øt' <lf ve ~~t>, 
fu·ubne IDmtil'ltiont ~ ... &ctitne~ig bl{"~ funbgiott,. ' 

Averle1ingen af Angelica Calaianis besøg i Odense i Iversens Avis den 7. marts 1828, 

tiltræde Rejsen til Kjøbenhavn aniediget ved et Brev derfra, der skildrede 
Danmark, som et fattigt Land, der ej formaaede noksom at belønne 
hende«.8 

Imidlertid overvandt hun sine betænkeligheder,9 og hendes ophold i 
København i kredsen omkring Frederikke Brun bliver beskrevet på føl
gende måde af Louis Bobe: 

»Da »Sangens Dronning« Angelica Catalani i December 1827 kom til 
Danmark paa en af sine talrige Kunstrejser, besøgte hun i de fire Maane
der, hun blev her, det Brunske Hus flittigt. Hun var efter F. Bruns 
Udtalelser en meget god, naturlig og oprigtig Kone, hendes Stemme var 
ikke længere frisk- hun var allerede 46 Aar- men den imponerede endnu 
ved sin usædvanlige Kraft og Fylde og Sangerindens uovertrufne Teknik. 
Da fru de Stael hørte hende synge, sagde hun til hende: »Hvis jeg skulle 
gaa i Krigen, ville jeg bede Dem synge min Afskedssang««. 10 

Hendes ophold i København blev en triumf både ved hendes første 
koncert for kongehuset og hoffet og ved den efterfølgende offentlige 
koncert på Det kongelige Teater 13. december 1827. 11 
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<io:ncerten i ®b'rnøe 
.den q Å'Pl"il ·r8~8. 

T n Odin• Valaol<j>lf ·•)'.•u lJul ~g•ltlinde 
Fro fjor·Hq .l'll.m,molc~n l>cgi~qr •il;; 
Øhu·llou- on VolliJrio·fr.o \{ilil••~.UJe. ,- • 

. 'f~l .Su·id ') lmlblld<lllo u_l tdl o c IT ·B'er~" Mmolo 
For hoL· "'"' O\'orolt an Soion~••!•~• ol vhodo. 
~'!JI Ka111fl cu 'I'OIU'l'bard tJa UI CDgUg gh •ci'l' 
Sit 'l'u~u ; lh1 r..lcglJoC r cd t or • h l10l~' Ll!J:!l'. -
N~it l<lft••nbon noed rhyd11uisk ·Ild de.• Iou~ Svoiru, 
l len• Tu:a.itH.lts Fon·cntnhl.S. .Hultcuo Ol~liVt~.r,.. 
Og. hlo! o t \'inl: de Vo.bnollo til Aug~'S drlirtr_" 

l-TØHicleligt liver A,l'm 1 hvert llryst sig hæve~· i 

Nn Tid det er at KæmJierne tilbagevige; 
Hvert Øje cuc paa den Himmelske Cl' vendt 
1\-Ied Længsel efter det, ci As,g.anNl ft/Jr har ljcndt.
I-Ivo J1.prte cl fl'a S.nl til Nm·d, !!'en Stemme sige: 
Hu11 iutct Sted. ug iugt•nshulc har si u I .. ige? 

J~ t Ha \'lllik cfttr Stormens l1rusen fØlget· ; 
Fot• Catast1·ophen Alt i Odi11s Hal er tyst. 
Kun 'l'nmg og Higen efter ukjemlt Lyst, 
Som .wulmer j hvcrt Hjerte', Ing('n clcjllgcr1 

Og illver Barm Fon·cntningen htpit b.plgcr-. 

I Farveharmoniens l) rcuc Skjær ug Yndcrr 
Karfnnklcr om si u r.~ se, gjordet nJCd en Stjernekran <l.•," 
-Som Freyas kostelige Bt•yssing .11) oYcrgaan i GJauJ.s 
J: n pytlriskLceg~)n•J. YenligtVink huu selv {Jaaakyml,·r 
Og hc:Jititl.sfuldt Toneringen bcgymlm·.-

Sjælcus Hcjl:ihcd i Organot.!l K1·aft frembæver 
Catalani! yell Jit cJasni.ske Talent. -
·Mellem Aand og Sanlis et himmelsk t LigatrJcnt 

Alt laugsomt J~runrou hryt!IJ r Er~ m, . 
TJ.i ft ·n Or~.11pH f111J· llr.~l•pca foer t1l l1vcrt et Lem; 1

) 

-.\Jen inh:t JJiod dcou #lollo Trarfuinn kræve.rJ a) 
Accordcr kun fro R~r og.Slr'!!llQ'u h01'1igt bæver; 

Odins Borg i Asgaard, hvor Hlid'sEalf, h;;ms Trone, s!oil, 
Benæ\•nelstLt ; Cønu.rl (M1d.l.lrid) ,, I r sivct.4\nlttdllius Lil 
denAIIegorie, dør indQholdc..~ _ i nnJ ir• tdø r(:6u lt~ St•n.l'.e r; 
ogsaa 1-.a.,.ile Ounlturrr• en l1-pf.u lltne-rø••'- C:nt tJI .qr og 
blev iHe mimlrt drt(lr'&iaktudrøn e(•doflt .-:t.:crka-O(C hC'Atcr, 
Den Jn·itlo Farl'e tilveieb.ring~ts, som bekjendt, -red, fil f"[~ 
Prismar-t 11t samle <!Ile andre Fanor .. 

