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p la n e n  for ncervcerende Vcerk var fra forst af at fremdrage de Bygninger, Personer 

og Samfundsforhold, hvortil Odense V y s  Historie og Udvikling iscer have vceret knyttede. Denne 

Traad er ikke fluppen, men blot bleven noget fljult deroed, at Vcerket esterhaanden ogsaa har optaget 

saadant Stof, som spreder Lys  over Byen i dens Helhed i  For- og Nutid. Derved har Arbejdet 

faaet et storre Omfang, end der forst var paatccnkt, men der er ogsaa opnaaet, at man nu lettere 

kan folge Byen paa dens forfkjellige Udviklingstrin. Vanfkeligheden blev nu at begrcense sig i den 

overvceldende Stofmasse og at benytte Materialet med kritifk Skjonsomhed. Hvor vidi 

dette er lykkedes, maa Lceserne bedomme. —  Derved, at enkelte M inner ere blevne sete fra 

forstjellige Synspunkter, er der fremkommet en storre Spredning af sammenhorende Enkeltheder, 

end der var onfkelig; paa denne Mislighed er der dog til Dels raadet Bod ved tre forfkjellige 

Jndholdsfortegnelser, ved hvis Benyttelse det vil blive let at finde, hvad man soger, og at samle, 

hvad der Hörer sammen. —  Skildringerne ere holdte i den Belysning, hvori man altid kommer 

til at se en Ting, som man har Forkjcerlighed for; men denne Bestrcebelse efter at lade Odense 

fremtrcede i en venlig Belysning har vceret underordnet den Grundsoetning, at det ved historiske 

Arbejder forst og stemmest gjcelder om at lade Kjendsgjerninger tale.

Ved Gjennemlcesning vil det ses, at der mangler en lignende Historist Bestrivelse af 

St. Knuds Kirke som den, der er given af de Io andre Sognekirker. Ie g  har nemlig anset det 

for rigtigst at opscette denne Bestrivelse, indtil Kirkens Istandscettelse er fuldendt; der v il saaledes 

fenere udkomme et eget lille Hcefte, som ved Text og Billeder vil blive et udfyldende Tillceg til 

delte Vcerk. Med dette Hcefte vil der folge et Overstgtskort over Odense med Omegn.

Endnu stylder jeg at ncevne de Mcend, som have tegnet og staaret Billederne. Med 

Undtagelse af Jens Benzon's Portrcet, som efter et Oliemaleri er tegnet af Kunstmaler Ie r n d o r f ,  

ere alle de ovrige Portroeter ad fotograftst Vej overforte paa Trcesnitspladen. De ovrige Billeder 

ere, ncesten alle efter Naturen, tegnede af Lcererne I .  H o lm  i Hunnerup, H. N a s m u s s e n  og 

H. Je n se n , begge her i Byen; Titelbladet er komponeret og tegnet af Billedhugger A x e l  

H a n se n  i Kjobenhavn; de fleste Portrceter ere staarne af Xylograferne F. H e n d rik se n , I .  P . 

H an se n , S a n d b e r g  og N o sen stand , Billederne afBygningerne og de andre Gjenstande, samt 

Titelbladet af V ilh e lm  L a u r it s e n ,  alle i Kjobenhavn. O m  Titelbladet maa beimrrkes, at 

Billedet af Trcekirken, hvilket skal forestille den oprindelige Albapi Kirke, kun er tcenkt; ligeledes 

er Portrcetet, som stal vise os Hellig-Knud, et Fantasibillede.

O d en se  i December 1874.

U-giveren.
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8 ankt Unuäg Kir^e.

9 !a a r  jeg har ladet St. Knuds Kirkes 

restavrerede M re ,  set fta et Punkt imellem 
Frederik den syvendes Standbillede og det A d 
lige Hjorne as Bankbygningen, blive LEmnet for 
det forste Hceste af det hermed begyndte Billed- 
vcerk; da et dette Valg  ikke saa meget truffet af 
den Grund, at denne Bygning bcerer den Konges 
og Helgens Navn, som igjennem lange Lider 
kastede en egen og stor G lands over Odense, som 

meget mere, fordi dette Mindesmcerke i  arkitek- 

tonisk Henseende uden Sammenligning er den 

stjonneste Bygning i Odense, ja i hele Fyen. 

S o m  Kirken stod der for den nu ncesten fuldendte 

Restavration af det Bdre, var den vel ogsaa et 
sjceldent Kunstvcerk, men dens cedle Former vare 
dog tildels udviskede i en Lid, da Afglatning, 
Flitterstads og Overkalkning mere tilsredsstillede 
Smagen, end de af den künftig formede rode 
Sten ftemtryllede rige, usminkede Former for- 

maaede dette. Det, som er Skjonhedens vcesent- 

ligste Scerkjende, Enkelthedernes Harm oni, blev 

ganske overset af dem, som skulde ftede om de 

Vcerker, der endogsaa i  deres forkvaklede Skikkelse 

endnu kunne tale om de Mcends Kunstsnille, som 
have rejst disse Mindesmcerker. Forst vor Lid 

har, takket vcere den Aand og Dannelse, som 

har trcengt igjennem, faaet Oje sor, at Sminke 
og Paahceng ikke kunne erstatte den naturlige 

Skjonhed, rnen nok forniaa at fljule denne. 

Derfor ville vi, naar vi med Tak til Gud glcede 

os over, at vi ere blevne fodte i en Lid, da det, 

bortset fra det meget Daarlige, som klceber ved 
Samfundet, blev den menneskelige Aand forundt 

at magte storre Ting end nogensinde tidligere.

regne det med til det glcedelige, at v i fik S y n  
for det ophojede og cedle, som afprceger sig i 
lcengst forsvundne Slcegters Birken ogsaa paa 
Bygningskunstens Omraade.

Naar jeg nu skal ledsage medfolgende Billede 
med en Historist beflrivende Text, da kan det ikke 

falde mig ind at ville gjore Forsog paa at ud- 

tomme LEmnet; jeg stal kun bestrcebe mig for 

at give Lceserne et saa tydeligt Om rids af en 

Pennetegning, at de kunne folge Kirken igjennen 

de henrundne Lider og ved Hjcelp af Billederne 
kunne se den, som den nu staar, uden at have 

den for Oje.
Zfolge LElnoth's „Knud den heiliges Historie" 

—  flreven i S t. Knuds Kloster i Odense 1109 
og den forste i Danmark forfattede Bog, som 
endnu haves —  lod Knud den heilige, kort for 

Han den 10de Zu li 1086 led Martyrdoden i 

Albani Kirke, lcegge Gründen til en Stenkirke 

sonden for den ncevnte. Hen til denne ny Kirkes 

Krypte blev Hans Lig fort ved Aaret 1094 og 

lagt i en Kiste af Sten, hvoraf det igjen optoges 

med stör Hojtidelighed den 19de April 1101 og 
derpaa nedlagt i en ny, rigt smykket Trcekiste, 
som med Undtagelse af Laaget og Prydelserne 
er det samme Sk rin , som endnu indeflutter de 
Helgenben, der i Aarhundreder Irak Tusinder af 
andcegtige og syge langvejs fta til Odense. 

Skrinet stod i den katolste Lid til Skue i eller 

paa et Alter, som ester al Sandsynlighed har 

Haft P la d s  i den Krypte eller halvunderjordifle 

Kirke, som har strakt sig hen under den nuvcerende 

Kirkes Kor, men som med Undtagelse af en lille 
Begravelseskjcelder i den ostlige Ende ester Ne-



formationen blev opfyldt med Jord og brugt 
som Begravelsesplads, og saa sporlost var dette 

störe hvcelvede M m  sorsvundet, at man, indtil 
det nu igjen ved Nestavrationen blev sundet, ikke 

vidste, at det nogensinde havde vceret der. Denne 

forste S t. Knuds Kirke, som var opsort af hugne 
Kampesten, blev odelagt ved fjendtlige Jndfald i 
Tiden fra 1143 til 1157. Bistop Rikolf Log 

imidlertid kräftig fat paa Gjenopforelsen, og alle
rede inden Aaret 1162 havde Köret atter rejst 
sig. Ogsaa denne Bygning flal i Fejderne 

imllem Erik Plovpenning og Abel vcere bleven 

odelagt ved Aaret 1247, og da man paa hin 

Tid kun byggede af huggede Kampe- og Sandsten, 
og den nuvcerende S t. Knuds Kirke helt er op- 

fort af brcendte Sten, kan man tun söge Levnin- 
gerne af hin forsvundne Stenkirke i de Kampe

sten, som findes og sor Nestavrationen i  storre 
Mcengde fandtes i Gründen af den nuvcerende 
Bygning.

Den St. Knuds Kirke, som nu staar, striver 

sig altsaa fra Tiden efter 1247. For det heilige 
L igs Sky ld  har man formodentlig flyndt sig med 

forst at saa Krypten og derncest til Messehold 
og anden Gudstjeneste det störe hvcelvede Kor 
opsort, og selve Bygningen bestyrker denne For- 
modning, thi der er flere Omstcendigheder, som 
tale for, at denne De l af Kirken er den celdste, 
medens dog den dertil hörende nuvcerende G avl 

ikke stal vcere saa gammel. D a  denne G av l har 
vundet mest ved Nestavrationen og nu med sit 

störe Vindue, der tceller over 2700 M d e r, frem- 
trceder med stör Skjonhed, gives her et Om rids 

af den.



Forresten haves ingen historifle Oplysninger 
om, naar, hvorledes og ved hvem bette celdste 

Pa rti af Kirken er blevet opfort; udvendig stjelnes 

bet ved den gjennembrudte Murstensprydelse, 

der i  en Brede af 17 Tommer lpber under Ge
simsen paa Hpjskibet, ligesom ogsaa Vinduerne 

i denne De l af Kirken ere mindre i Hpjstibet og 
storre i Sidestibene end i de tilsvarende Dele af 
Gisico's Bygning, et af dem i Hpjflibet er end- 

ogsaa saa smalt, at man ved Nestavrationen kun 

har kunnet gjore det tvedelt, og et af dem i 

Sidefkibene saa bredt, at det har maattet deles 

i fire Dele, medens alle de andre Vinduer i 

Sidemurene ved de murede Poster eller Spjler 

ere blevne tredelte.
O m  den storre vestlige, i en lettere og stän

kere S t i l  holdne De l af Kirken har man derimod 
flere historiste Oplysninger. T il denne Bygning 
er Bistop Gisico's Navn knyttet.

Denne M and, som var Forstander for det 
rige St. Knuds Kloster, som laa der, hvor nu 

Hempels Klcedefabrik ligger, blev Bistop i Aaret 
1286. Midlerne til Opfprelse af sin Bygning 
fik Gisico dels af Menighederne i Stiftet dels 
ved Afladshandel. Dette antydes ogsaa i den 

mcerkelige Zndstrift, som er fordybet ned i Ste- 

nene og anbragt rundt om Sidestibets Mure, 

saa langt Gisico's Bygning strcekker sig. Denne 

latinfle Zndstrift, hvoraf Forbindelsen imellem 
Brudstykkerne paa den nordre og spndre M u r  
er gaaet tabt, have flere loerde gjort Forspg paa 
at tolke; jeg stal her gjengive Professor C. 
Paludan-Müllers Overscettelse, saaledes som Han 
for Meningens Skyld har omstrevet enkelte Ord. 

P a a  den nordre S ide  staar:
„Dette Voerk oprejste den fynske Forstander Gisico, 

hvem Aanden, ikke et FrkesW Jndfald tilstyndede; og 
for at jeg kan vedblive at vcere beskjcermet."-------------

P a a  den spndre Side:

Giv saa meget som er fornsident hertil; og den begangne 
Synd ftmmer det sig at udsiette ved dette rene, gode, 
uforgcengelige Offer, der frir fra den mstrke Afgrunds 
rcedsomme Fjender. Tusinde, ti Gange tredive og eet 
af Herrens Aar ere henrundne, da (el. imedens) Han

Kirken er saaledes indfsrt talende til Menigheden. 

D er arbejdedes endnu i mange A a r paa

Kirkens fuldstoendige Opfprelse efter Gisico's Dsd, 
som indtraf mellem 1300 og 1305, ja endnu i 

Aaret 1357 solgtes Aflad i dette Ojemed. Rime- 

ligvis er i denne senere Lid det Pa rti blevet 

opfprt, der, som Etatsraad Herholdt udtrykte sig 

i  et for kort Tid siden i F yn s Stifts  literoere 
Selstab afholdt Mode, ligesom er indstudt imel
lem den celdste sstlige De l og Gisico's Bygning, 
og som er kjendeligt ved sine Uregelmcessigheder, 

navnlig den pcereformede Fordybning med dens 
Fortanning, at der her savnes et Vindue i Hpj- 
stibet, og at det, som findes, er stadere og hojere 
end de, som findes i Gisico's Bygning, hvilket 

ogsaa tydelig kan ses paa Billedet; en Revne 
paa hver Side af dette Bygningsparti viser paa 
Hpjstibets M u r  tydelig Grcensen. Denne For- 
styrrelse i Stilen stjules udvendig noget af det 
dersteds staaende valkendorfste Kapel, og denne 

Omstcendighed har vceret en af de Grunde, 
som ere blevne fremforte til Forsvar for Kapellets 
Bevarelse.

Det maa saaledes antages, at selve Kirken 

mod Slutningen af det fjortende Aarhundrede 
var bygget saaledes, som den nu staar, altsaa 

har dens Opforelse staaet paa i henved hundrede 

Aar. M en  den havde den Gang intet Taarn; 

dette, som er opfprt paa Midtflibets M ure  og 

paa to meget brede Piller inde i Kirken, striver 
sig vistnok fra Kristian den tredies Tid.

Endnu maa med et P a r  O rd  Kirkens Ka- 
peller omtales. Disse Udbygninger bleve i den 
katolfle Tid benyttede til en Altertjeneste, men 
da der efter Reformationen kun blev B ru g  for 

eet Alter, vare disse Tilbygninger overflodige, 

hvorfor de ogsaa efterhaanden bleve nedrevne, 

uden at man dog bestemt kan angive, naar dette 

er stet, ja man kan end ikke bestemt angive, 
hvormange der har vceret. P a a  den nordre Side 
har en saadan Udbygning hast P lads lidt syd- 
ligere end det valkendorfste VegravelseSkapel, men 
dog tildels paa samme Grund. Klosteret har 
formodentlig staaet i Forbindelse med Kirken ved 
to Tvcerbygninger, af hvilke man kan söge den 

pstlige i den endnu staaende Gymnasiebygning, 
og Jndgangen for denne Mellembygning har da 

vceret den D p r, som nu fprer fra Konsistoriet 
ind i Kirken; den anden Bygning maa have ligget 
saaledes, at Zndgangen derfra har vceret den 

D p r, som findes paa Sydfiden ncermest Laarnet.
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Längs med disse Forbindelsesbygninger har sand- 
synligvis lobet en Munkegang, og den udvendig 

meget smukke Dor, som nylig er funden tcet ved 

Konsistoriet, kan da toenkes at have vceret Znd- 
gangen fra den Munkegang, som lob der. Zmellem 

disse to Tvcerbygninger, hvorved Klostergaarden 
ud imod Kirken blev et indelukket Rum , maa 
der ifolge de Bueslag som nu ere komne til S yn e  
i Murene, have ligget to Kapeller, hvoraf det 
ncermest ved Kong H ans 's  Begravelse maa have 

vceret anseligt, eftersom det ved to störe Aabninger 

har staaet i Forbindelse med Kirken. Endelig 
er der ogsaa kommet et storre Gjennembrud til 
S yn e  syd sor Konsistoriet. I  alle disse storre 

tilmurede Aabninger findes S p o r  af, at der ved 
Fralukkelsen er blevet en lille Aabning tilbage, 
hvorigjennem man künde komme ind i det ode 

tomme Num, og deraf, at Murforbindelsen i de 

störe forhenvcerende Aabninger er den antike, 

men i  de mindre den moderne, har Bistop En- 

gelstoft gjort den S lutn ing, at den sorste Til- 
muring er stet paa Neformationens Lid, og den 

anden senere, da man nedrev disse Kapeller.
Det valkendorffle BegravelseSkapel, som nu 

maa antages at blive staaende, hvorfor jeg ogsaa 
har medtaget det paa Billedet, og det efter den 
Tegning, som Arkitekt Lendorf har udkastet sor 
dets Nestavration, er opfort 1633 i Kristian den 

fjerdes Stil. Det nu nedrevne Vaabenhus flrev 

sig fra samme Kongos T id , men var blottet sor 

al arkitektonist Skjonhed, ja det fljulte endogsaa 
den skjonne Nosette, som nu igjen ses over den 

dervcerende Zndgang.
So m  Kirken stylder Klosteret sin Oprindelse, 

saaledes vedblev den ogsaa at vcere en Kloster
kirke, saalcenge dette bestod, ja stk forst i Aaret 

1618 en Menighed.
Z  Aaret 1694 nedstyrtede Taarnets Hoved- 

spir, men det blev dog igjen ved Biskop Kingo's 

Omsorg gjenopfort som tidligere, saa Kirken ved

blev at have eet stört S p i r  og fire smaa, et i 

hvert Hjorne paa Taarnet, og desuden et femte 

over Köret; den havde da ogsaa Murtinder. 

Den störe Nestavration i Aarene sra 1750 til 

1757 omdannede kun det Jndre, og det var forst 

i Tiden fra 1783 til 1786, at de sex gamle 

S p ir  sorsvandt, og det nuvcerende blev opsat, 
hvortil Kjobmand Peter Eilschou og Hustru stjcen- 
kede 10,000 Nd. Z  Aarene 1791 og 1792 fik

Hojstibet et nyt Tag, hvorved det gamle scenkedes 
saa meget, at Forstjellen imellem dette og det 
nuvcerende Tags Rejsning blev omtrent 3 Alen 

paa hver Side.
Kirken er udvendig 100 Alen lang og 40 

Alen bred. Taarnet med Spiret til Spidsen af 
Flojstangen er fra Gründen 99 Alen. Den 

Omstcendighed, at Kirken saaledes ncesten er ligesaa 

hoj som lang, har gjort, at Billedets Form har 
maattet ncerme sig en Kvadrat, hvilket Forinat 

de folgende Billeder ikke ville saa. Det er Hoj- 

flibet, som giver Kirken sin Anseelse, idet samme 
fra Gulvet til Tagrygningen er 47 Alen hojt 

og rager saa meget op over Sidestibene, at der i 
dets Sidemure har kunnet anbringes en Ncekke 
ingenlunde lave Vinduer. Kirkens Scerprceg er 
den gjennemforte Spidsbuestil.

Endnu staar tilbage at omtale den nu ncesten 
fuldendte Nestavration af Kirkens Bdre. Denne 

blev paabegyndt i 1865 med Spiret, hvoraf 

Flojstangen, efterat den i en Storm  var bleven 

bojet, blev nedtagen, hvorefter en ny blev opsat; 
Kobbertaget og tildels ogsaaTrcevcerket i Spiret blev 
fornyet. Aaret efter afgravedes Gründen omkring 
Kirken, hvorved bortfortes 145 Kubikfavne Zord, 
hvorefter Kirkegaarden blev planeret og forfljonnet 

med Anlceg af Grccsplcener og Buskvcexter; Kon- 
sistoriehaven blev lagt ind til Kirkegaarden og 

den hele P lads blev omgiven med et Zernftakit. 

Allerede tidligere vare de stive Lindetrcersalleer 
blevne omhuggede.. Et P a r  A a r derefter bleve 

som til en Prove de to Vinduer i den vestlige 

G avl og det forste Vindue imod Best i det nordre 

Sidestib omdannede i Overensstemmelse med den 

Tegning af Etatsraad Herholdt, hvorefter Nestav- 
rationen bliver udfort. M a n  fik herved Ojnene 
op sor, hvormeget Kirken vilde vinde i Skjonhed, 

naar den lagte P la n  blev gjennemfort, hvilket 

blev end tydeligere, da Taarnet ifjor blev fcerdigt. 
M a n  tog da den raste Beslutning at fuldende 

Nestavrationen saavel af det M r e  som det Zndre 
i Lobet af 1872 og 1873, og Arbejdet er srem- 

met saaledes, at Kirken nu ikke blot ncesten helt 

har ifort sig den ny Tragt, men den sor Djet 

saa velgjorende Harmoni af Enkelthederne er saa 

gjennemfort, at Kirken vist ingensinde har havt 
et skjonnere Prccg. Ved det fuldendte Arbejde 

ere Murene blevne udbedrede og afpudsede, Vin- 

duerne helt fornyede og omformede ved. murede



5

Poster, hvorved Spidsbuestilen stärkere er kom

men frem; Dorene ere ligeledes blevne omfor- 
mede, og Hovedindgangen er bleven henlagt til 

den vestlige G avl, hvor den for har vceret; det 

störe Vindue over denne D o r  er alter blevet an- 

bragt, og det tilsvarende i den anden G av l er 
bleven forlcenget —  se Omridset paa Eide 2 — ; 

paa den sydlige Side, hvor Murene vare mest 
brostfceldige, er der foretaget betydelige Udbedrin- 

ger, og her vil den gjenfundne D o r  foroge Ad- 
gangene til Kirken. Forat Kirken künde komme 

til at ligge mere frit, kjobte Kammerherre Z. 
Benzon i 1834 den Gaard, som laa vest for 

Lceseforeningen paa det Sted, hvor nu Mindes- 
mcerket over denne Hcedersmand og Hustru findes

—  se det störe Billede —  og lod den nedrive, 
hvorefter Pladsen fljcenkedes til Kirken; i samme 
Djemed lod Kommunen i 1857 Viskop ZenS A n 

dersens anselige Gaard paa Flakhaven nedrive, 

og senere har endelig den gamle, saakaldte danske 
Skole, som laa syd for og umiddelbart op til 
den gamle Latinskole, maattet vige Pladsen for 
Kirkens Skyld. Endfljont der saaledes er gjort 

meget, forat Kirken künde komme til at ligge 
frit og faa smukke Omgivelser, om hvilke de med 

dette Harste folgende Billeder ville vidne, er her 
dog endnu meget at gjore.

O m  Kirkens Zndre v il der blive fortalt i 

det Hcefte, som ved Billeder v il gjengive dette 
efter Nestavrationen.

Dengeinstituteene i Oäenfe.

