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Det Vittinghofske Kapel (Walkendorfs Kapel) ved Sct. Knuds Kirke i Odense. Akvarel af J.H.T Hanck 1835.
Kilde Odense Bys Museer.
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ODENSE ANNO 1860
EN FRANSKMANDS REJSEBERETNING
FRA ODENSE

Af Ole Jepsen

”Er du interesseret i denne bog?” spurgte antikvarboghandler Hjartvar Christensen en julidag i 1999, da jeg var på
besøg i hans antikvariat på Faaborgvej
skråt over for Odense Zoo. Han kendte
min interesse for bøger, der handler om
Odense og byens historie. Og nede under
disken havde han gemt en lille undseelig
bog med titlen Odense og Omegn, en
lexikalsk Beskrivelse. Den var udgivet i
1863, og oplysningerne var skrevet i alfabetisk rækkefølge. Ikke ligefrem en bog,
man sætter sig til at læse fra ende til anden. Men den kostede kun 50 kr., så jeg
købte den.
For et par år siden, da jeg ledte i bogen efter noget helt andet, faldt mit blik
på en oplysning om, at en fransk litterat,
Dargaud, havde besøgt Odense i 1860 og
givet en beskrivelse af byen i sin bog Voyage en Danemark.
Da jeg godt kunne tænke mig at læse
denne 150 år gamle beskrivelse, søgte
jeg efter bogen – på dansk vel at mærke.
Men stor blev min forbavselse, da jeg opdagede, at den tilsyneladende aldrig var
blevet oversat fra fransk til dansk. Jeg
lånte så den franske udgave hjem fra bibOdense anno 1860.

F

or 153 år siden rejste en fransk
litterat ved navn Jean-Marie
Dargaud (1800-1866) gennem
Danmark. Undervejs beskrev han sine
oplevelser, som et par år senere blev
trykt og udkom i Paris. Et af de steder,
Dargaud besøgte på sin rejse, var Fyn,
som han beskrev i milde vendinger.
Den nedenstående artikel indeholder
en dansk oversættelse af denne fine
skildring af Fyn for halvandet hundrede år siden.

lioteket og forsøgte efter bedste evne at
læse den franske tekst. Det gik kun nogenlunde. Men heldigvis kunne jeg hente
hjælp hos min daværende nabo, Vibeke
Niclasen, som beredvilligt oversatte den
del af bogen, der handler om rejsen over
Fyn og besøget i Odense.		
Nu foreligger så – måske for første
gang i mere end 150 år – en beskrivelse
af byen, som den tog sig ud i en franskmands øjne.
En så positiv omtale af byen ville i
dag kunne koste mange penge i pr-værdi. Lad os glæde os over, at der i den grad
i Dargauds positive oplevelse ”er gået
Odense i den”!
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J.-M. Dargaud,
Voyage en
Danemark,
Paris 1861:
Rejse i Danmark
s. 108 ff.
Den er fantastisk, vejen fra Glorup
til Middelfart, som den går gennem
søområder, landsbyer, kornmarker med hvede, byg, havre, områder
med træer og enge. Hr. Moltke og jeg
gjorde denne tur på 20 mil1 på et par
timer. Det er fortryllende at tilbringe
en aften i Middelfart, denne by der
ligger mellem skov og hav. En tur i
vogn i de store skove og en tur i båd
på Lillebælt er to eventyr, som man
aldrig glemmer.
Vi oplevede med glæde begge dele og
vendte så tilbage til Odense. Himmelen var blegere end i Frankrig. Skyerne var også kraftigere. Gennem rifter
i skyerne faldt der af og til kaskader
af lys, og landskabet skiftede karakter under de lunefulde og metalliske
reflekser, snart som kobber, snart
som sølv, snart som tin. Disse flammeskær over landskaberne og over
disen, der lå hvid over græsset, forlenede hele naturen med en fantastisk
ubeskrivelig poesi.
		 Det er i et af disse blændende atmosfæriske syn, at vi skimter Holstenshus, en af baron Holsten-Carisius’ boliger. Baron Holsten er en ædel
olding med smukke ansigtstræk, et
imødekommende væsen og elskvær-
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dig at tale med. Ud over hans len i
nærheden af Odense har han andre
len i Jylland og på Fyn, navnlig et ved
Faaborg, hvor Østersøen med sine
øer ligner firmamentet med stjerner.
Vi ankom til Odense hen imod klokken elleve og hvilede os lidt i hotel
Postgaardens meget smukke salon.
Derefter gik vi hen i Domkirken. Den
blev opført mellem 11e og 16e århundrede. Den er i en meget let og meget
lyrisk gotisk stil. Den har pulpiturer
ligesom i et teater. Denne arkitektoniske opbygning vidner om Odenses
aristokrati. Mens borgerskabet beder på bænkeraderne, beder adelen
i pulpituret. Der er kongepulpituret,
biskoppens pulpitur, militærguvernørens pulpitur, familien Rantzaus
pulpitur og Ahsefelds2 pulpitur. Der
hersker stadig, og der herskede især
tidligere, samme uligheder som i et
hof i Guds hus og alle grader af menneskeligt hovmod i den kristne ydmygheds kirke.
Kapellerne er meget mærkelige. Først
er der Ahsefelds kapel, som indeholder gravmæler med bronzefigurer,
stålrustninger og marmorgrave i en
meget original barbarisk stil.
Walckendorfs Kapel indeholder en
kiste i udskåret træ, hvor Christian
IV’s hustru til venstre hånd, Kirsten
Munch3, ligger balsameret. Min vært,
som var min fører, og for hvem alle
forhindringer faldt, førte mig hen til
denne kiste og fik den lukket op, så jeg
under ligklædet kunne se den kvinde,
som Christian IV, som vi i Frankrig
kalder Danmarks béarnais4, elskede
højst af alle, Hun er fantastisk velOle Jepsen
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Radering med view ud over Holstenshuus Dyrehave og udsigt over det gamle Faaborg i baggrunden
Kilde: Faaborg Museum.