Rt o>ie,t·8J;i.J>. Y;ul!l!~Lin. ' 'J;on~:f~::=;' • , 
SQ,io4i~~frli• ·-$jQ lfStQtln og'l},~llif$""S,. • '). 
Mod·V<!'<al ~J ~J•r wy•uskl. froufl••·<W MgjoHlCiong; 
DogJrolo•StrpmUlol\~ .~ ...... ~ v .. rkor.' k.tO>! IOT, •) 
l\I<ous i bcsTrogtet l~u111cni hverI-h-irveJ s-ig udsoner. l)_ 

Gudinllen Freyas SmJHe. 
lksLcU i Ka:mpspil, som udførLc' i Dc-l _p hi til Apoll.t Ære, 

Uddrag af denlyriske komposition til ærefor Angelica Cataianis koncert den 7. apri/1828 i Odense, som 
den blev gengive/ i Fyens Stifis .. . Tidende den 15. apri/1828. 

Et yderligere tegn på Angelica Cataianis succes var et yndigt portræt 
af hende, som blev udført under hendes ophold i København af en ung 
maler fra Århus, der hed J o han Frederik Møller. 12 Han realiserede dette 
værk ved hjælp af en subskriptionsplan, der her skal gengives i sin 
helhed: 

>>Under Madame Cataianis Ophold her i Staden har Undertegnede havt 
den Ære at tegne hendes Portrait efter Naturen, hvilket jeg agter at 
lithografere og udgive i Steentryk, men da jeg, forinden jeg begynder 
dette Arbejde, ønsker at see de derved medgaaende Omkostninger m.v. 
dækkede, saa indbyder jeg til Subskription herpaa. 

Subskriptionsprisen vil blive l Rbd. 5 mk. Sølv pr. Exempl. og Lade
prisen 2 Rbd. Sølv. Subskription herpaa modtages hos Hr. Musik- og 
Kunsthandler Lose, Gathersgade Nr. 348, i Odense paa Fyens Stifts 
Adressekan to ir. 

København den 2. April 1828. J.F. Møller.« 13 

Desuden skrev romanforfatterinden Elisabeth Hansen et digt til hendes 
ære, hvori Angelica Catalani betegnes »Sangens Gudinde«. 14 En anden 
digterisk hyldest, men på fransk, skulle hun senere få i forbindelse med 
sin koncert den 6. maj 1828 i Altstadkirken ved Pløn. 

Jo mere man på Fyn nærmede sig den store dag, jo større omtale fik 
hun i de lokale medier. Med ordene »Hun kommer, hun kommer« 
indledte Fyens Stifts Avis en stor og bred omtale af hende for 
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ilngelica Caialani afbildet sammen med en række britiske berømtheder fra hendes samtid: Øverst ses 
fra venstre lord B)'ron, Robert Bums og Dibdin, i midten Stephens og Paton, nederst Braham, 
Angelica Caialani og Walter Scott. Gravering London 1832 af Freeman efter tegning af Wagman . 
(Det kgl. Bibliotek). 
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fingel i en Caia/ani. Litografi af C . 
. H ii/le~ ~[ler tegning af F Vnner. 

rigtig at vække entusiasme hos kunstelskere fra hele Fyn, naboøerne, 
J y !land og Slesvig-Holsten. 15 

Omtalen af hende og hendes triumfer i København skærpede da også 
fynboernes interesse. Endelig blev der den 28. marts 1828 annonceret, at 
hun ville komme til Odense den 2. april 1828, og at hun ville alliolde 
koncert den 7. april kl. 19 på Odense Rådhus. Billetterne kunne hentes i 
gården nr. 5 76 af odenseanerne selv, mens subskribenter fra andre byer 
skulle melde sig om eftermiddagen den 7. april fra kl. 15 til 17. 

På koncerten skulle man se, høre og beundre verdens første san
gerinde, og at denne begivenhed »vil give Liv i Byen paa engang at se saa 
mange fremmede Gjæster her, er en Selvfølge«. 

Der blev også reklameret på fransk og italiensk for to arier af Mozart 
og Paisiello til 2 mark og 12 skilling samt for »La Biondina in Gondo
letta«, motiv og variationer med accompagnement afPaer til 4 mark og 8 
skilling.16 

Trods det barske vejr om aftenen den 7. april blev det en rigtig smuk 
aften, hvor godt 600 mennesker samlede sig ved det skønt oplyste rådhus 
i anledning af koncerten. Det blev en sjælden kunstnydelse, hvor An
gelica Catalani udover arier af Morlacchi, Tancredi, Zingarelli og Paer 
sang sin berømte »God save our Frederik«. Orkestret bestod af den lokale 
musikalske forening og dirigeredes af hr. repetitør Funch fra Det konge
lige Kapel. Ikke ofte har man kunnet samle så mange tilskuere i Odense. 
Også i Stockholm havde hun sat rekord ved at have mellem 2000 og 3000 
tilskuere til sine koncerter, og her blev det iøvrigt også første gang, at 
man applauderede i kirken. 17 
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Det bør også nævnes, at det fynske samfund blev beriget med en lang 
lyrisk komposition på 15 strofer til ære for denne aften og for Angelica 
Catalani. 18 

Før hun forlod Odense den 10. april med kurs mod Flensborg besøgte 
hun Skt. Knuds kirke og sang lidt til orglets skønne toner for det udvalgte 
publikum, som fulgte med hende. Hun forlod Odense for aldrig mere at 
vende tilbage, men den fynske presse fortsatte med med mellemrum at 
give sine læsere nyheder om hende, ligesom også hendes død i Paris i juni 
1849 blev noteret. 19 
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