„Ä W s Ltifks Sparekasse."
„Fyns Stifts  Sparekasse" kan betragtes 

som en Fortsarttelse af „Odense B y s  Sparekasse", 
eftersom hin optog denne i sig, og paa denne 

Maade bliver „Fyns Stifts Sparekasse" den 
celdste Sparekasse i Danmark. „Odense B y s  

Sparekasse" oprettedes nemlig i Slutningen af 
Aaret 1816*), idet Stifteren, den for Odense V y  
uforglemmelige J e n s  B e n z o n ,  i November 
Maaned d. A. lod omdele i Husene her i Byen 
en trykt Opfordring til at statte det paatcenkte 

Foretagende, og endnu inden N yaar var Kassen 

traadt i Virksomhed. Selve Opfordringen har 

jeg ikke kunnet finde, men dens Zudhold og Aand 

. ville godt kunne skjonnes af den Meddelelse om 

Planen, som S .  Hempel har givet i Stiftstidenden 

for Iste November 1816, og da denne Omtale af 
Sagen yder et vcerdifuldt B idrag til Bedommelse 
af hin Tid og indeholder gode Tanker, skal den 
her gjengives:

„Odense kan nu haabe at faae en velgjorende 
Zndretning, som det lange har savnet, nemlig en 
Sparekasse, hvori Enhver kan nedlcegge sin sam- 
mensparede Skjcerv, og efter et foryoldsmoessigt 
Antal af Aa r erholde det Zndsatte tilbagebetalt

*) Den ncest celdste, den kjpbenhavnste, oprettedes fprst 
1820.

med det Dobbelte, Tredobbelte og Firedobbelte. 
Stifteren er den for sine flere Bestrcebelser for 
at vcekke en cegte patriotisk Aand almeenhcedrede 
Amtmand Z. Benzon, som med en sjelden Op- 
oftelse har paa egen Bekostning paataget sig at 
indrette og under strcengeste Ansvar bestyre A lt 
for det forste i  eet L Io Aar. Han har til den 
Ende ladet udgive en Zndbydelse til alle Byens 
Zndvaanere, hvori disse paa det varmeste op- 
fordres til at benytte en Zndretning, der allene 
sigter til at forekomme Armod og v il bare dem 
selv de rigeste Frugter. Efter Planen er det 
ringeste Zndskud 1 og det hoieste 50 Nbdlr. paa 
Gangen. Disse Zndflud modtages fra den 16 d. 
hver Loverdag Formiddag fta Kl. 9 til I I  paa 
Hr. Amtmandens B op a l i Overgade. Zndfly- 
deren kan til enhver Termin efter 4 Maaneders 
foregaaende Opsigelse erholde et enkelt eller flere 
Zndflud udbetalt med fulde Nenter og Nenters 
Rente efter de Planen hosfolgende Tabeller, saa
ledes at f. Ex. 10 Nbdlr. efter 17z A a r giver 
20 Nbdlr. Saalange Hr. Amtmanden vedbliver 
Enebestyrelsen, svarer Han fra hver Termin 6 
Procent af de indsatte Penge, og intet Rentetab 
eller nogen Udgivt skal imidlertid falde Kassen 
eller dens Fond til Last. Kassen udsatter sine 
Penge paa Vexelobligationer imod vederhaftig 
M ands Kaution, og saavidt muligt skulle strceb- 
somme og bekjendt retflafne Borgers foretrakkes 
til at nyde Laan af den. Disse ere Grund- 
bestemmelserne for Planen, som vist Zngen vil 
undlade at gjore sig ncermere bekjendt med. 
Stodet er saaledes givet; det var Brpde at om- 
tvivle, at den uegennyttige Stifters veldcedige 
Hensigt ikke siulde finde tilbprlig Opmcerksomhed.
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Tvertimod ville V i  samtlig kappes om at lceage 
Jndbydelsens skjonne O rd  paa Hjerte, hvor hce- 
derlig det v il vcere at medvirke til, at iscer den 
arbeidende og tjenende Klasse maatte bringes til- 
baae til cegte Sparsommeligheds Aand, og at 
vcerke hos denne Stand en saadan TEres og Selv- 
stcendigheds Welse, at den undsaae sig for, at 
lade den sor Enhver saa heilig og ueftergivelig 
P ligt: selv at sorge for S i g  og S ine, opfyldes 
af Andre. „Betcenker dog —  vedbliver den cedle 
Stifter —  at ved at bespare eller ved at er- 
hverve, blot 4  Skilling mere om Dagen, ville I  
ester et heelt A a rs  Forlob have opsamlet Eder 
en S u m  af over 15 Rbdlr., der, indsat i Spare
kassen, v il ester 17 A a r give Eder over 30 Rbdlr., 
öfter 28 A a r over 45 Rbdlr., og efter 35 A a r 
over 60 Rbdlr.; men fortscettes denne dagliae 
Besparelse, eller vedligeholdes denne forogede Flio, 
ikke allene i eet Aar, men Eders hele L iv  igjen- 
nem, og det Besparede, eller mere Erhvervede, 
ajores fruatbringende i Kassen, ville Z  efter 17 
A a rs  Forlob kunne tilbagefordre henved 400 
Rbdlr., efter 28 A a rs  Forlob henved 800 Rbdlr., 
og efter 35 A a rs  Forlob henved 1200 Rbdlr., 
som Z  ene og allene skylde Eder selv, og som I  
med fuldeste Naadighed kunne anvende til Eders 
Boscettelse, til Eders Nceringsveis Udvidelse, til 
Eders Borns Forfremmelse, eller til Bestridelsen 
af en eller anden notwendig Udgivt, som ellers 
vilde have odelagt Eder." —  Dog hvis Nummet 
tillod Anmelderen at folge sit Hjertes Trang, 
maatte Han afskrive det Hele. Altsaa endnu blot 
det evig fände Slutn ings Tilraab: «Henlcegger 
„derfor til en samlet Nodskilling, hvad Z  hidtil 
„forodede til Ncering for Eders Sandselighed; 
„ajorer Eder sjeldnere tilgode med Kaffe, Thee og 
„Brcendeviin; vcerer tarvelige i Eders Leve- 
„maade og i Eders Klcededragt, og kappes ikke 
„heri med den Rige og den Fornemme; i denne 
„ulige S trid  maae Z  altid tabe; kappes med dem 
„i alle huuslige Dyder. Her kunne I  overgaae 
„dem; her skulle I ,  endogsaa overvundne, altid 
„vinde.""

En  rast og stör Tilstromning af Zndflud 

umuliggjordes ligesaa meget ved det sncevert be- 

grcensede Virkeomraade som ved de da vcerende 

flette Konjuntturer; det er derfor stet ikke saa 

paafaldende, at „Odense B y s  Sparekasse" ved 
sin Afstutning i Efteraaret 1851 kun havde op

samlet en S u m  af 7408 Rd. 21 ß, og at der i 

hele denne Tid kun havde meldt sig 192 Jnd- 
skydere. Jens Benzon vedblev uden Vederlag at 

bestyre Kassen og havde til Betryggelse i  den kgl. 

Amtstue deponeret en forste Prioritets Pante- 
obligation paa 5000 Nd.

De fleste af de i Odense B y s  Sparekasse 
indskudte M idler overgik til den efter Kancelli-

bevilling af 20de Z u li 1831 ved Nyaar 1832 
oprettede „Fyns Stifts  Sparekasse", hvis Love 
af 5te November 1831 ere underskrevne af Jens 

Benzon, K a rl Bardenfleth, Oberstlojtenant, G. N. 
Klaumann, Politimester, Friestedt, Herredsfoged, 
I .  Andersen, Apotheker, og N. Jensen, Vinhandler. 
Jens Benzon skjcenkede til Grundlceggelse af en 
Administrationsfond 1000 Rd., og Renten deraf 
skulde indtil videre vcere baade Bogholderens og 
Kassererens Lon, hvilken dog skulde sorhojes, 

estersom Jndskudene overstege 5000 Rd. „Fyns 

S tifts  Sparekasse" har hele Tiden nydt almin- 
delig Tillid, hvorfor Jndskudskapitalens Storrelse 
til enhver given Tid kan betragtes som en Maale- 

stok for Svingningerne i den Beistand, som siden 
Kassens Oprettelse har vceret almindelig i  de 
mindre bemidlede Lag i  Samfundet. E n  bety- 
delig Nedgang, som to Gange har fundet Sied, 

den forste Gang paa Grund af Krigens Udbrud 

i 1848 og anden Gang i 1857 og 58 paa Grund 

af Pengekrisen, medens mcerkelig nok Krigen i 

1864 ikke udovede nogen kjendelig Jndflydelse —  
hidrorte fra Tilstande, som ikke vare afhcengige 
af LkaSsen og den almindelige Beistand. D a  
det saaledes maa have en ikke ringe Interesse at 
saa en Oversigt over, hvorledes Jndskudskapitalen 

A a r om andet er voxet eller i de enkelte Tilfcelde 
er blevet formindsket, skal her en saadan i runde 

Tal meddeles efter de aarlige Regnstaber, og forat 
Fremgangen eller Nedgangen kan blive end mere 

i Ojne salbende, har jeg angivet Forstjellen fra det 
ene A a r til det andet i pro 6ent i hele Tal, 

ligesom ogsaa Jndstydernes Antal er medtaget.

„Fyns Stifts  Sparekasse" yder, som be- 
kjendt, störe Bidrag i veldcedige, almennyttige og 

patriotiske Ojemed, saa enhver, som gjor Jndflud 
i denne Kasse, yder en Skjcerv til Fremme af 

et Gode i det Sam fund, hvori Han eller hun 
lever. De l storste Skridt i den Netning blev dog 
gjort i 1859, da der af Reservefonds» dannedes 
et Legat paa 30,000 Rd. for vcerdige, trcengende 
og svagelige Personer i  F yn s Stift.

Dette fortjeuer ogsaa at sremhceves, at „Fyns 

Stifts  Sparekasse" anvender Kapitalerne fornem- 

melig til Udlaan i faste Ejendomme.

Administrationsfonden er fra 1000 Nd. 
voxet til over 245,000 Nd.

Renten, som fra forst var 4 pCt., sank senere 

til 3H, men blev i Aaret 1869 igjen forhojet til 4.
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Aarene. SparernesAntal.

1832 718 43,000
1833 918 58,000 >  35 p. 6.
1834 1,104 82,000 > 4 1  -
1835 1,326 100,000 >  22 -
1836 1,633 132,000 >  32 —
1837 1,768 142,000 >  9 -
1838 2,062 173,000 >  22 —
1839 2,688 250,000 >  45 -
1840 3,567 344,000 -s- 38 —
1841 4,233 413,000 >  20 —
1842 4,638 461,000 >  9 -
1843 5,282 527,000 >  14 -
1844 5,951 617,000 >  17 -
1845 7,042 739,000 >  20 —
1846 8,716 994,000 >  35 -
1847 9,875 1,200,000 > 2 1  -
1848 7,709 895,000 25 —
1849 7,785 949,000 >  6 -
1850 8,971 1,151,000 > 2 1  -
1851 10,890 1,496,000 >  30 —
1852 12,109 1,736,000 > 1 6  -
1853 13,306 2,077,000 > 2 0  -
1854 15,237 2,652,000 >  28 —
1855 17,761 3,435,000 >  30 —
1856 18,738 3,802,000 >  11 -
1857 18,260 3,653,000 --- 4 —
1858 17,075 3,385,000 7 —
1859 17,878 3,693,000 >  9 -
1860 18,274 3,824,000 >  4 -
1861 18,201 3,973,000 >  4 -
1862 17,697 3,997,000 >  1 -
1863 17,632 4,142,000 >  4 -
1864 17,520 4,292,000 4 -
1865 18,119 4,522,000 >  5 -
1866 18,363 4,626,000 -i- 2 -
1867 18,129 4,698,000 >  2 -
1868 17,720 4,648,000 1 —
1869 17,398 4,637,000 0 —
1870 17,944 5,176,000 > 1 2  -
1871 18,802 5,978,000 > 1 5  -
1873 den U te  Jan. 7,094,000 >  19 -

I  1838 udvidede Sparekassen sin Virksom- 
hed ved Oprettelsen af en Laanefond, hvoraf der 
senere har udviklet sig en Pantelaaneanstalt, der 
vel virker med Sparekassens Midier, 25,000 Nd., 
men sorresten er uafhcengig af denne.

Z  Aaret 1869 stete ogsaa en Forandring i  
Bestyrelsen, som da kom til at bestaa äsen Direktion, 
hvis nuvcerende Medlemmer ere F. C. Starup, 

Urb. Hansen og F. Krag, og et Reprcesentantflab, 
bestaaende af 8 Medlemmer, 4 Landbrugere og 

4 for Odense B y ;  de nuvcerende ere for Landet 
L. Eriksen sra Anderup, M .  Hansen fra Aasum, 
Kornel. Petersen sra Davinde og Kr. Rasmussen 
sra Nyslinge, og for Odense V. Petersen, G. Koch,

N. Petersen og H. T. Helveg.

8. Ä W S  Diskontokasse.
Medens jeg fprst i det nceste Numer vil faa 

P lads til at omtale dette Pengeinstituts Tilbli- 
velse og Virksomhed, skal jeg allerede her bestrive 
den Bygning, som Banken ifjor og iaar har 
ladet opfsre paa Hjornet af Vestergade og Flak- 
haven, og hvoraf hermed folger et Prospekt. 
D a  det ved de voxende Forretninger blev npd- 

vendigt at tilvejebringe mere tidssvarende Lokaler, 

og dette nceppe paa en tilfredsstillende Maade 

künde ske ved Omdannelse af den nuvcerende 
Bygning, valgte man en Plads, der ikke alene 

laa paa et for Publikum meget bekvemt S t rs g  i 
Midtpunklet af Byen, men ved hvilket Ba lg  

 ̂ man tillige künde bidrage vcesentligt til Byens 

! Forskjpnnelse. Z  dette Ojemed kjpbtes Hjprne- 
stedet og begge Nabosteder paa den ncevnte 
Plads. Med Undtagelse af det halve af Byg- 
ningcn ud imod Flakhaven, —  de forsvundne 
havde et ligncnde Udseende som Restbygningen, 

og da der paa Billedet ses lidt af denne, v il 
Esterverdenen, naar der, hvad der sorhaabentlig 

snart v il blive Tilsceldet, af disse gamle hceslige 

Hnse ikke längere findes Sten paa Sten, kunne, 
ved at gjennemblade „Odense i Billeder", faa et 
Vegreb om, hvorledes det gamle Flakhaven saa 
ud, —  bleve disse Steder ifjor Foraar nedrevne, 
hvorpaa der toges fat paa Opfprelsen af den 
Bygning, som nu pryder Pladsen. Den af to 
hpje Etager med Kjcelder bestaaende Gaard er 

opfprt i italienst Nencessansestil. F ra  Jndgangen, 
som er i Hjprnepartiet, trceder man ind i en 

Forhal; til venstre derfor er Expeditionslokalet, 
som indtager hele nnderste Etage ud imod Flak
haven og er 20 Alen langt og 12 Alen bredt; 
bag derved er det brandsri Num  til Opbevaring 
af Bankens Bpger og Beholdninger, og i Kjcel-
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deren under samme er et lignende Lokale; ogsaa 

Expeditionslokalet er brandsikret ved murede Hvcel- 
vinger og Zernbjcelker. T il hojre fra Forhallen 

findes andre til Forretningen hörende Vcerelser. 

Den överste Etage, hvortil en Stentrappe fprer, 
er udelukkende til Beboelse. Portindkjorselen er

fra Vestergade. Alle Forsiringer paa Faxaden 
ere af künftig Sandsten, og kun paa de glatte 

Flader er anbragt Cementpuds. Söjlernes ko- 

rintiske Kapitceler ere Bygningens mest i Ojne 

faldende Prydelse. Tegningen er leveret af Arkitekt 
Lendorf, og Opforelsen har kostet omtr. 30,000 Rd.

Kong Frederik den syvendes Standbiltede paa Flakhaven.

Tanken om at 

rejse denne Konge 
et Mindesmcerke paa 
Flakhaven fremkom 
allerede iSlutn ingen 

af 1863 i Odense 
Byraad, og et Ud- 
valg blev nedsat til 
at indsamle Vidrag 

og trceffe Bestem
melse om, hvorledes 
Mindesmcerketskulde 
vcere. M a n  tcenkte 
fprst paa at anskasfe 
en Büste, som ogsaa 
blev opstillet, men 
da det viste sig, at 
den i flere Henseen- 
der ikke tilfredsstil- 
lede, bestiltes det 
Standbillede, som 
nu pryder Pladsen, 
hos afdpde Professor 
Bissen. Mindes- 
mcerket afslpredes d. 
5te Zun i 1868 og 
har kostet 6248 
Rd. Det forestil- 
ler Köngen i Hans 
scedvanlige U n i
form, rcekkendeFolket 

Grundloven. S t a 
tuen, der er stobt i 
Bronze af Zinkstpber

Rasmussen i Kjo- 
benhavn, er 4 Alen 
og 4 Tom. hoj og 
hviler paa et 4 Alen 
hojt Fodstykke af 
Udevallagranit; hele 
Mindesmcerketeralt- 
saa saavel 8 Alen 

hojt, og pder, end- 
skjont et mere löstet 
Prceg nok künde have 
vceret udbredt over 
Figuren, og Fodstyk- 
ket burde have vceret 
noget bredere, et 
smukt Skue.

P a a  Fodstykket 
findes folgende Znd- 
skrister:

PaadenforresteSide 
OolLets LjserliAdeä 

N iv  8 tM e .

P a a  denvenstreSide 
Orideäsdrevet, dan 

Os §av,
^ 8tanäe skal veä 

Na§t.
H ü  ej deäre VserZe 
I  Ooldedaavä dlev 

Oa§t.

P a a  den hojreSide: 
Osät 6. OLtdr. 1808. 
LonZe 20.ÜLN.1848. 
Osä15.rsovdr.1863.

P a a  Bagsiden folgende Vers af K. Ploug:

„vor Lom iv§en 8or§, som Ooüc o§ Orot 
äo djalp dinanäen at slette.
Oer var sj L^räe, äe dar äen §oät,
Vsä 8lcu1äre sammen at ssette.

Oer var m§en Olseäs, stssrlc o§ kulä,
8om Oolket tüsammen Ic1zm§eä,

I Den spejleä si§ jo i Lronens Oulä 
0§ Roser om 8piret s1̂ v§eä.

Oer var IvASn lavke, doj o§ klai-, 
OoUcedjei-tet oxstsAen,

Oen kanät so 1 LonZevs Ojerte 8var 
0§ Lnsssat dlev som davs e§en.
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O m  selve ,,DiSkonto-KaSsen"s Oprettelse 
og Virksomhed fortjener at bemcerkeS:

Esterat Ansogning om Oprettelse af en 
Filialbank var afslaaet, udstedte under 28de 

M a rts  1846 Kjobmand L. Bierfreund i Nyborg 
gjennem „Fyns Stiftstidende" Zndbydelse til 

Oprettelse af en Diskonto-Kasse i Odense. Under 
6te April s. A. fremkom en lignende Zndbydelse 
fra Gjcestgiver Lacoppidan i Svendborg, og ende- 
lig indbod Proprietcer Luders til Blangstedgaard 

den 14de April s. A. til Oprettelse af en Am or
tisations-Diskonto- og Laaneforening for Fyns 
Stift i Odense. S o in  Folge af disse kort paa 

hverandre folgende Zndbydelser udstedte Bierfreund 
allerede den 16de April 1846 en Opfordring 
til et offentligt Mode hos Gjcestgiver Strom  i 

Odense, for der at sammensmelte disse Projekter 
eller afgjore, hvilket af dem der burde arbejdes 
hen paa at realisere.

Denne Opfordring fandt livlig Zmodekommen, 
og i Modet den 30te April 1846 vedtoges det 
at forene Bierfreunds og Luders Planer samt at 
overdrage Sagens videre Fromme til et Udvalg, 
bestaaende af Kjobincer^dene E. B . M u u s, P . 

Richardt, Zoh. P . Voigt, Prokurator S .  Hansen 
og Scebesyder Z. G. Valentin, samt for Landet 

Kammerherrerne Benzon og Sehestedt Juel, P r o 

prietcer Luders og Kammerraad Hillerup, hvilken 
sidste dog undslog sig for at bidrage til Fremme 

af en Sag, som Han da ivrig bekcempede, medens Han 
dog efter ikke lang Tids Forlob blev den storste 
Aktieherre; til Sekretcer valgtes Vierfreund. 
Under 27de M a j 1846 udstedte Udvalget fit Ud- 
kast til Lovene, hvori af Luders Forslag var op- 

taget den Bestemmelse, at en stör De l af Aktierne 

künde indbetales med mindst 2 pCt. hver Termin, 

medens det til enhver Tid stod enhver frit at 

indbetale storre Belob eller hele Resten. Medens 

Tegnin^en af disse Zndskudsaktier, eller som de 

kaldtes Amortisationsaktier, gik temmelig rast, 
var Tegningen til de kontante Aktier, navnlig 

som Folge af Demonstrationer, saa ringe, at der, 

da Generalforsamlingen den 26de Novbr. be- 
stuttede at lade Banken trcede i  Virksomhed i 

Decbr. Termin, kun var tegnet 30,000 Nd. P a a  

denne Generalforsamling valgtes Reprcesentanterne, 
og i et Mode af disse den 8de December 1846 
valgtes afdode Kammerherre Sehested Juel til 

Formand og til Direktorer Scebesyder Valenttn,

Justitsraad Wegener, Kjobmand M uu s, Kjob- 
mand Voigt, Proprietcer Luders, og Bierfreund 
derefter til Bogholder, hvorefter Znstitutet den 

15de Decbr. 1846 begyndte sin Virksomhed i 
Brcendevinsbrcender, Blomsterfabrikant Petersens 
Gaard paa Torvet (ved Siden af dets nuvcerende 
Lokale), hvorfra det i Efteraaret 1847 flyttedes 

til Nealflolebygningen paa Flakhaven, ved hvis 
Nedrivelse i  1857 det henflyttedes til sit nu

vcerende Lokale paa Torvet. Kort esterat Virk- 
somheden var begyndt, samledes Kapitaler i rige- 
lig Mcengde, og hele den kontante Aktiekapital,

100.000 Nd., var allerede i  Januar 1847 fuldt 

optaget.
Znstitutet maatte selvfolgelig berores ineget 

folelig ved den störe Pengekrisis 1857, under 

hvilken Vexler til Belob 558,458 Nd. protestere- 
des, ved hvis Afvikliug der paafortes et Tab af 
42,557 Nd. 3 Mk. 12 ß., hvilket dog det op- 
sparede Reservefond var fuldstcendig i Stand til at 

afholde.
P a a  Generalforsamlingen den Iste Decbr. 

1859 vedtoges de nu gjceldende Love, ifolge 
hvilke Forretningsvirksomheden udvidedes og der 

i Bestyrelsen siete den Forandring, at Banken 

herefter ledes af en administrerende Direktor, 
hvortil valgtes L. Bierfreund, samt 2 koutrolle- 
rende Direktorer, W . Petersen og P . Nasmussen, 
fra hvilken Tid Forretningen ses at have taget 
et betydeligt Opsving. S o m  Folge heraf ansaas 
det nodvendigt at udvide Aktiekapitalen ca.
500.000 Nd. til en M illion, og ved den fra 

16de til 24de Novbr. 1866 stedfundne Tegning, 

blev der i Siedet for de forlangte 487,500 Nd. 

tegnet 1,596,900 Rd., saa at, da de celdre Ak- 

tioncerer i stört Omfang havde henyttet deres 

Fortrinsret, kun tilfaldt ^ D e l af de tegnede Be

lob til ny Aktioncerer.
F yn s  Diskonto-Kasse er det forste Bankin

stitut, der ved private Krcefter er oprettet uden- 
for Hovedstaden, i  hvilken der ved dens Opret
telse kun bestod en eneste Bank —  National
banken. A t den har bidraget vcesentlig til i 

Overensstemmelse med sit Formaal, at fremme 

Handel og Omscetning, er umiskjendeligt og frem- 

gaar ogsaa deraf, at de andre Provinser efter- 
haanden bleve opmcerksomme paa den betyd- 

ningsfulde Virksomhed, saa at der, rigtignok forst 
efter en D e l A a rs  Forlob, oprettedes rundtomkring.
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navnlig i Zylland, lignende Znstituter, der alle 

ganske tage den til Forbillede.
Folgende Oversigt viser Bankens Virksomhed:

Mtier Procent-Ud- Reserve-
Aar og byttet til fondets Zndlaan Mtioncererne Storrelse "'"Sen

1846-47 208,766 5L 2,188 615,813
1847-48 312,043 6 i 3,249 1,789,501
1848-49 427,531 6 i 5,565 2,428,876
1849-50 562,703 5; 10,015 2,257,166
1850-51 547,823 6 15,877 2,545,092
1851-52 624,503 5? 18,376 3,311,760
1852-53 739,818 5z 22,011 3,284,683
1853-54 924,739 5z 25,809 3,364,525
1854-55 1,171,772 5z 31,030 4,047,275
1855-56 1,318,765 6s 37,188 4,812,438
1856-57 1,322,251 7 43,351 5,970,655
1857-58 1,107,497 5 24,582 5,120,052
1858-59 1,139,600 5 23,032 3,604,350
1859-60 1,250,263 5 19,191 4,578,056
1860-61 1,368,564 5- 26,605 7,237,694
1V61-62 1,342,607 6z 38,569 8,785,871
1862-63 1,415,404 6Z 47,051 8,964,859
1863-64 1,741,840 6 i 56,638 10,112,407
1864-65 1,958,380 8 74,055 11,319,943
1865-66 1,939,047 7-2 84,095 11,127,458
1866-67 2,709,739 7 137,736 12,552,399
1867-68 2,722,913 ?2 148,720 13,145,861
1868-69 2,434,116 72 160,316 13,441,276
1869-70 2,686,341 7 i 169,036 13,841,551
1870-71 2,684,287 72 177,695 13,659,542
1871-72 3,107,054 72 182,770 14,684,341

K. Haandvcrrkernks Spare- og 
LaaneKasse.

Denne Kasse eller Pengeanstalt er bygget 

paa det schulze-delitzeske Selvhjcelpsprincip og 

oprettet af en Forening den 25de Oktober 1864, 

og det var ncermest L. Bierfreund, som ogsaa 

her gav Stodet og gjennemforte Planen. Kassens

Formaal er et dobbelt: ved smaa ugentlige B i- 
drag —  mindst 8 ß. — , som opkrceves ved et 
Bud, at gjore det muligt for mindre bemidlede 

at tilvejebringe et Belob, og ved Udlaan til 
nccringsdrivende at stemme disses Virksomhed. 