bevaret. Hendes hænder er trods tidens og dødens mærker fine, sarte
og kunstneriske. Hun fik seks døtre
og tre sønner med Christian, hvoraf
ingen dog kom på tronen. Basreliefferne over Christian II’s gravmæle,
en grev Rantzau udhugget i granit
over fliserne, en plade af fint forarbejdet kobber, bag hvilken en myrdet
prins Knuds bene hviler, fortjener
også nærmere opmærksomhed i denne kirke.
Vi gik rundt om slottet, hvor især haven fortjener den rejsendes opmærksomhed. Vi gik længe rundt under de
store linde- og poppeltræers skygge,
og så gik vi ned til kvarteret ved kanalen.
Denne kanal, som fører ud til havet,
er meget interessant. Der er intet
mere malerisk og frisk end dens grønne bugtninger. Man må endelig følge
dens bredder en halv mil ud. Fartøjer
Odense anno 1860.

passerer forbi i begge retninger for
fulde sejl, og deres master får elme-,
birke- og bøgetræerne på bredden til
at skælve, når de strejfer dem. Det er
ad denne kanal, at en del af øens høst
udskibes. På vej tilbage mod byen
fik vi øje på domkirkespiret gennem
skibenes tovværk, og denne religiøse
bygning forekom at være endnu et
skib for anker. Når man ser denne katedral fra den lille bro, som den rejser
sig fra åen mod himlen med sin røde
stenmasse og sit kobbertag over en
fugtig halvøs grønne spiraler, udgør
den en overraskende kontrast til den
unge frodige vegetation, som presser
de smidige grene mod traditionernes
mest monumentale ælde.
Vi rev os løs fra dette syn og udforskede byen gade for gade, hus for hus.
Denne by er festklædt overalt, og dog
er det en almindelig hverdag. Det er
den mindst strålende af dens dage. Og
dog ler den til os fra alle sine facader,

47

Fynske Årbøger 2013
Forsiden til rejseskildringen Voyage en
Danemark af J.-M. Dargaud, udgivet i
Paris 1861. Bogen fandt jeg på en af mine
mange cykleture rundt i Odense. På jagt
efter gamle historisk interessante bøger
besøger jeg såvel antikvariater som
genbrugsbutikker næsten dagligt.

grå, hvide, brune, grønne, rosa og
blålilla. Der er nye huse og nye gader
i rette linjer, og der er gamle gader og
gamle huse i brudte linjer. Man kan
uden vanskelighed se, hvad der er de
moderne arkitekters og ingeniørers
værk, og hvad der tilhører fortiden –
den fjerneste og mest mystiske fortid.
Odense var en by, før der var hugget en eneste sten ud til bygningen af
København. Før der overhovedet var
tænkt på Sjællands hovedstad, havde
Odin med sin erobrer- og heltehandske grundlagt Fyns hovedstad.
Denne hovedstads særkende, denne
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oase af mursten og sten på en smaragdgrøn ø midt i et azurblåt hav,
er husenes, gadernes, strædernes og
vejkrydsenes renhed. Denne renhed
er så udsøgt, at den ikke bare virker
elegant, men dydig. Man føler sig
grebet af respekt for dette folk. Efter
at have studeret denne by helt ud i de
fjerneste forstæder, denne by uden
snavs og pletter, denne by som kunne
have hermelinen som bannermærke,
konkluderede jeg, at dens kvinder
måtte være relativt mere kyske og
mændene hæderligere, i den grad der
er en hemmelig forbindelse mellem
denne omhu, denne pudsen, denne
Ole Jepsen
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Odense set fra øst. Billedet er lavet af J.H.T. Hanck omkring år 1800. I forgrunden løber Odense Å. I baggrunden ses Odense, hvor Sct. Knuds Kirke rejser sig til venstre for midten. Kilde: Odense Bys Museer.

universelle stræben efter renhed og
sindenes moralske renhed.
Men Odense lader sig ikke nøje med
det. Byens blide væsen ville ikke stille
sig tilfreds med så lidt. Den virkeliggør ordenens poesi. Den laver sine
gader om til haver, sine huse til drivhuse. Alle vinduer i stueetagen, på
første sal og anden sal – når der er en
anden sal – er udsmykket med mindst
hundredetusinde blomsterpotter. Der
er kasser med blomstrende roser,
nelliker, heliotroper, hortensiaer, resedaer, fuchsiaer og levkøjer overalt,
indenfor, udenfor, på alle etager, på
alle dørtrin, på alle balkoner, i alle
kroge. Og der hænger tremmebure
foran eller bag ved vinduerne som
vidunderlige luftige haver. Denne by
efterlader et uudsletteligt indtryk. Efter mødet med den bærer man med
Odense anno 1860.

sig en drøm om tilsløret kærlighed,
myriader af dufte og sange og erindringen om et uplettet ideal. Odense
er af alle byer den jomfruelige. Man
kalder Fyn Danmarks have. Odense
er i enhver henseende dens legitime
hovedstad.
Oversættelse ved Vibeke Niclasen
Noter
1
2
3
4

Svarende til 80 km; forfatterens anmærkning.
Skal være Ahlefeldt; forfatterens anmærkning.
Skal være Munk; forfatterens anmærkning.
Dette er en henvisning til Henrik IV af Frankrig, som var en kvindekær krigerkonge;
over- sætterens anmærkning.

49