Naar en Sparers ugentlige Zndskud ere lobne 
op til 50 Rd., bliver Han Aktioncer. Kassens 
bestyres af fem af Foreningens Medlemmer, som 

vcelges af Generalforsamlingen, og kun For
manden er lonnet. Zfolge det sidst aflagte Regn- 
skab belob Aktioncerernes Tilgodehavende sig til 

15,491 Nd. 1 Mk. 5 ß., og Sparernes til 19,333 

Nd. 6 ß., Reservefondet ejede da 1710 Rd. 3 
Mk. 12 ß. Udlaanene havde i det sidste Negn- 

flabsaar belobet sig til 41,788 Nd. 2 Mk. 10 ß.; 
Zndtcegten havde vceret 3,025 Rd. 2 Mk. 13 ß. 
og Udgiften 2,572 Nd. 4 Mk. 1 ß.

ü. Fpns Äolkköank.

Nogle herboende Mcend havde i 1871 iStilhed 

samlet en mindre Kapital, hvormed der dreves 
Bankforretning i det smaa, hvorved der var 
vundet den Erfaring, at der var P lads sor en 
ny Bank. Dhrr. L. Larsen, I .  L. Jensen, P . 

Christensen, V. Z. Knudsen og R. Nielsen ud- 

stedte derefter under 30te April 1872 en Znd- 

bydelse til Tegning af det Belob, som manglede 
i  en Aktiekapital paa 100,000 Nd., hvormed det 

ny Pengeinstitut under Navn af „Fyns Folke- 

bank" skulde begynde sin Virksomhed. Mere enb 

det onskede Belob blev tegnet i Lobet af 8 Dage, 

og den 8de M a j  begyndte Banken fin Virksom

hed med L. Larsen som Direktor. Banken virker 

tillige som Sparekasse. Zfolge det paa General

forsamlingen den 31te Januar aflagte Negnskab 
havde Omscetningen i  den forlobne Tid vceret 

851,614 Rd. 9 ß., Udbyttet 6864 Rd. 50 ß., 

hvoraf der tillagdes Reservefondet 381 Rd. 
70 ß., og udbetaltes AktionLrerne 7.; pCt.
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Frimurerkogen i Oäenfe.

^ sr s t  fra Midten af forrige Aarhundrede 
findes S p o r  af, at Frimureriet ra r kjendt i 

Fpn. Nogen egentlig Loge havde man dog ikke, 
men fandt sit fornemste Tilhold paa Hovedgaarden 

Fjcrllebro, hvis davcerende Ejer, Konserentsraad 
Pentz, oste samlede de fynske Frimurere hos sig 
og tilsidst oprettede en fonnelig Loge paa fit 

Herrescede, hvori flere, iscer Officerer, optoges, 
fljpnt Logen aldrig vandt formet Anerkjendelse. 
Den forste Loge i Odense oprettedes i Aaret 
1773 og tog sit Navn „St. Knud znm güldnen 

Lindewurm" efter Byens Skytspatron og Pro- 
vinsens Vaaben. S o m  Navnet var tysk, saa- 
ledes benyttedes ogsaa kun det tyske Sp rog  

ved Logens Sammenkomster, og Medlemmerne 
vare fornemmelig fynske Adelsmcend og Gods- 
ejere. Tenne Loge bestod kun omtrent i 8 Aar, 
hvorefter en ny under det nnvcerende Navn, 
„Marie til de Ire Hjerter", fremstod den 3tte 
M a j 1791 —  hvilken D ag  hojtideligholdeS som 

Stiftelsesdag. —  De  virksomste Stiftere af den 

ny Loge vare Generalkrigskonnnissccr Ewald til 
HeSbjerggaard, Kammerherre Heinen til Holluf- 
gaard, Vogtrykker Kristian Zversen, som ogsaa 

havde vceret Medlem af den forste Loge, og hos 

hvem dennes Efterladenskaber opbevaredes, Nit- 
mester Lasson, Kaminerherre Zuel til Taasinge 
og M ajor Bassewitz. Navnet tog den efter den 
davcerende Kronprinsesse og fik sin Stadfcestelse 
af denne Prinsesses Fader, Generalstonnester 

Landgreve Ea rl af Hessen, boende paa Gottorp 

Slot. S i t  forste Lokale lejede Logen i Zversens 

Gaard, nnvcerende Nr. 57 paa Vestergade, og 

her indfortes i 1817 forste Gang P r in S  Kristian 

Frederik, senere Kristian den ottende, i Fri- 
murernes Samfund.

Medens Logen havde sin Bolig paa dette 
Sied, oprettedes i 1830 Bespisningsanstalten i 
Odense, der udgik fra Logen og nu i saa mange 
Aar under Logens Bestyrelse har virket vel- 
signelsesrigt for mange af Byens sättige Familier. 
2  Aaret 1837 flyttede Logen til Postgaarden i 
Overgade, og dens Lokaler dersteds indviedes af 
Prins Kristian i egen hoje Person som davcerende 
Generalstormester- for de danske Frimurere. 2

dette Lokale var det ogsaa, at Kong Kristian den 

ottende optog og indviede sin eneste Son , den 
davcerende Kronprins, senere Frederik den syvende, 

i Frimurersamfnndet, en Optagelse der senere 
blev saa detydningsfuld for Frimureriet i Dan- 
mark, idet der ved denne KongeS Venskabssorhold 
til Karl den semtende fren^kaldtes en Overgang 

til det svenske System, hvoraf Folgen igjen var, 
at der vaktes en ny Aand i Ordenen, der har 

givet sig tilkjende i en stark Udvikling og paa 
en synlig Maade er traadt frem i de ny Ordens- 
hjem, som ere rejste i Helsingor, Aalborg, Flens- 
borg, Kjobenhavn, Odense og Aarhus. Den 

fynske Loge havde i mange A a r en aristokratisk 
Karakter, idet den, paa enkelte Undtagelser ncer, 
var sammensat af fynste Godsejere og Embeds- 
mcend. Dette er nu ikke längere Tilfceldet.

Efter flere AarS Hvile gjenoptoges A r- 

bejderne efter det ncrvnte svenste System i 1858, 

forst under Styrelse af nu afdode Distriktslcrge 

Ortmann og senere af den nnvcerende Formand, 

Kancelliraad Wilcken, i hvis Embedstid Medlems- 

antallet er voxet til over 300. Denne Forogelse 

havde til Folge, at Logen maatte se sig om 
efter et eget Hjem, og ved fcelles Bestrccbelser 
blev det smukke Ordenshus, hvoraf her med- 
folger et Billcde, opfort i 1869 i Albanigade paa 
den sondre Cide af Odense Aa. Bygningen ligger 
frit paa sin Vygge- og Haveplads af over en 

Zonde Lands Storrelse, bag et smukt 2ernstakit 

og omgivet af Grcesplcrner med Blomsterpartier. 

Ten  er efter Tegning af Arkitekt Lendorf bygget 

i Korssorm med Kjcrlder og Io Etager. 2  Kjcel- 
deren og paa anden S a l  ere de egentlige Loge
lokaler, og i Stueetagen findes en Festsal med 
tilstodende Underholdningsvcerelser. Bygningen 
er opfort i  en cedel S t i l  af rode Sten  og med 
Prydelser af Beton. Ten  egentlige Logesal er 
pragtsuld og kunstnerisk udstyret, iscer er Loft- 

dekorationerne, udforte af Malerne Behrens og 

Gierrahn, af stör Skjonhed.
Det ny Ordenshus indviedes ved en Fest, 

hvori flere hundrede Brodre deltoge, den 51e 

A p ril 1870.
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Graabrsäre Ricke.

Äraabrodre Kirke skyldte Klosteret af samme 

Navn sin Oprindelse, thi enhver saadan Stiftelse 
skyndte sig med at faa sin egen Kirke. Medens 

en Omtale af selve Klosteret senere skal ledsage 
et Prospekt af Graabrodre Hospital, skal her en 
Historist bestrivende Tert ledsage Villedet af den 

nedbrudte Kirke. Kort efter at Erik Glipping havde 

sijcenket Graabrodre-Munkene, Francistanerne, 
en KongSgaard til 
Kloster, Loge dissefat 
paa Opforelse af 
Kirken, og saasnart 
Köret var fcerdigt, 

indrettede Kong Erik 
sig sin Familiebe- 

gravelse deri, men 

kun Hans tvende 
Dotre fandt her 
deres sidste Hvile- 
sted i Aaret 1283;
Han selv blev som 
bekjendt efter M o r 
det i Finnerup Lade 
bisat i Viborg Dom 

kirkes Krypte. F ra  

sprst har Kirken rimeligvis vceret uden Side- > 
flibe, og der kan nceppe vcere nogen Tvivl om, 

at den i denne oprindelige Skikkelse snart er 
bleven opssrt af de flittige Samlere, saa at den 

Jndvielse til den heilige Iom fru  M arie  som 

stete i Aaret 1343, maa have vceret i Anledning 

af den Udvidelse, hvorved den fik sine Sidestibe, 

ved hvilken Lejlighed den formodentlig ogsaa er 

bleven overhvcelvet. Kirken laa syd for Ho
spitalet paa den Plads, hvor nu det ny Kloster 

staar, men den var ikke saa lang som denne 
Bygning. Längs med Kirken og de andre

Klosterbygninger, som indefluttede en lille Gaards- 
plads, lob.Buegange, de saakaldte Mnnkegange, 

hvoraf der endnu sindes den hojst interessante 

Levning, gjennem hvilken Gangen til den nn- 

vcerende Hospitalskirke gaar. Det var dette 
Kloster og denne Kirke, som Kong Hans og 

Hans Dronning Kristine saa meget yndede, hvilket 
de viste ved, at de bestemte at viile hvile i denne

Kirke, og virkelig samledes de ogsaa her med 

deres to Born  P r in s  Frands og Kristian den 

anden; Kristine valgte ogsaa denne Kirke tjl at 
modtage Klavs Bergs beromte Altertavle. Kirken 
var indtil Nefonnationen en Klosterkirke og blev 
forst ved Albani Kirkes Nedlceggelse en Sogne- 
kirke, hvilket den vedblev at vcere indtil 1618, 
da Menigheden henvistes til S t. Knuds Kirke — 

se Omtalen af denne 
Kirke. —  Gründen 
til, at Graabrodre 
Kirke ved Reforma
tionen ikke delte 
Skjcebne med de 
sleste andre Kloster- 
kirker, som Sorte- 
brsdre Kirke her- 
steds, nemlig at blive 
nedreven, maa vel 
ncermest have vceret 
den, at Kongebegra- 
velsen fandtes der, 

og denne Omstcen- 
dighed har vel og
saa vceret Skyld  i, 

at den blev staaende saa lcenge, efter at den 
havde mistet ncestet alle sine Zndtcegter som 

Sognekirke og, for saa vidt den blev holdt ved- 

lige, maatte friste en kummerlig Tilvcerelse ved 

de smaa Bidrag, som Hospitalet maatte afse til 

den, endskjcmt dette havde sin egen lille Kirke 

og altsaa ikke havde nogen B ru g  sor dette störe 
Hus. Z  den lange Lid, Kirken henstod uden at 

have nogen Menighed, var Köret, hvori Kong 
H ans 's  Begravelse fandtes, fralukket, da ingen 

Tjeneste stulde ste for Alteret, men den ovrige 
Kirke blev benyttet til Ugedagsprcedikener og Fro- 

prcediken om Sondagen. T il de forfljellige Lider 
er den bleven brugt som GarnisonS-Kirke, og 

blev der da i den prcediket Tyst, fordi den da- 

vcerende Garnison bestod af Tystere. Endelig 

er den bleven benyttet, naar en af de andre Kirker 

var under Reparation. Tilsidst blev den alene 

brugt til Fasteprcedikener.
Z  det 16de Aarhundrede var Kirken scerdeles
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sogt som Begravelsessted, og bleve paa hin D d  
de fleste ansete Borgers, mange Adelsmcend og 

ogsaa den forste evangeliske Biskop begravede i 
den. Dens Kirkegaard, den nuvcerende Graa- 

brodre Plads, vor paa hin Tid saa opftfldt med 

Lig, at Köngen 1551 forbpd al Begravelse paa 

den i 10 Aar. Blandt de Lig, som paa denne 

Tid bleve nedsatte i Kirken, maa iscer ncevnes 
Kristian den andens, ved hvis Biscettelse 1559 

Kong Frederik den anden selv var tilstede. O luf 

Bager havde ogsaa her sin Familiebegravelse, 
ligesom den vereinte Kantsler Zohan F r is  til 

Hesselager Gaard her lod opscette et MindeS- 
mcerke over sine Forfcedre.

Kirken var 
anselig ognccr- 
niest holdt i 

Rundbuestil; 
der var ikke 
som i Sankt 
Knuds Kirke 
Vinduer iHpi- 
kirken, men 

Taget gik, dog 

med et Kncek, 

som ogsaa ty- 

delig ses paa 

Billedet, i et 

fra Tagryggen 
til Sideskibe- 
nes Viiiduer.
Den havde der- 

forudvendiget 
tungt og merkt 

Udseende indtil den estlige Ende, hvor Köret 

hcevede sig i  et fta Gründen til Hejkirkens 

Hejde med lange Vinduer og endte med afskaarne 

Hjerner i Form  af en halv Sexkant. Kirken 

havde et hejt smnkt Taaril, som bar et anseligt 
Sp ir,  der kappedes med St. Knuds i Anseelse. —  
D a  nu Kirken alter hojlig trcengte til en Jstand- 

soettelse, rejste Kancelliet i 1804 det Spergsmaal, 
om den ikke gauske künde nedlcegges. Hospitals

direktionen maatte naturligvis enske Hospitalet 

befrist for Byrden af denS Vedligeholdelse, og 

efter at have overbevist sig om, at de kongelige 

L ig künde optages, indstillede Stiftsevrigheden, 
at Graabredre Kirke maatte nedbrydes ved Ho- 

spitalsdirektionens Foranstaltning, ogMaterialerne

soelges til Fordel sor Hospitalet og Byens Skole- 

vcesen. Köngen bifaldt Jndstillingen den 19de 
J u li 1815, og den en Gang saa skjenne Kirkes 
Dom  var fceldet til stör S o rg  for Venner af 

Fcedrelandets Mindesmcerker. Nedbrydningen gik 
langsomt for sig; Sp iret dels faldt, dels blev 
nedtaget i 1805, i 1806 flyttedes Altertavlen til 

Frue Kirke, og Gravstenene solgtes, hvorefter 
mange bleve brugte til Trappestene. Kirken hen- 

stod endnu i 12 A a r uden S p i r  og med ituflagne 
Vinduer og forrevet Tag, af hvis B li) de fri- 

villige fra Odense i Krigen fra 1807 til 1814 

lavede Kugler og brugte det tomme Num  til 

Dvelselsesplads og Magasin, ligesom ogsaa S p a 
n ie rn  her i 
1808 havde et 

Depot og i de- 
res Lamgsels- 
dromme om 
Hjemmet nm- 
lede Spaniens 

störe Floder 

paa Vceggene. 

—  Det sidste 
Odelceggelsens 
Vcerk udfprtes 

i 1817, da, 

efter at den 
störe og m«r- 
kelige M inde

sten over Kong 
H a n s, Hans 

Dronning og 

P r in s  Frands 

var bleven flyttet til S t. Knuds Kirke —  deres 

Ben vare allerede fprte derhen i 1805 — , Kirken, 

med Undtagelse af et Brudstykke af den nordlige 

Sidemur, som fprst forsvandt i  1870, da den ny 
Klosterbygning skulde paabegpndes, blev nedreven, 

hvilket imidlertid ingenlunde let lod sig udspre, 
idet det viste sig, at Murene ligesonr alle lig- 

nende, der ere opfprte i den saakaldte Munke- 

forbinding, vare overordentlig solide. Taarnet 

blev nied stört Besvcer trukket ned med Tov og 

Tallier. I  Stedet for, at det i  Svingningerne 
skulde falde ned paa den aabne Plads, var en 
D e l af det lunefuldt nok til at gaa den modsatte 

Vej og flog derved et stört H u l paa den til- 

stödende Hospitalskirke. Stenene af Kirken findes

Parti af S t . Jprgensgade toet uden for Pjentedam i 1747, taget efter det 
Prospekt af Odense, som findes i Pontoppidans danske Atlas, hvilket Parti, 
ifplge hvad vi vide, tillige viser os, hvorledes det Jndre af det borgerlige 

Odense saa ud i det l3de, 14de og 15de Aarhundrede.
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i flere Bygninger og navnlig ogsaa i „Hempels 
Taarn", opfert i 1819. Hcervcerket udfortes i 

Ju n i Maaned, da det var meget varmt og tort, 

og afdode Kancelliraad S .  Hempel klager i Avisen

over, at Stovet sra Nedbrydelsen og Bortkjorelsen 

af Materialerne trcengte saaledes ind i  Husene, 

at man ikke künde skrive.

Kirken er saaledes nu „en S a g a  blot".

Del gamle Oäense.

Ä)ehlenschläger udbryder i den Begejstring 

over den hedenske Old, som saa malende er kom
men til Orde i Hans D igt Guldhornene: „G iv 
et Glimt igjen", og H. C. Andersen har i  sine 

„Lykkens Kalosker" ladet et Onske om, at et 

Glimt af Middelalderen maatte veröde tilbage, 

blive opfyldt, idet Han ved Hjcelp af de vidunder- 

lige Kalosker henscrtter ZustitSraad Knap i Kong 

H ans 's  Tid, som ZustitSraaden ansaa for „den 

dejligste og allerlykkeligste". Zeg har desvcerre 
ikke vceret saa heldig at finde et P a r  Kalosker 
mage til dem, som Knap fandt; havde jeg dem, 
saa vilde jeg i Fortcellingen om det gamle Odense 
lade Lceserne lige saa lysleveiide gjennemvandre 

Odense i de Lider, da Odin og Dronning K r i

stine „holdt H of" her, som ZustitSraad Knap 

hin Esteraarsnat foretog sin Spadserelur igjen- 
nem Kjobenhavns Gader. Det „Glimt igjen", 

som jeg vil forsoge at give, vil derfor hverken 

käste Guldalderens fortrylleude Skjcer over vor 
gode gamle B y  i Guldhornenes Tid eller paa

H. C. Andersens V is  fore Lceserne omkring i 

Odense Gader og Gildehuse i Kong H ans 's  Tid. 

M en  v il min Skildring saaledes komme til at 

savne den digteriskc Flugt, vil den paa den anden 

S ide  have det Fortrin, at „Dronr og Virkelig- 

hed" ikke blandes sammen, saa at Billedet saa 

vidt mulig vil blive tro.
Det er lige saa uvist, naar den eller de 

Nogstuer bleve byggede, hvoraf senere et Odense 

fremstod, som hvem der har grundlagt Byen, 

medens det dog er utvivlsoint, at Odense er en 

meget gammel By, hvis Grundlceggelse taber sig 

i  den hedenske Old. De r har vceret dem, som 
have villet allede Vyens Navn af de Land- og 

Vandforhold, som da fandtes hersteds, og skal da 

Navnet vcere kommet af Ordens Odde og O  —

E y  — , og da det er vist, hvad jeg ved Beskri- 

velsen af Omegnen ucerruere skal godtgjore, at 

ncesten alle Navne paa Landsbyerne i Odense 
Ncerhed hidrore sra Naturforhold, ligger det ncer 

ogsaa at söge Oprindelsen til vor B y s  Navn ad 
denne V e j; men da der Heller ikke er noget, som 

modsiger, at Navnet kan vcere afledt af Odin, 

saa skal jeg ikke gjore Forsog paa at berpve 

Byen den 8Ere, som folger af, at den paa en 
eller anden Maade kan scettes i Forbindelse med 

hint Vcesen, det vcere sig den hoje Gud, der troner 
i det guldstraalende Valhal, eller det mcrrkelige 

Menneske, som bragte en ny Kultur til Norden, 
og som ester Sagnet fandt sit Hvilested ved Hellig- 

dommen paa Nonnebjerg, ester at Han havde 

grundlagt Byen. At man har ladet Ham bo i 

en Nogstue paa det Sted, hvor nu „Larsens 

Hotel" ligger, og Skjold paa „Skjolden", samt 

gjort det Trcebillede, som endmc i 1830 sad over 

Doren til den gamle Gaard, som aflostes af det 

nuvcerende Hotel, til et Billede af Menneflet 

Odin, ucevner jeg tun som en Fantasiprove, der 

ikke staar langt tilbage for den, som Hans gav, 
da Han „havde vceret udenlands med Herreman- 

dens Sp n ".
D a  her kun skal beskrives, hvorledes det 

gmnle Odense igjennem de forskjellige Lider har 

set ud, maa det fprst klares, hvad der forstaas 

derved. M a n  kan gjore Forskjel imellem det 

celdste og det gamle Odense; det celdste er den 

De l af Byen, som ligger imellem den nuvcerende 

Nosenbcek, Aaen, den udtorrede Pjentedam, foran 

hvilket Band S t. Zorgens Port stod, og en Linie, 

der droges sra et Punkt ved Aaen op til den 
celdste Vesterport, der stod der, hvor nu Smede- 

strcedet udmunder i Vestergade, og derfra i nord- 

vestlig Netning til et Punkt ved Rosenbcekken
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tcet pst for Graabrodre Hospital. Denne celdste 
B y  var befcestet, det vil sige, der var imellem 
Bcekken og Aaen gravet en Grav, om hvis tid- 

ligere Tilvcerelse Gadenavnct „Gravene" vidner; 

foran denne G rav var der opkastet en Groste- 

vold, hvis Udstrcekning man dog ikke kjender, og 

ovenpaa dette Vcern var der sandsynligvis ned- 
rammet Pcele, hvilket Vcern man kaldte et Havel- 

vcerk. Zfolge gamle Aktstykker var der ogsaa 
Forskansninger längs med Bcekken, og i et D o 
kument fra 1495 omtales en Bold ved Pjente 

Molle. Derimod fandtes der nceppe noget kun- 

stigt Vcern ved Aaen, hvilket Vandlob alene i 

hine Lider maa have vceret betragtet som en til- 

strcekkelig Beskyttelse. Anlceget af dette Havelvcerk 
maa fores tilbage til den Tid, da Byen var 
udsat for Vendernes Plyndring, altsaa til det 
ellevte og tolvte Aarhundrede. Denne Vefcestning 
blev af Kristian den fjerde i 1628 forüyet, men 
man kjender ikke noget Tilfcelde, hvor enten den 
gamle eller ny Vefcestning er bleven benyttet til 
Byens Forsvar, tvcertimod ved inan, at Venderne 

flere Gange have plyndret Odense, og at Karl 
Gustav den 3die Februar 1658 uhindret holdt 

fit Zndtog i Byen.

Det allerceldste Odense fiod ikke paa sannne 

Overflade, som den nu tilsvarcnde De l af Byen 

staar paa; thi man har ved at grave i Zorden 

fundet Levninger af Stenbro, Vronde, Planke- 
vcerk, Kul, Tjornegcerder og Moddinger, som laa 
indtil 6 Alen under den nuvcerende Overflade. 

Saadanne Fortidslevninger ere ikke fundne syd 
for Aaen, og man kan derfor med Nette tvivle 

om, at den Mening er rigtig, at Byen en Gang 

skal have ligget syd for Aaen.

Medens den celdste V y  saaledcs kun havde 

en meget riiige Udstrcekning, var den, som jeg 

kalder den gamle, noget storre; thi ved denne 

forstaar jeg det Omraade, som for Reformationen 
var nogenlunde bebygget. O m  denne B y  faar 
man en ret god Forestilling af det Fugleperspek- 
tiv, som findes i Naadstuearkivet. Denne Leg- 

uing er rigtignok fra 1593, men da ingen af 

O lu f Bagers störe Bygninger ses paa den, er 

det klart, at den ncermest vifer os Odense som 

det saa ud i den katolske Lid. Derefter Hörer til 

„det gamle Odense" foruden den By, hvis Grcenser 

jeg oven for har angivet, ogsaa den De l af Vester- 

gade, fom ligger imellem den celdste Vesterport og

den gamle, som stod indenfor Piledammen ved 
Nr. 102, Kjobmand C. W. Nielsens Gaard, samt 

det i Tiden efter 1250 under Navn af St. Mikkels 
So gn  tilkomne St. Hans Sogn, der den Gang 

dog kun strakte sig til den nordligste af de Ire 

Bcekke, som gjennemskar den gamle Stad ; det 

sydligste Lob finde v i ved den nordlige Ende af 
Fiskertorvet; det mellemste, der, som oven for 

bemcerket, dannede den nordlige Grcrnse for den 
celdste Vy, flod der, hvor Nosenbcekken nu har 
fit Lob i  den i 1866 murede Tunnel, og den 

nordligste overskar Norregade der, hvor Vejen 

drejer om til Banegaarden, og her stod den celdste 

Norreport, som man kjender.
Naar jeg nu skal befkrive dette gamle Odense, 

künde jeg, hvad Vedel Simonsen og Biskop Engels- 
toft have gjort i deres bekjendte Haandboger oin 
Odense, hvilke Arbejder jeg ofte har benyttet, 
dele Oversigten ester Tidsfolgen; dette har jeg 

dog ikke gjort, da det for mig, som ikke saa 
meget v il omtale Livet, Tilstandene og Kultur- 

udviklingen, som selve Vyen, ligger ncrrmere at 

gaa srem efter Nummet, eller at dele Beskrivelsen 

efter de enkelte Parlier, som den gamle Stad 

bestod og bestaar af, og da igjen fortrinsvis at 

dvcele ved de Gaarde og Huse, ved hvilke jeg 

har fundet historiske og arkitektoniske Mcerkelig- 

heder. M en  for jeg gjor dette, maa jeg dog 
forudskikke en Oversigt over Byen i Almindelig- 
hed igjennem de forskjellige TidSnun, og det her 
ncermest for det borgerlige Odenses Vedkonnnende, 

da Kirker, Skoler og Stistelser scerlig og enkeltvis 
blive onitalte.

De  forste Boliger, hvorved Odense grund- 

lagdes, vare ilaturligvis Nogstuer; disse Hytter 

vare opforte af utilhugget Tonnner og raat Ler 

og tcckkede med Bark, eller ogsaa vare de lavede 

af Trcestokke, sa>nmenflettede med Kviste og tcek- 

kede med Nor og S iv ,  omtrent som en Hyrde 
laver sig et Skju l imod Vind og Vejr; Gulvet 
var den bare Zord, Ler eller Kampestene, og 

herpaa tccndtes Zlden, medens Nogen sogte für 

Vej op under Taget sor at gaa ud igjennem 

Noghullet, og igjennem dette og Gluggerne faldt 
Lyset ind i  Nummet, som scedvanlig ikke var delt. 

Disse Nogstuer laa ikke samlede, men spredte om- 

kring i Terrcenet. Allerede i Svend Estridsens 
Tid —  1047— 1076 —  opfortes vel Kirken af 

Kampesten, men Husene vedbleve endnu lcenge
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öfter denne Tid at vcere byggede som oven for er 
bestreuet. I  Knytlinga S a g a  fremhceves det som 

en Mcerkelighed, at Odense i Erik Ejegods Dage 

—  1095— 1103 —  havde fem Stenbygninger

„med trygge Vcegge", og Levninger af en af 
disse Bygningers „trygge Vcegge" ere mutigen 

endnu tilstede i Klcedefabrikbygningen ved St. 

Knuds Kirke (se S .  3). Z  den folgende Tid

rejste der sig ganske vist flere storre Ctenbyg- 

ninger, iscer i Valdemarernes Glansperiode, og 
da Knud den sjctte i Aaret 1187 holdt etDane- 

hof i Odense med sine Stormcend, paa hvilken 

pavelige Afsendinge opfordrede til et Korstog til

det heilige Land, og Asbjorn Sna re  holdt en 

Tale, som endnu kjendes, maa der jo have vceret 

betydeligt og ret anseligt Husrclm, men dette 

fandtes dog ncrsten bin udelukkende i Klosirene, 

Gilde- og Helliggejsthusene. A t Borgerne boede
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i smaa usle Ronner kan skjonnes deraf, at Erik 
af Pommern og alle de folgende Konger lige til 
Kristian den fjerde —  1397 til 1588 —  udstedte 

Befalinger, der gik ud paa at bortskaffe det landsby- 

agtige af vore Kjobstceder, og flere af disse Skri- 

velser angik fcerlig Odense. D er er dog Grund 

til at dele dette Tids

rum i  to Afsnit; i 

det forste —  Tiden 

fra 1400 til 1500 —  

ere endnu de borger- 

lige Hufe smaa og 

lave, i  det andet —

1500 til 1588 —

Lader det landsby- 

agtige sig og Konsol- 

stilen bliver alminde- 

lig. De  allerfleste 

borgerlige Hufe ved- 

bleve i den forste 

Periode atvcerestraa- 

tcekkedeogkunenEtage 

hoje, Gavlen af en 8 

til 10 Alens Brede 

vendte ud imod G a 

den, og Portindkjor- 

selen var til den mod- 

satte Side, af hvilke 

Bagporte med til- 

stodende Skure der 

efterhaanden danuc- 

des ny Gader; saa- 

ledes er Nedergade 

fremkommen af Over- 

gade, Pugestrcede af 

Vestergade osv. T il 

Gaden fad der i Re

gele» kun to Fag 

Vinduer, og det oppe under Taget, med bitte 

smaa Ruder af Horn eller G las med Blyindfat- 

ning; et saadant Bygningsparti haves endnu i 
overste Etage af Nr. 76 paa Norregade —  

Brcendevinsbrcrnder Olsens Gaard. (Vinduer 
med saadanne sniaa Nlider afloste Gluggerue om-

Stedet for Noghuller; her i Odense foregik denne 
Forandring for de borgerlige Hllses Vedkom- 
mende forst i Slutningen af det 12te og Begyn- 

delsen af det 13de Aarhundrede.) Doren fad 
lige med Zorden, var tvcerdelt og saa lav, at 
man maatte bukke sig for at komme ind ad den;

paa den overste Halv- 

del af Doren var et 

stortZernbeslag,hvori 

der fad enNing,hvor- 

med man Irak Doren 

til og bankede paa, 

naar der var lukket. 

Z  saadane Gaarde, 

der oste ved Boder, 

Halvtag og Skure 

strakte sig en 70 til 

80 Alen tilbage til 

Udkjorsels - Porten, 

boede ogsaa Adelen i 

Erik af Pommern og 

Kristoffer af Bajerns 

Dage. Husene dan- 

nede kun paa faa 

Steder tcet sluttede 

Ncekker; thi de vare 

omgivne af Kaal- og 

Abildgaarde, som og

saa ud til Gaden eller 

rettereVejen vareind- 

hegnede med Tjorne- 

gcerder. Gadernevare 

ikke brolagte, langt 

mindre belyste —  

Odense stk den forste 

offentlige Traulygte i 

sidste Halvdel af sor- 

rige Aarhuudrede;

Portalen paa Oluf Bagers Mpdpenegaard paa Nprregade, 
nu Nr. 29, tilhprende Kipbmand Stolkebn.

Svinene lob i Gaderile, hvor de ret künde boltre 

sig i Polens og paa Moddülgerne, hvilke sidste 

laa hojt op ad Tjornegcerderne. Et saadant Pa rti 

fandtes her endnu i 1747 tcct oft for Pjentedam, 
hvilket ses af det Prospekt af Odense, som findeö 

i PontoppidanS danske Atlas, og derefter har jeg 
trent paa samme Tid, som Skorstene traadte i  ̂ med noglc smaa Forandringer ladet det Billede
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tegne og stcere, som findes paa S ide 13, og 
som ifolge det foregaaende ogsaa giver os en 
Forestilling om, hvorledes det saa ud i  Byens 
Jndre i det 13de, 14de og 15de Aarhundrede. A f 

borgerlige Huse sra denne Periode findes uu 

nceppe noget.

Overgangen til et mere kjobstadmcessigt Odense 
ligger i Koilg Hans's, Kristian den andrns, Frede- 
rik den forstes, Kristian den tredies og assluttedes 
i Frederik den andens Negeringstid. Store Jlde- 

brande, hvoraf en i Midten af det 15de A a r
hundrede fortcerede Byens Midterparti, og en 

anden i Aaret 1529 det nieste af St. Hans 
Sogn, gav P lads for en ny V y ;  Dronning 

Kristines Hof paa Ncesbyhoved S lo t  og i Odense 
sra 1513 til 1521 og et i M agt og Nigdoin stedse 

voxende Hierarkies Ophold i Byen gave M idler 
og Anledning til ny og storre Voligers Opforelse, 

hvorefter den ny SainsundSorden, som begyndte 

med Reformationen i 1536, gav Borgerne de 

Huse og Gaarde til Ejendom, som de tidligere 
havde beboet som et S la gS  Fcesiere, da Kirkerne, 
Klostrene og milde Stiftelser ejede dem, og paa 
samme Tid drog Adelen ind i flere af de an
selige Gaarde, som havde hnset Mnnkene, medens 
andre adelige Familier lode sig opsore ny Gaarde, 

og endelig kom der efter Grevens Fejde en lykke- 

lig Tid for Kjobstcrderne og scerligt for Odeilse, 

dels derved, at Frederik den anden her lod sin 

Fader, Kristian den tredie, og sin Fcetter, K r i

stian den anden, biscette og valgte denne V y  til 
Sammenkomster med sine Farbrodre Hans og 

Adolf og besternte, at den störe Forlceningshoj- 
tidelighed i 1580 skulde foregaa her, i  hvilken 

Anledning der blev foretaget störe Forandringer 

i Byen, megen Adel dragen hertil og et livligt 

Nore sremkaldt, og dels og fornemmelig derved, 

at Odense paa den Lid talte saa udmcerket duf

tige Mcend i sin Midte som Handelsmanden 

O luf Bager og Guldsmeden Didrik Fjliren. En  
Hel ny B y  skabtes paa samme Plads, hvor den 

gamle havde staaet, thi nogen synderlig Udvidelse 

ud over Grcenserne for den gamle fandt ikke Sted 

for efter 1760. Overgangen stete dog ikke plud- 

selig, thi endstjont Byen rigtignok sik en stör 
Mcengde ny Gaarde og Hilfe i O luf Bagers 

Velmagts Dage, veg dog det landsbyagtige i de 

ubrolagte Gader, Straatagene, Tjornegcerderne, 

pde Tomter imellem Husene, Moddingerne ud til

Gaden kiln for gjentagne koiigelige Lovbild, hvor- 

til Frederik den anden, for at Byen künde faa 
en anselig Skikkelse „in den Ehrentagen", i hvilke 

Forlamingsfesten foregik, dog maatte foje alvor- 

lige Triisler om Straf, naar disse antydede Ustjon- 

heder ikke vare fjcernede inden en vis Frist. 

I  denne Anledning fik Byen ogsaa sit forste 

Vandvcerk, der dog ikke forte Bandet ind i Gaar- 

dene, men til Bronde paa de offentlige Pladser, 
af hvilke Bandet blev hisset op i Spande ved 

Hjcelp af en Binde.
Dette ny Odense skjelnede sig fra det tid

ligere derved, at Husene nu körn til at vende 
Eiden til Gaden, at de fleste Bygninger paa 

Hovedgaderne bleue toetages i Konsolstil, at de 
ode Pladser bleve bebyggede, at der komBrolcegnülg 

af de bekjendte sinaa toppede Nullestene, hvorined 

vore Fodder i flere Strceder eiidnu maa gjore 

Vekjendtstab, at Moddiilgerne, Tjornegcerderne og 

Straatagene inde i Byen forsvaiidt. For at faa 

Gaderne nogenlunde sluttede, bortgaves de ube- 

byggede Grunde til enhver, som derpaa vilde 

opfore en Volig, og dette mag anses for eil med- 
virkeiide Aiiledning til, at O lu f Bager i Lobet 
af 12 A a r —  1576 til 1588 —  foretog saa 
mange Byggcforetagender, at ingen i Odense 
senere har naaet eiid sige overgaaet hanr heri. 

De iiy Hilfe bleve imidlertid ikke opforte efter 
llogen P lan, hvorfor Gaderne vedbleve at vcrre 

skjceve, og der freiilkom en Mcengde af de noksom 

bekjendte Kroge og Uregelmcessigheder.
Zdet vi Nil gaa over til Konsolstilen, i 

hvilken ncesten alle toetages Bygninger i Kristian 

den tredies, Frederik den andens, Kristian den 

fjerdes, Frederik den tredies, for saa vidt der da 

blev bygget nogen toetages Gaard i Odense i 

denne Koiiges Lid* hvilket turde vcere tvivlsomt, 
og Kristian den femtes Negeringstid bleve op

forte, af hvilke Bygninger i ncesten uforandret 

Skikkelse endnu findes omtrent 200, naar man 
tager Sidebygningerne inde i Gaardene med, skal 

jeg forst beskrive det ejendommelige ved deniie 

S t il,  om hvilken man dog ogsaa faar en Fore

stilling af det Billede, som findes paa S ide  16. 

Billedet viser os Gaarden Nr. 82 paa Vestergade, 

tilhorende Farver Osterby; den er bygget 1631 
og er kiln med Hensyn til Vinduerne bleven 

forandret.
Bygningerne i denne S t il, hvilken er kommen
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til os fra Nordlyskland, vare af Bindiilgsvcerk 

og to Etager hoje, hvoraf den overste Hang ud 

over den underste; begge Etagers Bjcelkehoveder, 
stundom uiiderstottede af neden under anbragte 

Klodser, stak frem; Trcrvcerket stod rent imellem 

de rode Sten, senere bleve begge Dele dcekkede 

ved Overkalkning — ; paa Bjcelkehovederne, samt 

hen ad den Bjcelke, der laa paa längs iinellem 
Etagerne, paa Stolperne og i Hjornerne imellem 

disse og Langbjcelken fandtes Prydelser af Billed- 

skcererarbejde, som snart forestillede Palmeblade 

—  Udstceringerne i Nosetformen i Hjornerne — , 

snart Lov og Raiiker —  Prydelserne paa Lang- 

bjcrlken — , hvilke to S la gS  Udskceringer kunne 
ses paa Villedet S ide 16, snart Vinklaser, sonr 

Hang ned ad de understottende Klodser, hvilken 
Prydelse man ser paa den en Gang saa prcegtige 

G avl og Fa^ade af Nr. 50 paa Overgade, som 
vender ud imod Myntestrcede, snart Jagtstykker 

og hele Trcrer ined Fugle, af hvilke Arbejder 
endnll findes scerdeles velbevarede Prover paa 

Sidebygningen til Nr. 18 paa Overgade, Kjob- 
mand Severin Hansens Ejendom. Over Doren 
eller paa Porthannnereli anbragtes BygherrenS 

og Hans Hustrus Vaabner eller Vomcrrker, Navne 

eller Navnetrcek samt AarStallet og iiogle O rd 

af religiost Zndhold, saasom cn Aon om Herrens 

Beskyttelfe, et Skriftsted eller Psalmevers, hvilken 
Zndskrist oste indefluttedes af arkitektoniske Jnd- 

satninger eller var omgiven af allegoriske og 
bibelske Figurer. I  Negelen var alt dette ud- 
skaaret i Trcr, men stundom ogsaa, naar Byg- 
herren var en rig Mand, i Sten. S o m  Prover 

herpaa' har dette Hcefte to Tegninger, hvoraf 

den paa S ide 20 viser os Biskop Zeus Andersen 

Beldenaks Sten, som sad i Gavlen paa Hans nu 

nedbrudte Gaard paa Flakhaven —  se Stykket 

om St. Knuds Kirke —  og nu opbevares i det 

nordiske Museum hersteds. Paa  Stenen ses 
Aarstallet 1518 og derover Biskoppens Vaaben, 

en opretstaaende Halvniaane over en Tvcerbjcrlke, 
og der over igjen soin Hjellntegn en Bispehue 

med to korslagte Bispestave; paa den nederste 

D e l af Stenen, hvilket Stykke nu er afbrcekket, 
stod: R.. in Oliristo On. llob. ^näres:, episeo- 

ptts Ottoniensis. Trcesnittet paa Side 17 giver 

os et Villede af Portalen paa O luf Bagers 

Modrenegaard paa Norregade, nu tilhorende 
Kjobinand Stokkeby —  om denne Zndstrift med

Omgivelser senere, naar O luf Bagers Bygninger 
omtales.

De  fleste og skjonneste Udflceringer, som 
endnu haves, hidrore fra Kristian den fjerdes 

Regeringötid for Hans sidste Krig  med Sverrig.

D a  jeg begyndte at söge efter disse historiske 

Overleveringer, troede jeg, at der kun var saa 

tilbage, men ved velvillig Medvirkning af flere, 
soin jeg her bringer min Tak, er det lykkedeS 

inig at finde over 40 Zndskrifter, hvoraf rigtignok 

nogle ere fra en yngre Periode end Konsolstils- 

tiden. De  ville alle ined Oplysninger om de sym- 

bolste Omgivelser blive meddelte i det folgende 

Hcefte.
Efter denne Afbrydelse vender jeg tilbage til 

Beskrivelsen af Konsolstilen. Taget haiig betyde- 

lig, stulidom endogsaa et P a r  Alen, ud og ned 
over deii overste Del af M iiren, som ikke afslut- 
tedes med nogen Gesims. Det fremhceiigende 

Tag forte det Gode ined sig, at Tagdryppet, da 

man ikke anvendte Tagrendev, faldt et godt Stykke 
ild fra Hilfet, hvorfor man künde sidde nogen- 

liiiide tort paa der: Bcenk, som for det meste 
faiidtes ved Eiden af Gadedoren eller rettere ved 

det Bislag eller den Overbygning, som var 

anbragt foraii. Gadedoren; paa denne Bcenk sam- 

ledes Naboer og Venner oin Sommeraftenerne 

og stk sig en Passiar, stundom nod man vel og
saa her et K ru s  Ol, for hvilket Produkt Odense 
den Gang som endnu havde et godt Lov paa sig. 
Foran enkelte Hufe, som det paa Skjolden, var 

der ogsaa, dog maafke forst i eil noget senere Tid, 

plantet Trcrer. Grundeil under Husene saavelsom 

Kjceldervceggeiie opfortes i  Negelen af störe util- 

huggede Kanipesten, der i stör Uregelmcessighed 

ragede ild paa Fortovet, hvilket enten stet ikke 

eller kun for saa vidt var brolagt, at der var 
en Gangsti. Enkelte murede og overhvcelvede 

Kjceldere bleve dog ogsaa opforte og have lige 
soin de uregelmcessige Kampestensgrunde holdt 
sig til vore Dage. Ved Afgravning i Frue 

Kirkestrcede og Munkeniollegade ere disse Uskjon- 

heder komme end mere til Syne. Z  den celdre 

Periode var Doreii, ligesoln det ses paa B il- 

ledet paa S ide 16, anbragt lige med Zor- 

den, iiieil i Konsolstilstiden blev der foran deline 

en hoj.Stelltrappe, stimdom ined en M u r  eller 

et Zerngelcender foraii, saa at Opgangen var 

fra begge Sider, hvilket var Tilfceldet med Znd-
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gangen til Landstingsbygningen, den nuvcerende 

betalende Drengeskole, og noget lignende ses endnu 
paa Jordan —  Bager Schjcers Gaard. Jnde i 

Gaardene fandtes Svalegange, det vil sige Ud- 

bygninger eller Trcrbroer uden paa Husene lned 

Tag over, men aabne mod den ene Side, hvor 

man künde gaa fra en Stue til en anden. Af 
saadanne Svalegange findes endnu 3 her i Vyen. 

Vinduerne vedbleve at vcere smaa og Nuderne 
forholdsvis endnu mindre; de bleve ogsaa i denne 
Periode anbragte forholdsvis hpjt oppe.

De ulykkelige Krige i 

Slutningen af Kristian den 
fjerdes og i Begyndelsen af 

Frederik den tredies Tid i 
Forbindelse med uheldige 

sociale Forhold lannnede i 

hpj Grad Landet i Alminde- 

lighed og Odense i Scer- 

deleshed; om det sidste vidne 

iscer to Ting, nemlig at Folke- 

mcengden, der i Forvejen 
tlirde have vceret orntrent 
4000, i Tidsrmnmet fra 

1640 til 1750 fprst formind- 

skedes og senere kun voxede 

til det tidligere Antal, og 

at der kun opfprtes ganske 

enkelte saadanne anselige 

Bygninger, som fremstod 

i Mcengde i Konsolstils- 

tidens Blomstring i Frederik 

den andens og Kristian den 

fjerdes sprste Negeringstid.

Forresten vedblev denne S til, 

om end med simplere For

mer, at vcere den almindelige i de faa flprre 

Bygninger, som Adelen og en enkelt Borger lod 

opfpre i ncervcerende Periodes fprste Halvdel, men 

man begyndte allerede med at skjule det ejen- 

donnnelig skjpnne i Udskceringerne ved Overkalk- 
ning. I  sidste Halvdel af Perioden gik man 

derimod over til den Smaglpshed, som blev 

karakteristisk for hele det attende og Begyndelsen 

af det nittende Aarhundrede. Bindingsvcerk blev 

vel l almindelig anvendt, men Udskceringerne i 

Trcevcerket, der nnellein de rpde Sten maa have 

taget sig overmaade smukt ud, faldt dort; Murene 

bleve lige op og ned, dog stundom med en tredie

Halvetage, der ikke Hang frem, men tvcertimod blev 

trukken tilbage med et Halvtag foran; Vinduerne 

i begge Etager bleve lige störe og mere regel- 
mcessig anbragte; man begyndte at anvende Pud s 

paa Fanden  imod Gaden, og derved forsvandt 

efterhaanden Prydelserne ganske paa flere celdre 

Bygninger i Konsolstilen, og deres Antal, som 
endnu staa med dette den oprindelige SkjMhed 

skjulende Lerlag, og som ere kjendelige paa pverste 
Etages Fremspring, belpbe sig til nogle og tredive. 
Ved Siden af disse i ingen S t i l  holdte smaglpse 

Huse fremkom fra 1700 til 

1750 enkelte Bygninger i 
Fladsojlestilen, som dog i 

denne Tid kun anvendtes 
paa dem, der enten ganske 

eller tildels tilhprte Staten, 
som Slottets Hovedlcenge —  
1 71 9 -1 7 21  -,P a t ro n a t s -  

bygningen ved Frpkenkloste- 

ret, ml deil katolfke Kirke, 

Landstingsbygningen, nu 

den betalende Drengeskole 
—  1705 — , Porthuset til 

Frue Prcestegaard. I  den 
senere Tid fremstode ikke faa 

stprre Privatbygninger i 

denne S t i l  med mere ud- 

viklede Forrner, hvilken Byg- 

ningsinaade i det ncesteHcefte 

baade ved Text og et stprre 

Billede stal blive anskuelig- 

gjort. Her skal dog endnu 

bemcerkes, at med Fladspjle- 

stilen fulgte Grundmur, som 

dog i de flesteTilfcelde blev op- 

sort i Lerforbinding. Et andet Bygningsmotiv, den 

saakaldte Karnap, findes anvendt i  Bindingsvcerks- 

bygninger i den smaglose Tid, medenS der dog 

ogsaa findes S p o r  af det i  Konsolstilstiden. A f 
Karnapbygninger findes endnu 7 i Odense.

Nogen stprre Regelmcessighed i Byens Gader, 

Strceder og Pladser fremkom vel efterhaanden, 

men dog byggedes 'der endnu ikke efter nogen 

P lan, saa der ikke var noget til Hinder for at 

bygge et P a r  Alen lcengere frein eller tilbage i 
Gaden, alt eftersom man fandt for godt. Adelen, 

som havde forladt Byen efter Svenskekrigen uilder 

Frederik den tredie, begyndte at indfinde sig igjen
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og var lalrig i  sidste Halvdel af forrige Aar

hundrede. I  detle Tidsafsnit —  1750 til Kri- 
gen 1807 —  fandtes en ikke ringe Beistand og 

Foretagelsesaand i Odense. S o m  et Vidnesbyrd 

om Beiständen saavel som ogsaa om Beredvillighed 

til at yde Bidrag deraf i patriotist Djemed kan 

ansores, at da Kristiansborg brcendte i 1794, og 

der stete Opraab til Folket om at yde Bidrag 
til Gjenopforelsen, tegnedes her strax 8000 Nd., 

hvoraf det meste indkom fra den egentlige Borger
stand; enkelte rige, som P . Eilschous Enke og 

Handstemager Lahn, 

gave hver 150 Rd.
M en det er dog nor
mest Bygningerne, 
som vidne om denne 
Beistand. Fladsojle- 
stilen fandt v i i den 

ncermest foregaaende 
Periode —  Tiden 

fra 1700 til 1750 —  

kun anvendt paa kon- 

gelige og andre offent- 

ligeBygninger; i ncer- 

vcerende kommer den 

iscer til Syne  i pri

vate Bygninger og er 

da mere udviklet, idet 

Sojlehovederne faa 

en rigere Formfylde, 

som i  enkelte Tilfcelde 

endogsaa ncermer sig 

den, som Hörer til den 

prcegtige korintiste 

Sojleorden. Dette er saaledes Tilsceldet med 

Kapitcelerne paa de Sojler, som pryde Gaarden 

Nr. 66 paa Ovcrgade —  Skolegaarden — , af 

hvis Fa^ade her gives et Villede. Denne Gaard 

er bygget enten af Kjobmand Jörgen Möller eller 

dennes Sou , Soren Möller, der bestyrede Han
delen for Moderen og dode, 57 Aar gamnrel, den 

4de April 1787. Denne velhavende Familie drev 

en ester Datidens Maalestok betydelig Handel, 

thi i Nceringstaxterne for Aarene fra 1761 til 

Spren Möllers Dod er den ansat til en aarlig 
Indtcegt af 600 Nd., og kun Kjobmand P . Eil- 

schou er ansat hojere, nemlig til 1600 Rd., medens

Kjobmand M sing kun er sat lige saa hojt som 
Möller, og de andre Rigmcend paa den Tid, 

nemlig Raadmand Kurrelbaum, Handstemager 
Lahn og Vinhandler Thomas Sorensen, end ogsaa 

kun ere opforte med 500 Nd. Familien Möller 

ejede flere Gaarde paa sorskjellige Steder i Byen, 

deriblandt Nabogaarden Nr. 68, og her var 
Handelen, medens den nyopbyggede Gaard var 

udlejet, og her boede i Halvfjerdserne Herredsfoged 
Mylius. Gaardene Nr. 2 og 4 paa Fistertorvet 

ere ogsaa byggede af Soren Möller, men Stilen 

i dem blev noget 

forandret ved den for 

8 a 9 Aar siden sore- 

tagne Restavration. 

Det bedste M inde har 

Soren Möller dog 

sat sig ved at stifte 

to Legaler, hvoraf 

det til trcengende 

Borgers har en Ka

pital af 4000 Rd. 

og det andet til ugiste 

Iom fruer en paa 

6000 Nd.; til Ved- 

ligeholdelse af sin 

Grav, som er under 

Prcedikestolen i Frue 

Kirke, stjcenkede Han 

300 Rd. til Frue 

Kirke. —  Det kan 

her bemcerkes,at Han

delen i denne Ende 

af Byen paa hin Tid var forholdsvis storre end 

nu, hvilket hidrorte fra, at Landevejen til Nyborg 

den Gang gik ud igjennem S t. Iorgens Gade. 

Den ny Landevej til Nyborg, som blev ledet ind 
over Moglebro, nu Frederiksbro, begyndte man 
at anlcegge i 1795; men det varede lcengere end 

20 Aar, inden den blev hell fcerdig. —  Gaarden 

Nr. 66 havde efter Soren Möllers Dod ikke 

lcengere Ejer tilfcelles med Nr. 68, hvoraf dog 

noget blev lagt ind til Nr. 66. Den sidste blev 

af Toldkasserer, Kammerraad Opitius i 1831 folgt 

til Kommunen, som indrettede den til Skolcbrug, 

og da der af Mulcrnes Legaler til Fordel for

Skolegaarden paa Overgade, Nr. 66.
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Almueskolevcesenet i Odense tilstpdes 2500 Rd., 

blev den den indrettede Skole betragtet som en 
af de kateketiste Skoler, som skulde grundlcrgges 

paa de Ire af MulerneS Slcrgt, NaSnuis, Erik 

og Anna, skjcenkede Midler, og derfor ere ogsaa 

disse tre Navne anbragte paa den Sten, som 
sidder imellem fprste og anden Etage. S o m  be- 

kjendt vil i denne Ejendom „den muleske Legat- 
skole" blive oprettet.

Gaa vi lidt lcengere srem i Gaden, tra'ffe vi 

en i Fladsojlestilen holdt langt stprre og anseligere 
Gaard, nemlig Nr. 60, tilhorende Kjobmand Ehr. 

Voigt. Denne störe Gaard er bygget af Kjpb- 
mand og Nebslager Hans Leopold i Aaret 1764, 
hvorom en Sten  over Porten vidner. P a a  denne 
Sten  seS, fornden det na'vnte Aarstal, Forbog- 
stavernc i Mandens og Koneils Navne, „II. II.

I..«, „.V. U . II. I..", og det bibelske Lani mcd 

Sejrsfanen, folgende ester den hernhutiske Psalme- 

bog oversatte Vers, der ogsaa findes i Pontop- 

pidans Psalmebog:

0 ! 001)8 0^ 1! 08LV00 I 0
LOOÄO'I' V^H8'1' 80.10001',

1)1^ 1011)00 v.1118'1' 1)0 0 VD10,
I IIVOO 1)0 v.108'1' OOO.IO'I'O'I',
,10 8VHI) 101VOO 1)0 000 '1"1'.100'1', 
0000118 V.100 VI OOO'IIIOO'I', 
ooiro^ir^i 1)10 ovoir 08, 0 0̂ 8 0 !

P aa  den Grund, hvorpaa denne Gaard er bygget, 

stod i Forvejen 8 sinaa Hnse eller Voder og 

Brakker, som de kaldes i Protokoller fra den Tid. 
Det synes inüdlertid, at Leopold har forbygget 
sig, thi Hans Nceringstart bliver, ester at Gaar

den er bleven bygget, efterhaanden nedsat sra 
450 til 50 Nd. T il denne Ejendom knytter sig 

den historiske Mcerkelighed, at den forste danske 

Kmnedie, som blev spillet i Odense, blev opfort 

her den 2den September 1789 af det dramatiske 

Selskab, som Bogtrykker Kristian Zvcrsen fik 
bannet —  se mere hcrom i Fyns S t ifts  litercere 

Selskabs Sanilinger, sjette V inds tredie Hceste, 

S ide  255. —  Den nceste Fladsojlebygning, som 

vi mode, naar vi begive öS lcengere op i Byen, 

er Odense Teater. To Mcend, Kjobmand Z. Bang 

og Proknrator N. Faber, 'fik ved kgl. Reskript af 

24de December 1794 Tilladelse til paa en da 

henliggende ode P lads paa Sortebrodretorv at 

opfore et Teater, hvorester de strar löge fat paa 

Arbejdet, og i November 1795 indviedes dette

forste Provinsteater af et tysk Selskab, som dog 

nceste Aar aflostes af et dansk Selskab, der den 

18de November under stör Zllbel paa ny indviede 
dette TaliaS Tempel under Navn af „Odense 

nationale Teater". Dansk Sknespil havde man 

saa hver Vinter indtil 1802; inen i Vintrenc 
1802— 8, 1808— 4 blev Hnset kun brngt til 

Baller og Musternder. Z  de to folgende Vintre 
spilledes atter dansk Komedie. De to Mcend, som 

iscer stottcde Bestrcebelserne for at stabe en dansk 
Skneplads i Odense, vare Grev Trampe til Logis

mose og Baron Wedel-Zarlsberg til Navnstrnp 

paa S M a n d ;  men de künde ikke holde det gaaende, 
hvorester et tysk Selskab ander Direktor Franck, 

som end ogsaa blev Ejer af Bygningen, i Vinteren 
1809— 10 holdt sit Zndtog paa vor Sene. For 
saa vidt der ester denne Tid blev spillet Komedie 

hersleds, finde vi indtil Tyverne knn tyske Skne- 

spillerselskaber; men fra denne Tid gjcestedes Byen 

snart af et tysk, snart af et dansk Selskab. Den 

sidste Gang her spilledes tysk Komedie, var V in 

teren 1841 og 42, og det af det Hnber'ske S e l

skab, som afloste Beckers, i hvilket FranckS var 
gaaet op. Z  1825 folgte Franck Bygningen til 
Brygger Povlsen, og i 1834 tilskodedes den de 
„elegerercde Borgere", som endlm nominelt ere 

dens Ejere. (Forresten se den ovenfor ncevntc 

Afhandling i det litercere Selskabs Hcefter.)

Den nceste Bygniiig, soin i dette TidSassnit 
er bleven prydet med Fladsojler, er Gynmasie- 

bygningen bag ved St. Knuds Kirke, hvoraf 

der er givet et Villede paa S ide 24. Bygningen 

var fra forst af en Del af S t. Knuds Kloster 

—  se Side 3 —  og var den Gang to Etager 

hoj. Hvortil den har vceret brngt ester Refor
mationen, og indtil Kristian den fjerde i 1621 

stiftede Gynmasiet og et P a r  Aar dereftcr gav 
det den Vygning, hvori Avditoriet strar blev 

indrettet, og hvori Skolen sencre hele Tiden har 
Haft sine Lokaler, vides ikke; dog ligger det ncer- 

niest at antage, at den har staaet ledig. De l i 

samme Bygning vcerende störe Va'relse, der under 

Navn af Konsistoriet sioder mniddelbart op til 

S t. Knuds Kirke, blev i Aaret 1586 af Kantsler 

Niels Kaas skjcenket Fyns Prcesteskab til Forsam- 

lingslokale paa Landemoderne, hvoraf der indtil 
dette Aarhundredes Vegyndelse holdtes regelmcessig 

to hvert Aar. Gynmasiet, som i Bcgyndelsen 
blev kaldt (.'olleZium (llni^tiancun, indviedes ved
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latinskc Taler af de tre ansattc Professorer den 
15dc og 16dc Januar 1623. Men Hnsel var 

den Gang mcget forfaldcn, hvorfor Kristian den 
fjcrde i 1636 befalede, al cnhver Kirke i Fyns 

Stift  sknlde bidragc * Nd. til dets Zstandscettclse, 

hvorefter der blev indrettet Io Lcesevcerelscr —  

Avditorier. En  andcn Nestavration blev udfsrt 
i Viskop Kingo's Tid, inen den Skikkelsc, sonr 

Vygniirgen nu har, fik den i Aarene 1755 og 56, 
cftcr at Fredcrik den feinte ved fit kort i For- 
vejen aflagte Vespg havde ovcrbcvist sig onr dens 

Vrostfccldighcd. Ved dennc Zstairdscettclse for- 

svandt den pverste Etage, og i Siedet for an- 
bragtes den nuvcerendc Kvist; op ad Midter- 

partiet til der: Trckant, soin pryder Kvistens 
dverste Del, anbragtes to Fladspjler iircd bitte 

smaa Hovcdcr og Fodstykker, hvorvcd disse Frem- 

spriilg have faaet Lighed nied en Galge. Over den 
ret sinukke D p r ses den Sten, sonr ved Navne- 
trcek. Aarstallet 1621 og en latinsk Zndskrift 

minder om, at Kristian den fjerde har stiftet dette 
Gymnasium, og oven over sidder en andenSten,som 
bcercr Frcderik den femtes Navnetrcek, og der 

uiidcr lceses en latinsk Zndskrift, sonr ved Aarslallet 
1755 og nogle Ord siger os, at Frederik den 

feinte har ladet forctagc den sidstc Ombygning. 

Ved dcirire Zstandscettelse blev der i irederste Etage 

indrettet eir stör S a l  af 18 AlcnS Lcengdc og 14 

Alcns Vredc —  det Nmn, hvori nu Stistsbiblio- 
tcket fiirdes — , alcne bestcmt til Festlighedcr, 
navnlig paa Köngens Fpdselsdag, hvor der da 
holdteö Taler —  iirdtil i 1763 paa Latin — , 
opfprtes Musik og foredroges en Kantate af La- 
tinskolens Disiple. Mesterlekticns Clever afholdt 

ogsaa her efter forudgaaet Ziidbydelse af Rektoren et 

ParGange ourAarct offentligeDeklarnatioirsovelser. 

Forudeir denne anselige Soleimitctssal var der 

.undcr ncdcn Io Strier til Forcdrag; i Kvistcn 

sairdtes tre smaa Vcerelser til Opbcvariirg af 
SkolenS Vibliotek og Apparater. Vceggcire i 

Solennitctssalcn vare prydede nrcd Portrcrtcr af 
Kiirgo og GyinnasietS afdpde Professorer; mcir 
disse Minder cre mcd Undtagelse af et sporlpst 

forsvuiidnc. For Ombygningcn i 1755 og 56 

var der i ovcrste Etage ogsaa Lejlighed for ugifte 
Professorer, saiirt et Arrestkammer, soiir i Fuir- 
datserne kaldes „Hilllei", hvori forspiiiinelige og 

nskikkeliac Gyinnasiastcr heirsattes paa Vaird og 

Vrod. Ester Oinbygiiiiigcii boede alle Professorer

ude i Byen, og vi skulle sidcn faa at se, hvor 
cnkelte mcre bekjendtc have Haft dcrcs Vopcel. 

Den rcstavreredc Bygniiig iiidviedcs med störe 
Festlighedcr paa Frederik den femtes Fodselsdag 

den 31tc M a rts  1757; Rektor Soren Anchersen 
holdt cii latinsk Tale, og Gymnasiastcrne i For- 

cning ined Latiiiskoleiis Elever afsang en Kantate, 

hvis Text var affattet i et blandct S p ro g : Latin, 
Tysk og Dansk, og er liogct af det svulstigstc af 
det ineget svulstige, som er skrevet til Enevceldcns 
Forhcrligclse. A t deiine ringe Ombygning, hvor- 

til der dog blev hidsendt en Byginestcr fra Kjo- 

benhavn, lovpristes sonr en magelos Naadcsbevis- 

ning, er en Sclvfolge. Ved denne Lejlighed holdt 

ogsaa Prcestcn Salomon v. Havcn ved Friie Kirke 
et versificcret latinsk Forcdrag, hvori Han frcinkom 

nred fit bekjciidte Forstag til Gravning af en 
Kanal i lige Netniug fra Seden Aa  til Pjente 
Dain.*) —  S e  dcrom „Sovejene til Odeiise med 
stadigt Henblik paa denne B y s  Skibsfart og 
Haiidcl".

Odeiise Gymnasium var den Lcereanstalt af 
den S lags, som Kristian den fjerde stiftcde, der 
holdt sig lcengst, idct samme forst ophcevedes 1802; 

inen der er dog nu hcngaact lang Tid nok til, 

at kun faa af den nulevcnde Slccgt ret vide 

Vesked oin, hvad det egentlig var for en Skole, 

hvorfor et P a r  forklarende O rd her turde vccre 
paa deres Plads. Gymnasierne fortsatte den i 
Latinskoleriie afsluttedc Uirdervisniiig, inen der 

kuiide ved disse Lcereanstalter ikke tages nogen 
Exaiircii, soiir ikke igjeir skulde tages ved Univer- 

sitctet; de havde blot den Opgave yderligere at 

forbcrcde til Universitetet, og ingen havde behov 

at frekvcntcre dein for at kuirne blivc optagen 

ved Uiriversitetet, og denne isolerede Stilling var 
Gruirdeii til, at kun faa bcnyttede den Undervis- 

inng, soin her gaves af Mceird, der havde Titel 

af Professorer, hvis Tal i Tiden fra 1760 til 
1780, i hvilken Tid Anstalten syires at have vcrret 

bedst bcsogt, var 5. Tilsidst havde Gynrnasict 
kun en Professor, men ogsaa kun en Elev. P ro 
fessor Nycrup siger i fit „Udkast til de latinske 

Skolers Historie": „Zeg fkjcciiker dette Gyin-

*) v. Hävens Tale tilligemed den i Hamborg trylte, 
med Noder sorsynede og smutt ndstyrede Kantate 
findeS i et Pragtbind i Katedralskolens Vibliotek, 
hvilket Dcrrk isar har Interesse derved, at det slntter 
med to Kort over Odense og Omegn.



24

nasiums Erindring en Taknemmeligheds Taare". 
Ingen  nulevende v il vel gjore lige saa, men vi 

ville dog tage Afsked med del med den JErbodig- 

hed, soin man skylder Mnderne oin Kristian den 

fjerdc og den Anstatt, hvorved flere udincerkede 

Mcend have vceret knyttede li l Odense. Ester 

Nedlceggelsen vedblev den störe S a l  at vcere det 

Lokale, hvori Katedralflolcns Hojtideligheder ind- 
l i l 1846 afholdtes, ligesom ogsaa den indforte 

Gymnastikundervisning saa lcenge blev dreven i 

de lomnle Lokaler. M l  tilhorer Vyginngen Stifts-

nogle Udskceringer i en Porthainmer, som uvil- 
kaarlig standse en, og soin derfor ogsaa, endskjont 

dctte M inne vel retterc burde behandlcs paa cl 

andet Sted, her skulle vlntales.*)

Disse Udflceringer findes over Porten og en 
tidligere ved Siden af vcerende D o r  til Nr. 9 

paa Klülgenberg, der Hörer til Nr. 60 i Puge- 
stroede, nu tilhprendc Brcendevinsbrcender P . Han
sen. Den med ophojede Bogstaver i  det ret vel 
bevarede Egetrce udskaarne Zndskrist siger os, 

hvem der har byggct disse Io Huse og ladet dette

biblioteket, som i 1813 grundlagdes af Biskop 
P lum  med Understottelse af Gehejnleraad Bnlow 

og Grev Bille Brahe. Denne Bogsamling tceller 

im over 26,000 Bind. Vcerelset til venstre og 
den störe S in e  i Kvisten have vceret „Fyns teo- 
retiske Landvcesensinstituts" Klassevcerelser siden 

denne Skoles Stiftelse i 1855, men denne Lcere- 

anstalt faar nu sin egen Bygning, og ogsaa Stifts- 

biblioteket vil forhaabentlig om foje Tid flytte 

ind i eil m) og mere passende Bygning. (Merc 

om Gynmasiet findes i  Indbydelsesskristet til 

Katedralskolens Zlldvielse den 27de November 
1846.)

Gaar inan videre sor at söge efter Bygninger, 

der cre prydede med Pilastre, komme vi forbi

stjvnne Arbejde udfore. Bogstaverne L. 0.
5. N . 8. 6 . 1. 8. S .  ere nemlig Forbogstaverne i 

folgende O rd: „Erlige og welbyrdige Iom fril 

Margrete Skov-Gaard til Sanderum Gaard",

*) Der er sagt, at TEmnerne mere end onskelig ere 
kastede imellem hverandre; idet jeg indrM mer dette, 
skal jeg til Undsiyldning bemcerte, at dette ikke kan

er noget, som fortjener at afbildes, maa der 
komme Spring i Fremstillingen. P aa denne Mis- 
lighed vil der dog saa vidt mulig blive raadet Bod 
ved et Navne- og Sagregister.
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medens de i  et Cirkelslag imellem 

bisse Vogstaver staaende Navirctrcek 
„5. 8 .  8." ere bet paa saa „lange 

andre Sieber forekonunende Navne- 

trcek —  Monogram — , som stal 
lceses: ^osus dominum srüvator, 
o: Zesus, Menneskenes Frelser. De 

porige O rb sige os, at denne bc- 
kjendte adelige Dame har ladet 
bette H u s bygge i  Aaret 1600. 
De porige Udskceringer forestille 

hcndes Fcrdre- og Mpdrevaabner, 

ncinlig en Svane og eil Drneklo, 

og den Maade, hvorpaa disse Sprn- 
bdler konnne igjen i  Hjclnrsmpkket 

og de to glubende D y r  holde Vaa- 

benskjoldet, rrredeirs alt bette, let og 
vcl ordnet, er omflynget af Lpvvcerk, 

Vlornster og Ornamenter, soll: til- 
dels forestille Klper, gjpr, at dct 
helc, saaledes som det er gjengivet 

paa medfplgende Billede, ligncr et 

smagfuldt Broderimpirster. Den 

nnndre Udskcering, som eftcr Afskal- 

ning af Kalken fandteS paa en Lps- 

holt vcd S idcn  af Porten, og hvis 

Afbildiring er lagt ind i Hrrlingen 
paa Porthannncren, er nnndre vel 

bevaret; den viscr os Io Hjorte, 
sonr pillc i  nogct Lpvvcerk, og har 

dcsuden Mcerker, sonr ogsaa ntvivl- 
som vise hcn til Margrets Skov- 

gaard. —  Naar man nu sporger: 

kan denne adclsstoltc Dame da og- 

saa have boet paa bette Sted, blivcr 

Svaret, at hun har boet der. At 

hun var i hpj Grad forfcrngelig 

turde vcrrc de fleste Lcrsere bekjendt 
deraf, at hnn i levende Live i op- 
hpjet Arbejde lod sa'tte et Grav- 
minde over sig i Köret i S t. Knnds 

Kirke, hvilket i Lcgemsstprrelsc viser 

hende i en pderst pragtsllld og kost

bar Tragt, omgivcn af hcirdes Ancrs 

Vaabner. Med Undtagelse af Hcen- 

der og Ansigt, der havde Kjpdfarve, 
var hele Mindesmccrket lneforgyldt. 
Denne Verdslighed i Kirken forar- 
gede Kristian den sjerdc i den Grad,
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at Han lod hole Gravtavlen overstryge mcd fort, 

og saalcdes staacr den endiiii den D ag  i Dag. 
Margrete Skovgaard ejedc forrcsteii Sandcrluii- 
gaard og dpde 1615, 70 Aar gmnnrcl. For at 

vcere ncer ved Kirkcn, hvorhen, om cnd af ucedle 

VevceggriUide, hendcs S in d  og Tanke stadig inaa 

have vceret vendte, har hnn altsaa kjobt de ncevntc 
Ejendommc og ladet dem paany opfpre. Stcdct 

Nr. 60 i Pngcstrcrde var ogsaa, indtil det for 
omtrcnt 50 Aar sidcn dlev onrbygget, opfprt i 

Konsolstil ined mangc Udskceringer, hvoraf navnlig 

cn ovcr den svcere, tvcerdelte Egetrces-Gadedpr, 

der var prydct mcd Slyngninger af Zern, der 

lpb ud fta de massive Hcengsler, svarede til den 
afbildede Porthammcr, under hvilkcn hun har 
Haft sin Udkjprscl, medens hendes Kust har Haft 
fit Kammer ved Siden af Porten, saa at den 

aftegncdc Lpsholt har vceret den överste 

Del af Dprkarmen til dette Vcerelse, hvis 
Tilstcdevcerelse megct gamle Folk endnu kunne 

erindre. Sm n  den pv erste Etage af Nr. 60 stod 

fpr Ombygningen, maatte man antage, at den 
aldrig havde vceret beboet, og man künde maafke 
deraf rejse en Zndvendiug imod, at Margrete 
Skovgaard har dcdoct Stedet. Dcnne Omstcen- 
dighcd beviser dog ikke dette, thi den Gang be- 
bocde hver Familie et helt H us, saa at det var 

ydcrst sjcelden, at man havde Lejere i samme Hus, 

men naar der var to Etagcr, dlev den pverstc 

bcnyttct til Opbevariiig af det notwendige Korii 

til HuSholdningen, til Pultcrkamrc, Bcerksted o. 

s. v. Det enkelte Loft ovcr de svcere, kun lidet 

tilhuggede Egebjcelker, under hvilke man nceppc 
künde gaa oprejst, var derfor scedvanlig bclagt 

med et Lcrgulv, hvoraf der endnu sindes Sp o r  

i Nr. 76 paa Nprrcgade. (Mcre oin Margrete 

Skovgaard sindes i Mummes „St. Knuds Kirke" 

S ide 113.)
Naar v i fortscettc den asbrndte Vandring 

imod Best for at finde Vygningcr nied Fladsojler 

fra den Tid, hvorom her er Tale, standse vi fprst 
i Vestergade der, hvor Bcsterport stod, da den 

tilligenred de andre Stadsporte i Aarct 1851 

dlev neddrudt, idet vi her have Io rct ansclige 

Gaarde mcd dcnne Prydelse, neinlig Nr. 106, 

tilhorende Farver Möller, og Nr. 108, tilhorendc 

Kjpbmand Carl Nielsen. Det er disse Gaarde, 
som Molbcch i sin „UngdomSvandringer" —  1813 

—  maa have sigtct til, naar Han siger: „Zscer

ildmcerker sig den vcstlige Ende af Odense ved 

np og ansclige Vygningcr ined cn egen S t i l  og 
Karaktcr, saa at man künde tro at vcere kommen 

til cn ganske andcn S tad ." Gründen, hvorpaa 
disse Io Gaarde crc byggedc, var indtil 1804 og 

5, da de bleve opforte af Prokurator N. Fader 

og Toldkontrollpr Fencker, cn De l af de Urtc- 
gaardc, som da straktc sig udenfor den davcrreiide 

Vestcrport ved Pilcdammcn; Spndcrgade var kun 
en Vej, hvorvcd der laa enkelte Huse, dcriblandt 
paa den pstlige Side Vyens Hyrdehus, incdciis 
Folden —  Falcn — , hvor Vyens Krcature sam- 

mcndreves, laa fkraas ovcr for henimod Kirke- 

gaardcn. Nr. 106 solgtes i 1810 til Baronesse 
Sofie Amalia Rantzau, som, efter hvad Sagnet 
fortceller, flyttcde til Byen af samme Grund, som 
havde bevcegct saa mange andre adelige til at 

gjpre ligcsaa, neinlig for lcttcre og dcdrc at kiUine 

vife sig og glimre; men da man ikke vidcre lagdc 

Mcerke til hcnde, folgte him fnart igjcn Gaarden 

og flyttede dort. Nr. 108 dlev omtrcnt paa 

samme Tid kjobt af Tvinmermester og Brandchcf 

Langhof, som byggede den i Gaarden vcercnde 

Sidclcengc smnt det tilstpdcnde Vaghlls og lod 
ovcr Porten i den fprste Bygning anbriiige en 
Porthammcr mcd Zndskrift fra den i 1840 om- 
byggcde Klubgaard paa Ovcrgade og ovcr Gjcn- 
uemkjprselen i den anden cn ligucndc Bjcelke fra 

O luf Bagers i 1834 ncdbrudte Gaard, som laa 

tcet op til S t .  Knuds Kirke —  se Side 5. P a a  

den sprste Vjcelke lceses, oingiven af cn udskaarcn 

Krans, der holdes af to Eiigle: „ D L R  

V L 8  181 L M  W W  8 6 L I.0 8 8 ;

DLR V^I)
^ V IR V  (Herrens Navn er cn

fast Borg; den Netfcerdige tyr dcrtil og dlivcr 

bestjcerniet). P aa  hver S ide  af dcnne Zndskrift 
sts Apoteker Beckers og Hans Hustru Kristiiie 
Rains Vaabner mcd Aarstallct 1684; det cne 

forestillcr et Trce, under hvilket cn Hare spriiiger 
op, og det andct to i en oprejst Stilling iniod 

Hinanden staacnde gliideiide Dyr. Apoteker J a 

cob Gottfried Becker, som var sodt i Husum, 

omdyggcdc nemlig 1684 i Koiisolstil den af O luf 

Vager i 1581 opdyggede Gaard, nu Nr. 10 paa 

Ovcrgade; her var ogsaa Apoteket, og fprst efter at 

dette var slyttet til Nadogaarden, dlev Nr. 10 Klub
gaard, men mcre dcroin siden. P aa  den anden 

Porthammcr lceses pvcrst til hojre O I ^ I ^ V L
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6 ^ . 6 0 0  og seS Hans Bomcerke —  et opadvendt 
Anker — , ligc ovcr for staar L I^ .0 6 0 0 0 0  

0 6 V 0  6 ^ 6 0 0 8  og hendes Naaben —  cn 

overskaaren Björn —  og midt imellem Navne- 
trcekkene II.  8. Under disse Mcerker la'seä fol

gende VerS:

<!VI) li'.VDLl!, 80^ 0011 11001 <1 .V.VNI)
01! 10 1)1880 I I I I80 010V ^V.VDO 0011 1110V00! 
0011 0^1)0 08 IION 8.V.V .VI' I1V00 0011 000, 
.VI' VO AI.V.VI'O l'.V.V '1'llO^D 0VV10 1100! 
II.V^OO^I 'l'IO .OI.'O 0011 08 .VOO 010 (OVOON 
1 8.VLI0 110010 '1'0'00001)101101>8 O.VOOO.

1581.

Sojlerne paa Nr. 106 ere gjennembrudte 

samt nden Hoved og Fodstykke, hvorimod de paa 
Nr. 108 ere meget smukke. Cndnn haves to 

Gaarde fra denne Periode, hvor vi, om end knn 
svagt autydet, finde de tidt ncevntc Prydelser, 
nemlig 9l'r. 70 paa 9torregadc, tilhorende Farver 

Clausen, og Nabogaarden Nr. 72, tilhorende 
Firmaet P . ZorgensenS Sonner. Den sidste, 
hvis Sojler have megcn Lighed med dem, som 
findes paa Nr. 106 paa Vestergadc, har over 

Porten en Sten, hvis Zndskrift giver öS al for- 

noden Oplysning; den sigcr nemlig: „ V 0 0  

001 )8  6180^741), 6 0 0 0 74 0 0  0011) 0 6  V IO O - 
8 0L IH 01 ) 0 0  0074740 6V674 I7 46616^ 60674 

0074 .V6 6 0 K 0 8 0 0 0  0 6  0 6 6 0 0 0  ^.6 0 6 0 -  
N .^8 8000748074 0 6  0 8 0 0 07 1 ^ .0 10  6 0 0 6 0  

61)1 ^ -7 0 0 0  1784. —  6 6 0 8  V ^ 0 0 0 ? 0 6 0  
V^OOO 0 V 0 0  0074 0 6  ,V660 00748 6 0 
0 00110 ? ' —  Denne Thomas Sorensen var B in- 
handler, men maa dog tillige have vceret Vodker, 
thi under denne Bencevnelse er Han opfort i 

SkatteligningSlisterne. Han var en af ByenS 

Belhavere —  se Side 21 — , der, ligesom saa 

mange andre paa den Tid, betcenkte de trcengendc, 

idet Han bestemte, at de Nttdler, som Han efterlod 

sig ved sin Dod —  1802 - ,  sknlde, efter Fra- 

drag af 500 Nd. til S t .  Hans Kirke og til Bed- 
ligeholdelse af Hans Gravsted ved den sondrc 
Ende af Kirkens Taarn, udgjore et Legat til 

faltige Borgere og deres Cnker og Born  i 

Odense. Dette Legat andrager 14,800 Nd. 

Denne Gaard var i mange Aar Samlingsstedet

for Byens adstadige Borgers, naar de, som det 

den Gang kaldtes, „gik til KroS".
D a  Thomas Sorensen havde faact sin Gaard 

opbygget af np, vilde Hans Nabo, Farver Kelling- 
husen, vife, at Han künde overgaa Ham, hvorefter 

Han opforte Nr. 70 i den Skikkelse, hvori den 

nn staar. Den indmurede Sten vidncr derom 

ved folgende Zndskrift: „VO V  661 )8  V 0 6 8 I6 -  
140080, 6^.748 6 9 7 0 6 6  0 6  6180.^740 0 0  

0074740 6 ^ ^ 0 0  0 6 6 1 6 6 0 1 ?  ^ ^ O  1789 ^ 6  
617000  0 7 4 6 0 6 8 0 0 0  140661746668074, 6 0 0 

6 0 0  0 6  O^VOVOO I  0007480, 0 6  6 6 8 0 0 6 0  

ä7474ä. N ^ .01^  8 0 1 0 0 0 0 ." Kellinghusen op- 

naaede ogsaa, hvad Han tilstrcebte, og, for lige 

soin at vife, at Han havde vundct Prisen, smykkede 

Han Fahnden til Gaden ikke saa meget med Brud- 
stykker af Sojler som med to massive Guirlande- 
dekorationer, hvilken P r  yd elfe vi knn finde paa 

en Bygning til her i Byen, nemlig Fabrikgaarden 

paa S t. Knuds Kirkegaard. ÄEgteparret Kelling
husen havde en S o n  og en Datier; Sonnen var 
den for nogle faa Aar siden afdode velbekjendte 

KrigSraad Kellinghusen; Datteren blev gist med 

Prüften Wegener i Gudbjerg og ved Ham Moder 

til Gehejmearkivar C. F. Wegener.
Nr. 70 og 72 vare for Ombygningen opforte 

i Konsolstil og havde efter Sigende samme Ud- 
seende som den tidt ncevnte Gaard 9tr. 76 i 
samme Gade endnu har, ligesom Nr. 70 isolge 
cn i Trce skaaren Zndskrift, som nu sidder paa 
Vagbygningen, Heller ikke var meget yngre end 

Nr. 76. Denne Zndskrift lyder nemlig saa- 

ledes: , 6 V I)  6 1 6 6 V 0  V I  7 6 ^ 0 0  8 ^

6 V 6 6 0  0 6 6  6 0 0 ,  ^ 0  V I  7 6 ^ ^ 0 0  6 ^7 .0  

0074 0 > V I6 0  0 0 0 .  7.74740 1595. 9 0 8 6 0 0

0018074. 717.0074 7 4 1 8 0 7 0 0 0 0 ",  medenS den 

i Porthammeren til Nr. 76 udskaarne Minde- 
tavle forta'ller: 7 1 0 8 0 0 0  0 07 1 78  0 7 6 .  1541

O .M O I'O  6 0 0 0 6 6  0 7 .6  6 01  0 00 07480  6 V  

V 7 0  9 0 6  0 6 0 0 0 8 0  7.6 74V. 0 1 6 0 0  0 0 -
740V. Z  denne sidste Zndskrift indsores Bygnin- 

gen saaledes talende og ncevner baade Vygmeste- 

ren og Bygherren. Z  Nr. 72 findes nu ikke 

längere noget, som kan lede os paa Sp o r  efter, 

naar og af hvem den forst er bleven bygget.
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De enkelte Deke af Kgen i Nutiä og Fortiä.

Medens vi i det ncrrmest forcgaacnde Afsnit 

gjennemvandrede deit Del af det nuvcerende 

Odense, sollt indtil den allernyestc Tid ndgjorde 

ncestcn hele Staden, og gjorde os bckjendt n:ed, 

hvorlcdes dette ganile Odense til de forskjcllige 

Tider i Almindelighed havde scet ud, hvorved 

dog ogsaa cn og andcn Bygning freindroges, soin 

scrrlig havde det P ra 'g  og den S t il,  hvoroin der 

var Tale; sknlle v i nn helt igjennem og mere 

i det enkelte gjore Vekjendtskab med Staden i 
Nntid og Fortid. O g  ville v i i denne detaille- 

rede Ovcrsigt gaa ud sra det störe Torv. Der 
er ikke nogct andet Parti, som i Tidens Lob har 
undergaaet saa störe Forandringer som dette 

Midtpnnkt. In d t il Reformationen var det meste 

af det nnva'rcnde störe Torv Kirkegaard til S t. 

Albani Kirke, medens deil mindre De l henimod 

Flakhaven var Kirkegaard til S t .  Knuds Kirke. 

Imellem S t. Albani Kirkegaard og den nordlige 
Husrcekke lob et Strcede sra Adelgade hcn til 
Albanistrcede, af hvilkct sidste Skomagerstrcede er 
cn Nest. Der lob nemlig en Htlsrcekke ligc ovcr 
for Skomagernes og Skrcedcrncs Lavshuse, og 

rimeligvis gik begge Husrcekker lidt lcrngcre ünod 

syd, cnd disse Bygningcr Mt gaa. For Enden af 

dette Strcede var et Lcd, som forte ind paa S t. 

Albani Kirkegaard og til S t. Albani Kirke, som 

laa omtrent der, hvor Lceseforcningens Gaard 
ligger. Huse oft for denne Kirke fandtes ikke, 
ja Scholiens og Baumgartens Gaarde ere end- 

ogsaa sra cn saa ny Tid, at de ingen Grundtaxt 

have;*) Gründen der var ogsaa Kirkegaard, og 
dcrfor har man ved Gravning dersteds fundct 

Mcnncskebcn. D a  enkelte af disse fundne Ben 

varc beskadigede, har Vedel Simonsen antagct, 

at de,, som faldt der ved Kongemordet den 10de 

Ju li 1086, ere blevne begravedc paa dette Sied. 

S t . Knuds Kirkegaard, som var still sra S t. 

Albani Kirkegaard ved eil Zndhegning, gik helt

der i de sidste to Aarhundreder have ejet Gaardene 
og Husene i den gamle Stad.

ooer til den Husrcekke, som ligger lige overfor 

Kirken, saa der altsaa ikke her var nogen For- 

bindelsesgade ilnettenr S t .  Albani Strcede og 

Flakhaven; en Passage, dog maaske tun for 

gaaende, fandtes derimod ünellein Raadstuegaar- 

den og Adcleils Gaard, som laa der, hvor nu 
Borgcrskolens Portnerbolig staar. Zndgangene 
til deilne Passage vare imellem Skomagernes og 

Skrcedernes Lavshuse og imellem Borgerskolen og 
Hovedvagten.

Torvestrcedc, sonr, da denne Passage sra Ho- 

vedgaden til Torvet blev anlagt, kaldtes Nystrcede, 
fandtes da ikke, hvoriinod der sra den ovenfor 
ointalte Vej, sollt gik längs nred Torvets nordlige 

Husrcekke, lob et Strcede Heu til den gamle Bispc- 

gaard, det nuvcerende Frokenkloster, og dersor 

ogsaa kaldtes Bispc- eller Bispegaardsstrcedet, der 

naturligvis ogsaa lob ned til Aacn, ja der blev 

cndogsaa af Frcderik den anden forordllet, at der 

fkulde aitlceggcs en B ro  over Aaen og eil Vej 
syd for denne, saa at der fkulde vcere en Tilgung 

til Byen ointrent der, hvor M bani B ro  og Gade 
i 1858 bleve anlagte; men det er tvivlsomt, om 

der llogensinde der har vceret nogen anden Vej 

og B ro  end den, som Biskoppen havde til sin 

Lykke syd for Aaen. S t. Albani Kirkegaard var 

omgiven af en M ur, og denne dannede den ene 

S id c  af de Io ncevntc Gader; dog laa her, om- 

trent lige over for Hjornegaardeir af Torvet og 

Torvestrcedct, deil störe Stenbygning, hvori det 

„eleitde G ilde" samledes. Dcllile Bygning blev 

i 1569 skjcenket til Donchus for Landstinget, som 

for havde vceret holdt under aaben Hinnnel, og 

forsvinder forst, da Frcderik den anden for den 
störe Forleningshojtideligheds Skyld i 1578 og 

79 lod flere Bygnillger, som laa paa det nu- 

vcrrende störe Torv, ncdrivc. Det „eleltde Gilde" 

var eil S la g s  Kltlb for den Tids Aristokrati, 

lnedens S t .  Knuds Gilde omfattede det mcnige 

Borgerskab. M a n  har endnu det „elende G ildes" 

Skraa, sollt er affattet paa Plattysk, og ser deraf, 

at Medlemmerne stadig sktllde mindes, at her i 

Verdeit kun er Eleltdighed —  Eleitde — , og at 

Himlen er vort rette Hjem. Koitg Hans og Hans 

Dronning vare optagite i dette Samfund. Ved 

Sidelt af dette Gildehus, llten i Bispestrcedet,
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altsaa omtrent lige over for den katolske Kirke, 
laa en anden storre Stenbpgning, som hed 

Krageborg, hvis Bestemmelse ikke yides. Zmellem 

S t . Knuds og Albani Kirkegaarde paa den ene 
og Aaen paa den anden Side lige ned til Bispe- 

strcedet gik S t . Knuds Klosters Have. —  So m  

omtalt blev St. Albani Kirkegaard strax efter 

Reformationen fljcenket Byen til Torv, men man 

etablerede dog forst efter 1580 al den verdslige 
Handel, som folger med en Markedsplads, paa. 

Fcedrenes Grave, og Omdannelsen stete ikke for 

at staffe Byen et Torv, men for at Frederik den 

anden künde faa en passende P lad s, hvor Hans 

Farbrpdre, de flesvigste Hertuger Hans og Adolf, 
künde hylde Ham. Z  denne Anledning nedrev 
man M uren omkring Kirkegaarden, aabnede P a s 

sagen fra Albani Kirkegaard over S t. Knuds 

Kirkegaard hen til Strcedet, som lob imellem den 
nedbrudte Nealstolegaard og den Gaard, hvori 

den betalende Drengestole er —  Strcedet hed 
Landstingsstrcedet — , nedrev den nordlige Hus- 

rcekke i Albanistrcedet, en Bygning ved Enden af ! 
den sydligeNcekke, samt det elende Gildehus, Krage
borg og endnu flere Vygninger.

V i  skulle nu ncermere gjore Bekjendtstab, med 
de enkelte Gaarde, som oingave eller endnu om- 

give den nuvcerende Torveplads, og begynde nied 

S t .  A lb a n i  K irke. Den var fra forst opfort 
af Trce og den celdste efter Frue Kirke, men man 

ved ikke med Bestemthed, naar og af hvem den 
er bygget. Den stod der imidlertid for Knud 
den hellige blev Konge, men Hans Navn er dog 
paa en dobbelt Maade knyttet til den, idet Han 
lod Helgenen Albani og efter M lnoth  ogsaa den 

kanoniserede northumberlandske Kong O svalds 

Ben fore hertil og henscette i denne Kirke, og 

senere blev Han selv mprdet i den. D a  A lbani 

Navn paa ny er kommen til ÄEre iblandt os 

derved, at et nyt Kvarter er blevet opncevnt 
efter Ham, maa det lidet, som vi vide om Ham, 
her have Plads. Sankt Alban eller A lbanus 

Hörer til de celdste angelsaksiskr Helgene og stal 
have leoet i det 6te Aarhundrede i en V y  i 

Nordengland, som da hed Verulam, men siden 

efter sin Helgen fik Navn af St. Albans og nu 

tceller en 10,000 Zndbyggere. Han var en af de 
forste Kristne i den Egn , og EvangelietS For- 

kyndere fandt et Tilflugtssted og Hjem i Hans 
Hus. En  D ag  stormede de vilde Hedninger ind

til Ham og forlangte en Missioncer udleveret, 
men Alban stjulte denne og tilbod sit eget Liv, 

og de rasende slcebte ogsaa af med Ham og 
drcebte Ham. Legenden bereiter Hans Dods- 

maade noget forskjellig, thi snart hedder det, at 

Han blev korsfcestet, snart at Han blev halshugget, 

og, for yderligere at betegne Hans Hellighed, til- 
fojes der, at Han rejste sig igjen, tog sit afhuggede 

Hoved i sine Hcender og gik dermed nogle Skridt. 
P a a  Dronning KristineS Altertavle i Fnie 

Kirke ses en Helgen paa denne Maade bcerende 

sit Hoved, og der kan ingen Tvivl vcere om, at 

denne Skikkelse, endskjont der ogsaa er en franst 
Helgen, om hvem dette Mirakkel fortcelles, stal 

forestille Hellig-Alban, som jo da maatte staa i 
stör Anseelse i Odense.

O m  hvorledes Knud den hellige, Hans Broker 

Benedikt og 17 andre Mcend her bleve myrdede 

af Oprorerne, om de Mirakler, der stete ved 
Knuds Grav, som indtil Ligets Henflytning til 

S t. Knuds Kirke var i S t. Albani Kirke —  se 

S ide  1 —  og om den Odelceggelse, som ved 

Mordet overgik St. Albani Kirke, og hvorved 

Albani og O svalds Helgenben bleve spredte og 

forsvandt, stal her ikke videre fortcelles, da det 
vcesentligste deraf er bekjendt af FcedrelaI^ds- 

historien.
Senere, vistnok i det 13de Aarhundrede, blev 

S t. Albani Kirke ombygget og blev da en Sten- 
kirke. Den forsvinder kort efter Reformationen, 
og de sidste Levninger bleve i Kristian den tredies 
Tid anvendte til deraf at opfore Taarnet paa 
St. Knuds Kirke. Lildels paa den Plads, hvor- 

paa Kirken havde staaet, opfortes senere to Vyg- 

ninger. Den ene var den Gaard, som Oluf 

Bager 1581 lod bygge tcet op til S t. Knuds 
Kirke, og som er omtalt S ide  5, 26 og 27, og 

den anden er Lceseforeningens Gaard. I  den 
n edb ru d te  G a a r d  have siden 1682 boet lütter 

lcerde Mcend, hvoriblandt iscer maa ncevnes:
1) Magister, Rektor og Professor E lia s Naur, 

dod 1728, efter at have vceret Lcerer ved Latin- 

stolen og Gymnasiet i 54 Aar; Han var tre 
Gange gift og efterlod sig baade Born  og 

Skrifter, som i sin Tid gjorde Hans Navn dEre;
2) Professor ved Gymnasiet og residereude Ka

pellan ved St. Knuds Kirke Nikolaj Engelhardt 

Nannestad, dod 1782, ligeledes bekjendt som 
frugtbar Skribent, hvis Ncerker endnu have noget



30

Vcerd. Disse to Mcend ligge begravne i St. 
Knuds Kirke, og flere Oplysninger om dem 
kunne findes i Bloch's „fynske Gejstlighed" og 
Mumnies „St. Knuds Kirke". 3) Overlcerer

M .  V . Brohm, dod 1834, bekjendt af den For- 

beredelsesskole, som Han oprettede i samme Gaard 
1814, og som var Begyndelsen til Nealskole- 

vcesenet i  Odense. Hans Broder C. C. Brohm, 

dod 1842 som Lcerer ved Byens Skolevcesen, 
var, ester at have taget anden Examen ved 
Universitetet, indtil Overlcererens Dod Medlcerer 

i denneS Skole og har efterladt sig et Minde 
ved flere gode pcedagogiske Skrifter og Afhand- 
linger, hvilke sidste have hast P lads i det af 

Ham i Forbindelse med Kateket Borch og Skole- 
bestyrer Sorensen udgivne „Tidsskrift for Almue- 
fkolevcesenet".

Den celdste Ejer as L ce se fo re n in g e n s  

G a a r d ,  som man kjender, er Lcegen v r. Kr. 

Luja, dod 1709 —  se Mummes St. Knuds Kirke, 

S ide 134 — , saa Naadmand Sam uel Grubbe, 

som levede i forste Halvdel af forrige Aarhun
drede. Denne sidste Ejer lod Bygningen helt 

nedrive og Gründen scelge til Borgermester Holm, 
öfter hvis Dod den igjen ved Avktion 1766 for 
200 Nd. solgtes til Amtsforvalter Kristian 

Skovsbo Ostrup, som lod opfore de nuvcerende 

Bygninger til Opbevaring af Magasinkorn, Ho 

og Halm  til det her garnisonerende Nytteregi- 

ment, hvorfor den fik N avn  af Magasingaarden. 

Z  Aaret 1774 blev Gaarden modtaget til Afdrag 

paa Ostrups Gjoeld til den kongelige Kasse; men 

Negeringen synes ikke at have hast B ru g  for 
den, thi 1799 overlodeS den for en aarlig Leje 
af 80 Nd. Odense Fattigvcesen ttl Arbejdshus; 

men da Heller ikke dette benyttede den, blev den 

i 1802 folgt til Rektorbolig, som den saa var fra 

1804 indtil 1846, da Lce se fo ren ingen  kjobte 

den for en S u m  af 7000 Nd.
Denne Forening stiftedes den 2den M a rts  

1838 og havde da sine Lokaler i Vinhandler 
Hey's Gaard paa Vestergade, senere flyttede den 

til den nedbrudte Realskolegaard paa Flakhaven, 

men allerede i 1847 tog den sin erhvervede ny 

Ejendom i  Brug. Foreningen tceller nu en 900 

Medlemmer af alle Samfundsklasser, ejer den 
siden tildels ombyggede störe Gaard, en Bog- 

samling paa henved 18,000 B ind og en sjcelden 

smuk Have, der i  Fjor udvidedes ved Kjobet af

den ostlige D e l af den lige over for liggende D . 
To Navne, EtatSraad V. Petersens og eanä. 
pdai-m. Niffesthals, maa ikke glemmes, naar man 
fortceller denne ypperlige Forenings Historie. I  

Gaardens Bagbygning findes Telegrafstationen 
og en privat Pigeskole.

Gaarden ved Siden af Lcejeforeningen, Nr. 

2, hvor F yn s Diskonto Kasse var, indtil den i 

J u li i A a r henflyttedes til sin ny Bygning, beboe- 
des 1682 af Lcegen Jorgen Hahn, men ejedeS 

af Kr. Luja. A f andre bekjendte Mcend, som 

have boet her, maa ncevnes Professor ved Gym- 

nasiet Peter Nasch, dod 1771 —  se Mumm e 
Side 290 — , Kancelliraad, Herredsfoged Zohan 

Zakob M y liu s, Kancelliraad, Byfoged Lindved, 
praktiserende Lcege Rüge, som i 1839 rejste til 

Amerika, hvor Han i Washington oprettede et 
videnskabeligt-medicinsk Institut, og Distriktslcege 

Esbensen.

Z  B lo m s te rh a n d le r  P e te r se n s  G a a rd  

-  Nr. 3 —  drev i Tiden öfter 1753 en Kjob- 

mand Gjortz og siden Hans Enke en betydelig 

Handel. Z  1779 anlagdes her den forste Klcede- 
fabrik af to Udlcendinge ved Navn Otto. O in  
denne og de folgende to Gaarde, Nr. 4 og 5, 
ere saa gamle, som man efter Grundtegningen af 
1593 skulde formode, eftersom der paa denne 

findes Bygninger helt hen til Bispestrcedet, nu A l- 

bani Gade, maa, som ovenfor omtalt- betvivles. 

Nr. 4 og 5 vare tidligere en Gaard, som i det 

17de og 18de Aarhimdrede var i den adelige 
Familie Putbusch's eller Podebusks Eje. Grev 

A. C. Putbusch lod her 1760 opfore en Hel ny 

Gaard, som ansaas for at vcere den storste og 

smukkeste i Byen. D a  den havde en stör K a r

nap, som nu ikke mindes, maa den nuvcerende 
Bygning vcere yngre. 1769 kjobtes Gaarden af 

Zuel til Hverringe, og senere have her boet Grev 
Ahlefeldt til Langeland, Kammerherre W ind til 

Sanderum-Gaard og Amtmand Jens Benzon, 
der dode i Nr. 4  den 24de December 1839.

Lige overfor Nr. 5 paa den anden S id e  af 
Gaden ligger Z n d u s t r i-  og H aandvceker- 

f o r e n in g e n s  n y  F o r s a m l in g s b y g n in g ,  

hvoraf her medfolger et Billede, taget fra „Den". 

Haandvcerkerne ftode indtil den nyeste Tid paa 
et meget lavt Trin  af Dannelse og Anseelse. 
Deres sociale Stilling  var omtrent som Bondens: 

ingen Haandvcerker künde vcelges til at blive
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Medlem af Magistraten; det var yderst sjceldent, 
at Haandvcerkeres Born  kom i anden Livsstilling 

end den, Forceldrene havde Haft, idet der ved 

Gildeskraaene og senere ved de meget indsnevrende 
Lavsbestemmelser dannedes ligesaa mange smaa 

Kaster, som der i den katolske Tid var Gilder og 
senere Lav; dertil kom, at Born  af disse Sam - 

fundslav ncesten ikke fik anden Undervisning end 
den, Forceldrene künde give dein, og naar de saa 
kom i Lcere, var der ikke Tale om Vejledning i 
andet end det ligefrem haandvcerksmcessige. Det 
var derfor en Sjceldenhed, at en Haandvcerker 

künde skrive mere end sit Navn, fik storre Lcese- 

fcerdighed, end at Han med Nod og nceppe künde 

stave sig igjennem en storstilet Huspostil eller en 

Bsnnebog, som var den eneste Lektüre, som 

naaede ned til Hans S tan d ; om teknifl Dannelse 
var der fiel ikke Tale, hvorfor det i Neglen var 
indkaldte fremmede, som udforte de Arbejder, som 

sorudsatte en saadan Dannelse. E t friere Vlik 

og stundom ogsaa nogen Dannelse hentede den 

unge Haandvcerker dog undertiden paa sine Fod- 
vandringer i fremmede Lande. E n  Haandvcerks- 
svend og en raa Person vare to enstydige Ve- 
greber, og Slagsm aa l og S v i r  var oste ogsaa 

Underholdningen, naar Haandvcerkerne samledes
1 deres Herberger og Lavshuse. Gildeskraaene 

indeholdt ikke saa Bestemmelser, som skulde fore- 

bygge Udbrud af de raa Lidenskaber.
„Kunskab er M a g i",  og det er ved at tilfore 

Haandvcerkerne almindelig og. teknisk Dannelse, 
at de efterhaanden have arbejdet sig op til Lige- 
siilling med de andre Samfundslag, og som et 
smukt og stört Vidnesbyrd om det Standpunkt, 

Odense Haandvcerkere nu indtage, staar den 

ncevnte Foreningsbygning, hvis Historie ikke kan 

fortcelles uden at gaa lidt lcengere tilbage i Tiden.

2  l857  dannedes en Haandvcerkerforening, hvor- 
til iscer Hosskomager Gredsteds Navn er knyttet; 

denne Forening gav Stpdet til den forste fynske 
Industriudstilling, som afholdtes Aaret öfter, lige- 

som den ogsaa tog sig af den i 1844 oprettede 
tekniske Aftenstole. Udstillingen avlede Zndustri- 
foreningen, som i  1862, efter adskillige Nivninger, 

sammensmeltedes med Haandvcerkerforeningen. 

Saave l i Industriforeningen som i den forenede 

Industri- og Haandvcerkerforening var Bank

direktor Biersreund det virksomste Medlein, og 

det skyldes iscer Ham og Foreningens mangeaarige

Formand, Tommermester og Brandmajor R. Pe- 
tersen, at Foreningen fik sin egen Bygning. 

Gründen erhvervedes i 1869 ved Kjob af nogle 
smaa gamle Huse, som Frokenklosteret lod bort- 

scelge. Grundstenen blev lagt den 4de Zu li 1871, 

og allerede den 18de Avgust samme Aa r hejsedes 

Kransen, hvorefter Bygningen indviedes ved en 

Fest den 29de November s. A. Bygningen er 
40 Alen lang, 18 Alen dyb og har foruden en 

hoj Kjcelder to Etager, hvoraf den underste, som 
er 9 Alen hoj, optages af en eneste stör S a l  
med denö Entre. 2  den overste, 7 Alen hoje 

Etage ere de andre Lokaler, som en saadan For

ening maa have. F ra  den overste Etage har 
man en s,nuk Üdsigt over Dalstroget, hvorigjen- 

nem Aaen flyder. Bygningen er opfort efter 

Tegning af Arkitekt Lendorf af Mestere, sonr ere 
Medlennner af Foreningen. Den har kostet om- 

trent 30,000 Nd., hvoraf en stör De l er tilveje- 
bragt ved Gaver og afholdte Vazarer. Om  
Vinteren holdes her ugentlig Foredrag og Fore- 

visninger af Industrigjenstande, medens et godt 

Vibliotek af tekniske Skrifter staar til Medlem- 

merncS Asbenyttelse.

Det adelige F ro k e n k lo s te rs  Hovedbygning 

er de katolske Dispers NesidentS. Den var dog 
den Gang knn en Etage, og de 3^ Alen tykke 

M u re  i denne D e l af Bygningen vidne tydelig 
nok om den Tid, hvori de ere opforte. Den 
overste Etage er paasat af Grev Preben Brahe 
i Begyndelsen af forrige Aarhundrede.

Sd m  bekjendt vare de katolske Viskoppers Nigdoin 

og M agt saa störe, at vi nn ikke rigtig knnne gjore 

os et Vegreb derom, og denne M agt brngtes 

iblandt andet til at holde Folket nede. M a n  

kan derfor nceppe tcenke sig noget, som bedre 

künde betegne Forskjellen imellenc Datid og 9tu- 
tid, end at der, hvor Folkefrihedens og Folke- 

oplysningens fodte Fjender boede, rejser i vore 
Dage den Stand, som man da og endnu lcenge 

efter saa ned paa som fodte Trcelle, et prccgtigt 
H u s til Oplysningens ogSm agens Fremme, og 

da denne Tanke er udtrykt i  et Vers af de Sange, 

som bleve skrevne i Anledning af „2ndustribyg- 

n ingens" Indvielse, er der her Grund til at 

gjengive det:
„O g det Hus, som hist knejser, hvor Klerker 

'  paa Taa
S ig  har listet at hylde den Magt,
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So m  holdt Konger i  Skak og Folket i Staa, 
Ska l her stände mod Naahed paa V agt!"

Det vides, at Vispegaarden allerede 1420 laa 

paa dette Sted. Biskop Magens Krasse paa- 
begyndte 1466 Opfsrelsen af np Bygninger, men 

den Hovedbygning, hvoraf endnu en De l er til- 
bage i Frokenklosterets nederste Etage, opfprtes 

fra 1504— 8 af Biskop Jens Andersen Veldenak, 

tildels af Sten fra Provstegaarden, som hcin 

tillod sig egeinncegtig at nedbryde. A t denne 
M and  i denne Tid lod dette Byggeforetagende 
udfpre, vides af en Jndskrift over Daren, som 

Jakob Birkerod har afskrevet, og som ogsaa meldte, 

at en Tande V yg  1504 kostede 3 Sk., 1505 4 

Sk. og de andre Aa r som scedvanlig 8 Sk. 
Gaarden laa den Gang frit, saa der ikke fandtes 

Hufe ud imod Torvet eller rettere den Gade, som 

den Gang under Navn af Vispestrcedet lab der 

sorbi. Derimod hedder det, at Gaarden var 

befcestet, hvilket dog nceppe vil sige andet, end 

at den var omgiven af en M ur. Denne be- 

fcestede Borg blev i Grevens Fejde indtagen af 

Oprarere, som under Anfarsel af en Skrceder 
ved Navn Henrik Skrcep kom fra Svendborg. 
De  plantede deres Kanoner —  lange Rar, som 
künde bceres —  i Vinduerne i den lige over for 
liggende Albani Kirke og beskad dermed Borgen, 

som endelig blev indtagen, da man i Vaade gik 

over Aaen og angreb den fra Sydsiden. Biskop 

Jens Andersen lod 1518bygge en ny Bispegaard, 

nemlig den öftere omtalte —  se S ide 5 og 19 —  
nu nedbrudte Nealskolegaard paa Flakhaven foran 
S t. Knuds Kirke, som formodentlig var bestemt 

til at afgive P lads for Viskoppens Kontorer og 
verdslige Handel. Ved Reformationen gik begge 

Gaarde over til Köngen; den ved det störe Torv 
blev af Frederik den anden indrettet til en Kongs- 

gaard, men det varede dog ikke ret lcenge, farend 

Konzerne, naar de kom til Odense, toge ind i 

det gamle St. Hans Kloster, det nuvcerende 
Slot, og allerede 1579 gik denne Bispegaard 

over til at blive Privatejendom, idet den kjabtes 
af O lu f Bager. Siden tilharte den forskjellige 
adelige Familier og tilsidst den rige Jargen 

Brahe, der er bekjendt under Navnet „den lille 
Konge i F yn ". Hans San , Preben Brahe til 

Hvedholm, skjcenkede sine to Datre, Anna og Karen, 
denne Ejendom, og da Anna var dad 1716, op- 

rettede Karen, der boede paa Oftrupgaard ved

Faaborg, det falzende A a r deri et adeligt Fraken- 

kloster og bestemte, at hendes fra Mosteren Anna 
Gaye arvcde og senere af hende selv foragede 

Bogsamling, der omtrent indeholdt alt, hvad der 
indtil den Tid var udkommet paa Dansk, skulde 

tilhare dette Kloster. Karen Brahe dade 1736. 
Ester Reformationen blev den omliggende Grund 

saav el ud til Torvet som til Adelstrcedet bebygget, 
og ifalge en Jndskrift over Jndkjarselen til den 

tilsyneladende celdste Bygning i  den sydlige Hus- 

rcekke i dette Strcede, hvilken Bygning maa an
tages at vcere den farste paa dette Sted, maa 

man formode, at denne Ncekke farst er bleven 

sluttet imellem 1580 og 1590, i hvilke A a r B o r
germester Mogens Henriksen Rosenvinge byggede 
demce Lcenge. Jndskriften lyder saaledes: „Xast 
v in  omliu paa. Lleiren, danä 8ica.I1 foi8or§6 

v i § " .  Desuden er udstaaret en Rose og en 

Vinge. Den nordlige Husrcekke i dette Strcede, 
som har faaet sit Navn Adelgade eller Adelstrcede 

deraf, at her far var en alfar eller offentligVej, er 

celdre, og det Hus, som er Bagbygning til Nr. 

15 i Overgade, er maaske den celdste Privat- 
bygning i Odense. P a a  en Porthammer lige 
over for Nosenvinges omtalte Jndskrift har jeg 
ved at afpille Kalken fundet en latinsk Jndskrift, 
som har Aarstallet 1501, og hvis O rd  paa 
Danst hedde: „Lriatna er mit Llaad". D e s

uden ses nogle Navnetrcek, som formodentlig ere 
Forbogstaverne i den M ands Navn, som har 

bygget dette Hus,. der saavel ud- som indvendig 

har et celdgammelt Prceg. Hjornegaarden til 

Adelgade og Torvet er sandsynligvis tidlig bleven 

bygget, og dens Ejere have opfprt saavel den 

ncermeste Bygn ing i Adelgade —  Nosenvinges —  

som den Bygning, der nu er katolsk Kirke. Den 

sidste er ikke celdre end fra Begyndelsen af for- 

rige Aarhundrede —  se S ide  20 — , og er ble
ven opfort af Etatsraad Hejns Enke, Susanne 
Brahe. Klafteret kom efterhaanden i Besiddelse 

af alle omkring liggende Huse og Grunde, og i 

1760 skjcenkedes den ncevnte af Etatsraadinde Hejn 

byggede Gaard Klosteret til Patronatsbolig. 

I  1868 fik Klosteret Lilladelse til at bortscelge 

alle disse Huse og Gaarde, og ved denne Lejlig- 
hed kjobte den katolske Propaganda her i Landet 
Patronatsboligen og lod den indrette til Kirke; 

Skjodet af 1869 lyder paa Biskoppen af O sna

brück. A f  Gaardene og Husene paa Torvets
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ncervcereude boet Glarmestere, deriblandt to af 

Navnet Pflug. I  Nr. 10, Restaurator Zeusens 
Ejendom, var der i Stuen i den Tid, da Bendz 

var Borgmester og boede i Nr. 5 paa Overgade, 
Borgmesterkoutor. Zmellem Nr. 10 og Larsens 
Hotel laa der tidligere et lille lavt Hus, hvis 

Grund ml er indtaget til Hotellet. Der er 
nu Portindkjorselen til Hoffgaards Gaard. 
Her havde i over 100 Aar boet Trcrstomagere.

Torvets vestlige S ide  dannes af S k o m a -  
g e rn e s  og det tidligere S k r  ced der ne tilhorende 

L a v s h l l s .  P a a  den Grund, hvorpaa det nu- 

vcereude Skomager - Lavshus staar, stod tid

ligere tre Huse, og imellenl to af dem var Zud- 
gaugeu til den Passage, som imellem „AdelenS 
Gaard" og Naadhuset forte fra Adelgadens 

Forlceugclse over det nuvcereude Torv til Flak- 
haveu. Skomagernes Lavshus laa allerede i 

1404 paa sanune Sted som uu. Z  deuue Bpg- 

uiug sidder cnduu ud imod Gaardspladsen 7 

Ruder uied GlaSmalerier, AarStal, Navue og 
Vomcerker; de ere skjcenkede af Olderincend i 
Tiden fra 1561 til 1641; liguende fra samme 
Tid fiudes i Skrceddernes forheuvcereude Lavs
hus. Z  Skomagernes Forsamliugshus findes 

eudvidere folgende Mcerkvcerdigheder: a) en Trcr- 

tavle med eil Ntceiigde Tal, som, paa hvad Led 

mail eud sanuueillcegger dem, give Aarstallet 

1729, medenS en llrugere Zndfkrift iblaudt andet 

lldtaler Dllstet om, at Lavet maa saiilles igjeil 
i Himlen —  Olverinand Soreil F ligl har ladet 

Tavleu ophcruge — ; b) eil Metalkasse, der er 
prydet uled lidgravede Sv iug, Figllrer og uogle 
latiiiske Ord, sonl vise, at deil stammer sra den 

katolske Tid; i deuue Kasse opbevares et Perga- 
iueutsdokllmellt, soin iudeholder eil Gildeskraa, 

sölil blev givet Lavet i Kong HanS'S Tid. Lige 
over for Skoluagerlics Lavshus laa Smedeues, 

meu deuue Gaard forsvaudt ved deil tidligere 

omtalte störe ^Nedbrpdelse, som Frederik deil 
ailden lod soretage i 1579, og hvorved Albaiü- 

strcede med Uudtagelse af den Stlimp, som uu 
kaldes Skomagerstrcede, blev til Torv. Smedeiie 

fik derester deres Lavshlls ved deil davcereude 

Vesterport imellem Bestergade og Holsedore, 
hvilket- gav Strcedet, hvori det laa, Navnet 
Smedestrcede. T il dette Lav horte det mcegtige 

Drikkcknr af 1598, som nu findes i det uordiske 

Museum. Skrceddernes Lavshus tilhorte St.

Knuds Kloster og beboedes af Domprovst Kri- 

stian Pelersen fra Viborg, der var meget virksom 
ved Ordningen af Kirkevcesenet i  Reformations
tiden; efter Hans Dod 1544 blev det Lavshus. 

Skrcedderlavet har for nogle A a r siden af- 
hcendet det.

Fortscette vi Vandringen hen inlod Flak- 

haven, komme vi ind paa den Del af Torvet, 

som for 1580 var en Del af S t. Knuds Kirke- 

gaard, og hvortil et Led forte fra Albanistrcede 

og et andet fra Landstiugsstrcedet. Her have 

vi to Historist mcerkelige Bygninger, i,einlig Nr. 

15, Etatsraad V. P e te r se u s  G a a r d ,  og 

B o rg e r sk o le g a a rd e n .  I  den katolske Tid 
boede i Nr. 15 eil gejstlig, som forrettede Tje- 
uesten ved St. Aniia Alter i Albaui Kirke. 
Ved Neformatioilstideil var denne Prcrst Koiig 

Frederik den forstes Skriver Zorgeil Gyldeil- 

stjerne; feilere fik deil bekjendte sidste P r io r  for 
St. Kiluds Kloster, Kristen Povlseil, den til 

Embedsbolig sor siil Livstid, uleil efter Halls 

Dod 1575 blev den Nektorbolig. Deuue Em- 

bedsmand havde tilligeined Bistoppen og Sogile- 
prcesteu ved St. Knllds Kirke faaet auvist Bolig 
i det forladte Klarce Kloster, den ullvcerellde 
Bispegaard, mell Lejlighedeu her var for Nek- 
torens eller, som Han deil Gang kaldtes, Skole- 

mesterens Vedkomillellde kuap. Koilgeil auviste 

Ham derfor deil ilcevilte forladte Prcestebolig ved 

Torvet. Et S la gS  Udvidelse fik demle 9iektor- 

bolig i 1630, da Biskop Hails Michetseu lod i 

sammes Gaard bygge fire siuaa Boder eller 

Kamre til sättige Skoledisciple, og sordi Sko- 

magerlavet havde lilladt, at det ostre Fodstykke 

af disse Boder maatte scettes paa LavShusets 

Grulid, saa fik Laver det Tilsagu, nt eil Sko- 

magersou, soiil besagte Skoleil og var af god 

Forhaabniilg, altid skulde saa Bolig i disse 

Boder. M eu Neltorboligeu var forsaldeil, og 
Boderue stet byggede, saa at Heusigteu med 
iilgeil af dem opuaaedes. Rektor Niels Hals 

lejede Gaarden til eil Skrcrdder, og kun haliS 

Vikarius, Tomaä Birkerod, vides i nogeu Lid at 

have boet her. Z  1726 blev Gaarden ved 

offentlig Auktion folgt for 256 Nd. til Kjobmand 

Tomas Haiiseu Fleusborg, og for Reuten 
af deune Kapital skulde Rektoren selv 

skasfe sig Bolig. Fleusborg künde ikke beholde 

Gaarden, hvorefter d?>l kjobteS af Familien
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Brahe, som igjen i 1761 folgte den til Oberst 

Scholler til Margaard. D e  folgende Ejere af 
Nr. 15, indtil Etatsraad V. Petersens Fader i 
1827 koin i Besiddelse af den, have vceret: 

Landstingshorer Nasinussen og Kjobmand I s 

rael Salomon. Borgerskolegaardens Historie 
kan fores tilbage til Bistop Mogens Krasses 
Tid —  se S ide 32 — ; Han kjobte nemlig af 
Peder M arsvin  det störe Stenhils, som laa paa 
S t. Knuds Kirkegaard der, hvor nu Sprojte- 

hllset staar, og skjccnkede det til Volig for den 

Prcest, som skulde sorrette Ljenesten i det af 

Ham ved St. Knuds Kirke byggede Kapel; i 

Gaarden var der nogle Boder, soin Han be

sternte til en mild Stiftelse. Ester Reforma
tionen kom den i PodebusterneS Eje, og en af 
dem ved Navn M orits folgte den i 1634 til den 

fpnste Adel, der den Gang udgjorde en Korpo

ration og havde ligesom Prcestestabet visse 
Gange om Aaret Sammenkomster i Odense. 

Gaarden havde ved den vestlige Ende et Taaru. 
Ester Enevceldens Zndforelse stod den forladt 
indtil 1705, da Negeringen kjobte den og lod 
den nedrive, hvorefter der opfortes en np en- 
etagcs Bpgning —  se S ide 20 —  med en 

anselig Frontespice, der blandt andet var prpdet 

ined det Brystbillede af Frederik den fjerde, 

som nn sidder i Gavlen paa Naadhuset. Men 

den npVpgning kom ikke til at staa paa samme 

Sted, hvor Adelens Gaard havde staact, thi 
den underste Etage i Borgerskolen er den for- 
henvcerende Landstingsbpgning, hvis Gaards- 
plads var indesluttet af et Stakit og bcstygget 

af 9 Lindetrceer. D a  Odense nüstede sin Over- 
ret ved Landstingets Ophcevelse i 1805, kjobte 

Bpen Gaarden til Skolebrug.' Vygningen blev 

nu helt omdannet, og der blev i 1807 og 1808 

paasat en andcn Etage og den nuvcerende lave 

og hcrslige Forbygning opfort paa Stakittets 

P lads; men da Byens offentlige Kasse var 

udtpmt, og Folk ikke havde S a n s  for Oplpsning, 
henstod den ombyggede, men med Henspn til 

Stilen  tillige odelagte Vygning ubenyttet indtil 
1812, da Borgerskolen den 9de Zun i blev ind- 

viet. (Udforligere Omtale af Borger- ogAlmue- 
skolevcesenet i Odense findeS i „Bidrag til Odense 
B p s  Historie" af Mumme. O m  den nu 

forestaaende Reform vil man faa al onstelig 

Oplysning af Neseraterne af Vpraadsforhand-

lingerne om denne Sag , samt af et af Skole- 
inspektor Zoh. Möller udgivet Hcefte: „Forslag 
til en Reform af Odense Skolevcesen", medens 

Stiftsprovst Damgaard i en lcengere Afhandling, 
som begpnder i Nr. 316 af Stiftstidenden for 
1869, har givet et Tilbageblik paa det kateketiske 

Skolevcesen.) Jblandt de Mcend, som have 
vceret ansatte ved denne Vorgerskole, nma isa'r 
ncevnes Dannebrogsmand N. Naben, der her 
virkede i 40 A a r og er bekjendt i en videre 
Kreds ved de af Ham udgivne Negneboger.

Forend vi forlade det störe Torv, ville vi 

mindes nogle af de v ig t ig s t e  h is to r isk e  

V e g iv e n h e d e r ,  som knptte sig dertil. Forst 
have vi den störe Forleningshojtidelighed i M a j 
1580, da Frederik den anden og Hans Farbrodre 

Hans og Adolf kom her til Bpen med et Folge 

af 3000 Nyttere. Tribunen, „Paladset", var 
80 Alen lang og bygget tvers over for Adelens 

Gaard til hen imod S t. Knuds Kirke. Denne 

Hojtidelighed er imidlertid saa tidt bestreuen, at 

den ikke her videre stal omtales. De  Forbere- 

delser, smn i den Anledning bleue trufne ved 

Hufes Nedrivelse og Pladseus Omdanuelse, 

ville kunne ses af det foregaaende. Eu  lignende 
Hojtidelighed, nren efter en mindre Maalestok, 
sandt Sted i 1584, da P r in s  Kristian blev 

hpldet i et „Pa lads" paa samme Sted. -Paa 
Fugleperspektivet af 1593 ses en oprejst For- 
hojning midt paa Torvet, og man har ment, at 

denne skulde forestille „Paladset", men dertil er 
den for lille, ligesom Tribunen Heller ikke der 

havde P lads; den forestiller derimod ganske vist 

et Skafot, hvor Forbrydere bleve halshuggede; 

Galgen, hvori to Spndere hcenge, ses paa 

samme Tegning at have Haft sin P lads uden for 
Vesterport, imedens Kagen, 'hvortil de bleve 
bundne, som skulde piskes, stod paa Fiskertorvet. 
Znde i Vpen blev der dog i 1564 ogsaa bygget 

en Galge, inen denne var scerlig bestemt til dem, 
som vcegrede sig ved til den paalydende Vcerdi 

at modtage den daarlige Skillemoiit, som wider 

Navn af Klippinge blev flagen i SpvaarSkrigen. 

Z  Vestergade var Gabestokkeic, soin paa Pro- 

spekterne ere betegnede ved Zernlcenker, som 

füldes aiibragte paa to Hufe, og i Nedergade 
Hang den spansie Kappe, hvoraf et Exemplar er 
opbevaret i det nordiste Museum. Gabestok- 

straffen bestod i, at Spiideren paa et befandet
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Sted til Spot ved en Vojle om Halsen og 
Lcenker om Lemmerne blev Kunden op til en 

fast Gjenstand; den spanste Kappe lignede en 

dyb Balje, i hvis Bund der er et stört Hu l; 

igjennem dette H u l blev Hovedet stukket, idet 

Karret vendte ned ad, og for at det ret künde 

tynge paa Skuldrene, var der i det fastgjort 

Lodder. Bcrrende denne Tingest maatte den 
domte gaa visse Timer paa et offentligt Sted, 
medens vedhcengte Bjcelder yderligere henledte 

Opmcerksomheden paa Ham.
Torvet har naturligvis vceret Siedet, hvor 

Tropper og störe Processioner have ordnet sig. 
Det har saaledes to Gange set betydelige svenske 
Afdelinger morschere op, forste Gang, 1658, som 
Fjender og anden Gang, 1848, som Nenner. 

As det sidste Optog haveS et Maleri, udsort at 
M a le r Avgust Behrends hersteds. Endvidere 

have Polakker og Vrandenborgere, 1659, Spa - 

nioler og Franskmcend, 1808 og 9, her Haft 

Samlingsplads.

V i  ville nu vende öS til det Kvarter, som 
er opstaaet syd for Aaen under Navn af 
Albanikvarteret. Dette har ikke nogen lang 
Historie, thi forst den 6te J u li 1858 aabnedes 
den smukke Zernbro, som sra Torvet forer over 

til dette Parti, og samtidig bleve de Marker, 

som udgjorde den gamle Bispelokke, „Beselokke", 

udlagte til Byggegrund, hvorefter Gader bleve 

afstukne. Her have vi nogle af Byens smukkeste 

Bygninger. T in g - og A r re s th u se t ,  hvoraf 
der S ide 33 gives en Afbildning, er opfort i 

1861 efter Tegning af Nebelong i italiensk S t i l  

af lyse Mursten. Z  Forbygningen have Odense 

Byting og de Ire' Landjurisdiktioner, som have 

deres Herredsting i Odense, deres Netslokaler; 

i den tredie for et P a r  A a r siden indrettede 

Etage har „Odense lekniste Skole" sine Klasse- 

vcerelser. I  den störe Vagbygning ere Arresterne, 

der ere indrettede efter Cellesystemet. B ag  ved 

Bygningen findes smaa Gaarde, hvori Fangerne 

enkeltvis komme i fri Luft, og den hele GaardS- 

plads med Have er omgiven af en hoj M u r. 

I  Arrestbygningen er en lille Kirke. Oven paa 

Tinghuset lige over Zndgangsdoren og Uret er 
paa Skjolde, der holdes af Lover, Stettens Sym - 
boler anbragte. Denne Gruppe er et Vcerk af 

Billedhugger Malte. Bygningen har kostet

100,000 Nd., hvoraf 15,000 Nd. var det Legat,

som Kammerherre Z. Benzon havde stjcrnket til 

et Varetcegtsfcengsel i Odense. Lige over for 

Tinghuset paa den anden Side af Albanigade 
ligger S y g e h u se t ,  som fuldendtes i 1862. A f 

denne anselige af rode Mursten i en Malende 

S t i l  opforte Bygning saa vel som af den ved 
Siden af imod S y d  liggende Frederik den 
syvendes Stiftelse gives her paa S ide  37 et 

Billede. Sygehuset er opfort af og for Odense 
B y  og Odense Amtsraads - Distrikt og har 
kostet 71,807 Nd. Det afloste Sygeindret- 

ningen i Graabrodre Hospital. F re d e r ik  den 

s y ve n d e s  S t i f t e l s e  er en betydelig Bygning, 

der staar som et smukt M inde om, hvad der 
kan udrettes ved smaa Bidrag, naar de 
samles og anvendes af ihcerdige Mcend. Tanken 

o,n Oprettelse af denne Stiftelse udgik sra Hof- 

stomagcr Gredsted, der som Formand i Haand- 

vcerkerforeningen kräftig arbejdede paa PlanenS 
Gjennemforelse. Den 29de April 1862 log 

Köngen over til Odense for at lcegge Grund- 

stenen, og den 6te Oktober samme A a r fandt 

den hojtidelige Zndvielse Sied. Gamle, vcrrdig 
trcrngende Haandvcrrkere og disses Enker saa 
her enten Fribolig eller Volig for en ringe Be
inling. —  A f private Bygninger i dette Kvarter 
man ncevnes de i antik klosterlig S t i l  opforte 
Bygninger i Tvcergade, som höre til det fordel- 

agtig bekjendte ba je rske  O lb r y g g e r i ,  anlagt 

i 1859, og det i samme A a r i Albanigade i 

Nencessansemaner opforte D am p kjokken  med 

Badeindretning. Som  en almennyttig Zndret- 

ning, hvonned Odense ogsaa er kommen forud 

for de andre Provinsbyer, maa her endnu 

fremhcrves den rom erske  B a d e a n s ta lt .  

Mange syge og lidende have her sundet Lindring 

og Helbredelse. —  Her kan passende omtales, 

hvad der i tidligere Tider har vceret gjort for 

Nenligheden og Sundhedens Bevarelse ved B  ad e- 

in d re tn in g e r .  Z  Middelalderen var Uren- 
lighed i Huse og Klcededragt alinindelig, og i 

Forbindelse med den megen Nydelse af Kjod, 
Flcesk og Fist avlede den mange Sygdomme, 

hvoriblandt Spedalflhed var den vcerste. Disse 

stakkels Spedalste vare ligesom hos Zoderne i sin 

Tid udstudte af Samfundet, og der blev for 
deres Skyld  uden for Byerne opfort Hospitäler, 

under Navn af S t .  Z o r g e n s  gaa rde . E n  

saadan stk Odense meget tidlig uden for Pjente
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Mplle; den laa ikke til Gaden, men i den 
Vinkel, som den nordlige Husrcekke af St. 

Jprgensgade danner imod den vestlige Husrcekke 

af Skrceppestrcedet, altsaa der, hvor der nu er 

Haver. Ved dette Hospital laa en Kirke 

med Kirkegaard, som var indviet til S t. Lau

rentius, og af disse Bygninger fandtes endnu i 
1709 nogle Levninger. Prcestegaarden laa lige 

over for, syd for Gaden. Jnd til Hospitalet og 

Kirken lob et Strcrde under Navn af St. Zpr- 

gensstrcede, der er blevet aflpst af Skrceppestrcedet. 
Det andet Middel, hvorved man vilde mod- 

arbejde Urenligheden og dens Folger, var

offentlige Bade. At der fandtes en Vadstue i 
Dronning Kristines Tid ses af hendes Negnflabs- 

bog, hvori det hedder: „23 ß. til Vadstuemanden 
i Odense for Sjcelebad", hvilket Bistop Engels
loft forklarer saaledes, at „Dronningen gav fri 

Bad for sättige i Guds Navn til sin Sjcels 

Frelse". Ogsaa Domprovst Hans Urne betcenkte 

i fit Testament af 1503 de sättige med en Bad- 

stuegang. Z  flere Vyer har den Gade, hvori 
den offentlige Vadstue fandtes, faaet Navn af 
Badstuegade. Disse Vadstuer opvarmedes ved 

gloende Zerukugler, der ogsaa i Veboelsesvcerelser 

vare det almindelige Opvarmningsmiddel, forend

Kaminer og Kakkelovne bleve almindelige. Vad- 

stuerne forsvandt i Trediveaarskrigen, men kom 

dog siden alter frem, og i Aaret 1704 udfcer- 
digede Magistraten et P riv ilegs- og Vestikkelses- 

brev for en Badstuemand, at Han maatte holde 

en god Badstue til Vyens Jndbyggere.
Det gamle Odense har endnu mere end det 

nuvcerende Haft sin stprste Udstrcekning fra Ost 

til Best, ja egentlig kun vceret een Gade, som 

gik i denne Netning. Den celdste De l er utvivl- 

fom den ostlige, og vi ville derfor ogsaa under 
en Vandring igjennem denne Strcekning gaa ud 

fra den ostlige Ende. Byen begyndte der, hvor 

Nosenbcekken lpber ud i Aaen, men uden for

denne Grcense laa dog enkelte Bygninger, saaledes 

St. Jprgensgaard, Kirke og Prcestegaard, og 

der kom efterhaanden flere og flere Hufe til; dog 
vare de endnu, hvad der kan ses af Tegningen 
paa S ide  18, i 1747 ikke sammenbyggede. Tcet 

vesten for Bcrkken stod Byens Port, som den 
Gang kaldtes Pjenteport og Osterport, senere 

St. Zprgensport.
Navnet Skrceppestrcxde kommer vistnok 

fta, at her i Slutningen af det 17de Aarhun

drede boede en M and ved Navn Jens Skrcrp, 
der ejede flere af de smaa Hufe i dette Strcrde. 
Jmellem Aaen og Pjentedam, der soin en lille 

S p  strakte sig fra Overgade imod Nord paa det
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Sted, hvor der nu er en aaben Plads, taa 
P je ilte  M o l le ,  nu Nr. 67. Den tilhorte det 
Prcrstesamfiuld, smn boede i Provstegaarden, og 

har derefter faaet sit Navn, idet Medlemmerne 

af dette Sainfund horte til Benediktinerordeiien, 

men Navnet „Veilt" lod i Fotkellluilde som 

„Pjent". Denne var den celdste Molle i og 
ved Odense og er vistnok bleven anlagt, kort 

öfter de af Knud den störe fra England hidkaldte 
Beuediktiuermunke vare komne hertil; formaltes 
Körnet af Trcrlkviuder paa Haandkvceril. M o l

len, der i de sidste 100 Aar ikke havde nogen 
Betydning som Kornmolle og tilsidst kun brugtes 

som Valkevcerk, kjobtes i 1852 af Odense Kom
mune, som snart folgte den igjen; den fik sit 
Band fra den paa den anden Side af Gaden 

liggcnde P je n te d am , der fyldteS af Byens 

Na'k og strakte sig tidligere tilbage over Adams

engen og Haveu til Legatskolegaarden og Frue 

Prcestegaard, hvorfor man nu ogsaa ved Op- 

forelsen af den lly Legatskolebygning i den forst- 

ncrvnte Have har sundet, at Jordbuilden bestaar 
af Mudder i flere Alens Dylide; man har 
derfor inwd Forveutning niaattet begynde Op- 
forelsen med eu kostbar Pcrleiledranlilülg. T il 
Miude om. deil udtorrede Pjeiltedam har den 

sideu der aiilagte Gade, som dog endnu kun er 

en Vej, faaet Navn af P j e n t  edam s gade, og 

den audeii, soiu sicher dertil og tildels gaar over 

Adamsengen, A d a m s  gade, medeus det tredie 
Led af den ny Forbiudelsesvej iiiiellem Over- og 
Norregade er bleven kaldt O st  ergäbe, fordi 

den gaar imod Ost; Navnet Ostergade har tid
ligere vcrret brugt om den Strceknillg af Over- 

gade, soin begynder ved Frue Kirkestrcrde og 

gaar til S t. Jorgensgade, saa at Navnet Over- 

gade kun har betegnet den Strcrkning, som 

svarer til Nedergade. Jfolge Fligleperspektivet 

af 1593 strakke der sig den Gang en Ncekke 

Hufe längs „ied Pjente Dam s vestlige Side. 

Stedet paa Hjornet af S t. Jorgeilsgade og 
Pjentedamsgade, Nr. 2, og Nabogaarden, Nr. 4, 

ere incrrkelige derved, at her fandtes det fo rste  

o ffe n t lige  B o g t r y k k e r i,  som har vcrret i 

Odense. S o m  omtalt paa S ide  1 er den forste 

i Danmark forfattede Bog, soin endnu haves, 

streveil i Odense i Aaret 1109, inen forst i 

1482 blev Bogtrykkerkunsten kjendt her i Landet, 
idet deil forste Bog, som er udkommen i D an 

mark, i dette Aar blev trykt her af en omrejsende 
Vogtrykker ved Navn Zohan Snel. Han rejste 

dog snart bort, hvorefter der indtil 1686 ikke 
var noget Bogtrykkeri i Odense. Z  Aaret 1682 

fik Biskop Kingo Privilegium  paa at maatte 
oprette et Bogtrykkeri, og den kingoske Presse 
var saa under Bestyrelse af Zorgeil Skroder og 

dennes S o n  Kristian Skrcher i Virksomhed fra 
1686 til 1705. Derefter var der igjen intet 
Bogtrykkeri i Gang her i Byen indtil 1731, da 

eil kjobenhavnsk Bogtrykker ved Navn Zohan 
Kristoffer Brandt anlagde et Bogtrykkeri, hvorfra 
der i 1735 udkom den forste Provinsavis i 

Daninark. Hvor Kingos Bogtrykkeri har vcrret, 
vides ikke, men af Protokoller i Naadstuearkivet 
frenigaar det, at Braildt's har vcrret i de ncevnte 

Ejendomme. Z. K. Braiidt efterfulgtes af 

Wilhelm Brandt, som ogsaa boede der. Han 

dode 1778, hvorefter Hans Enke folgte Bog- 

trykkeriet til Kristian Zversen, soin i Stokkebye's 

Gaard paa Norregade, Nr. 29. i 1780 begyndte 

Udgivelsen af „Fylls A v is ",  som gik ind den 
Iste M a rts  1868. (Mere om Bogtrykkerierne i 

Odense findeS i fenite B iilds tredie Hcefte af 
Sanlliilger til „FyuS Historie og Topografi", 
samt i „Tilbageblik paa Stiftstideildens forste 

Aarhundrede".)
Ved Enden af St. Jorgensgade findes Byens 

G asvce rk, som blev anlagt af et engelsk Kom- 
pagin i 1853. Det er tre Gange blevet udvidet, 

hvorefter det nu har Ire Gasbeholdere, der 

kunne runulie 50,000 Kubikfod Gas. Forbrugen 

har i de sidste Aar vcrret imellem 10 og 11 

M illioner Kubikfod, og den De l deraf, som 
forbruges i Byens 251 offentlige Lygter koster 

Kommunen aarlig omtrent 3500 Nd.
Lidt lcrngere ude paa Aaens nordlige Side 

ligger S t .  J o r g e n  s T e g lvc rrk , tilhorende 

Kjobnla'ild E. E. Schnakenburg. Dette Teglvcrrk 

er anlagt öfter de nyeste Princiver for demie 

Jndustrigreu. I  den nylig opforte Niugovn 

foregaar Brcrndiilgeu uafbrudt D a g  og 9iat, 

Soinmer og Vinter, hvorved det bliver muligt 

aarlig at fabrikere over 5 M illioner Sten af 

forskjellig S la g s :  Mur-, Tag- og Form sten. 

Vcrrket drives af eu 12-HesteS Dampmaskine. 

For at Trcrkket längs med Jorden igjeilllenl den 

150 Alen lange O vn  kan vcere tilstrcrkkelig stcrrkt, 

er der opfort en 60 Aleir hoj Skorsteil. Her
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er alle de smukke Formstene, som ere blevne 

brugte ved St. Knuds Kirkes Nestavration, blevne 

lavede og brcendte.

Zdet vi nu vende tilbage for at fortscette 

Vandringen op i Vyen, maa vi forst et Ojeblik 

standse ved P ro v s te g a a rd e n .  O m  det 

Prcestesamfund, som her fik sit Scede kort efter 
KristendommenS Zndforelse, er der oven for 

blevet talt. L e  mcerkeligste af dette Samfunds 

Styrere, der kaldtes Provster, have vceret Hans 

Urne, dod 1504, og Anders Glob, dod 1546. 

Hans Urne var en Broder til den bekjendte 

sjcellandfke Viskop Lave Urne og har efterladt 

sig et M inde ved det af Ham oprettede Testament, 
som fandtes i den lcerde Nostgaards efterladte 

Papirer, hvorefter det er blevet aftrykt i „Dansk 
M agasin "s forste Bind; det vifer iblandt andet, 

at Hans Urne har ladet ikke faa Boger trykke i 

Lübeck. Mester Anders Glob var Frederik den 

sorstes Nentemester eller Finansminister og var 
virksom ved Kirkevcesenets Ordning efter Refor

mationen. Biskop Zeus Andersen Beldenak lod 
1504 Provstegaarden nedrive for af dens M a - 
terialier at opfore sin Bispegaard —  se Side 32 
— , men den —  nemlig Provstegaarden —  maa 

dog snart igjen vcere bleven opfort, thi paa 

Fligleperspektivet af 1593 ses den, bestaaende af 

4 Lcenger, at ligge nede ved Aaen. Efter 

Reformationen gav Köngen denne Gaard nced 
tilhorende Bondergods og Herligheder til Nigets 
Kailtsler som et Lonningslen, og i denne Egen- 
skab ejedes og i nogen Tid ogsaa beboedes den 
af Arild Hvitfeldt og Kristen Tomesen Sehested; 
den forste er bekjendt af sin Danmarks Historie, 

og den sidste fik i 1654, da der var Pest i 

Kjobenhavn, Tilladelse til at forlcegge Kancelliet 

til Odense.

D a  Kantslerembedet ved Enevceldens Znd- 

forelse blev nedlagt, solgtes dette Kronlen; i 
1690 ejedes det af AdmiralitetSraad Lassen. I  

1746 indrettedeS Bpgningerne til Lugt- og 

Manufakturhus, men i 1770 omdannedes det 

til Nytterbarakker; nu ejeS Gaarden af Byen, 
som lejer den til Staten, der benytter den som 

Nytterkaserne. E il ny Hestestald har Kommunen 
i denne Anledning ladet opfore i 1858. Det i 

Gaarden vcerende Nidehus opsortes 1795 og 

blev da iscer brligt af Adelen. Efter al Niine- 

Ughed vil ved den sorestaaende Ordning af

Zndkvarteringsforholdene Provstegaarden ganske 

blive forladt af Militceret.
F ru e  S o g n s  P rce ste ga a rd  har ligget 

der, hvor den nn ligger, i nündst 400 Aar. I  

den katolske Tid har den vistnok vceret Bolig 

for en De l og muligen for alle de Kirkeherrer, 

som udgjorde det Prcestesamfund, hvis Formand 
Provsten paa Provstegaarden var. Efter Re
formationen blev Seden indtil 1739 og maaske 
ogsaa en Tid lang Agedrup Annex til Frue 

Sogn, ligesom naturligvis St. Zorgens Kirke og 
Sogn  blev indlemmet i Frue Sogn, og da 

feuere Kirkens Patron, Kantsleren, som havde 

Lenet, overdrog nogle af Kirkens Jorder til 

Frue Prcestekald, blev dette Kald meget ind- 
bringende. Det gamle Stuehus, som Provst 
Colding i 1846 ombyttede med det nuvcerende, 

var opfort i Aaret 1633, hvilket saas af den 

lange latinske Zndskrift paa en Bjcelke over 

Doren, som er gjengivet i „Odense B y S  Sogne- 

historie efter Reformationen" S ide  168. Port- 

bygningen —  se Side 20 —  er opfort af v. 

Haven den celdre. A f Materialierne i det ned- 
brudte Stuehus er Nr. 34 paa Heden opfort. 

O m  folgende Prcester i dette So gn  har Histo
rien opbevaret en eller anden Mcerkelighed: 

Bertel Lang, dod 1597, blev idoint en Bode for 
en Forseelse ved Alterbordet; P o v l Anderseir 
Medelby, dod 1632, havde vceret Superintendent 
paa Gulland, hvor Han blev afsat; Han har 

udgivet flere Skrifter; Magister Lndvig Mikkelsen, 
dod 1643, havde en latterlig 9!ai^gstrid med en 

anden Magister; Magister Peder W ins- 

low, dod 1708 som Sogneprcest i Prcesto, fik 

Loste om Einbedet ved at forlove sig med sin 
Formands Datier, men da Han ikke gjorde A lvor 

af at gifte sig med hende, klagede den tilkonnnende 

Svigerfader til Köngen over Hans Rolen og 
paaskyndte derved Bryllnppet; W inslow var 
Forfatter og Fader til den beromte Lcrge Zakob 
W inslow  i P a r is ;  Magister Frederik Kristian 
von Haven, dod 1739, var her Sogneprcest i 

47 A a r og har virket meget; Han fik saaledes 
den Bygning opfort paa Kirkegaarden, som 

indtil 1855, da den nedbrodes, laa foran Lig- 
kapellet, og hvori de sidste Kateketer havde Bolig; 

v. Haven gav den til en Skole for Sognet; 
Magister Lavrids Zensen Brondlund, dod som 

Prcest ved Trinitatis Kirke i Kjobenhavn 1750,
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har forsattet Almanakkerne for 1726 til 1729; 

Salom on v. Häven, dod 1777, en S M  af 

Frederik v. Haven, er bekjendt af fit Kanal

projekt. D e  folgende Prcester have vceret: 
Kristian Sejdelin, -s-1799, Tobias Wirth, -f 1821, 

Avgustin Herm. Steenbuch, s 1845, Provst Hans 

Erik Colding, -f 1857, og Stiftsprovst Hans 

Peter Svitzer, f  1871.
Ved den Ordning af Kirke- og Skoleanlig- 

genderne i Odense, som af en Kommission blev 
vedtaget i 1541, blev det bestemt, at Frue 
So gn  skulde have to Prcester, en Sogneprcest og 

en re side rende  K a p e l la n ,  og saaledes var 
Ordningen ogsaa indtil 1809, da Embedet i 
Henhold til Nesiriptet af 30te September 1803 

nedlagdes til Fordel for Skolevcesenet. Kapellan

gaarden, Nr. 5 i Frue Kirkestrcede, tidligere 
Bolig for den Prcest, der forrettede Tjenesten 

ved S t. Anna Alter i Frue Kirke, nu tilhorende 

Hattemager N. Dorch, blev folgt for 2500 Nd. 

Kapellanerne klagede beständig over Lonnens 
Ninghed og Arbejdets Besvcerlighed, og det ikke 
uden Grund, da Zndtcegterne efterhaanden gik 
over til Sogneprcesten, som lod Kapellanen for 
rette den meste Tjeneste, navnlig i Seden, hvortil 
Han —  Kapellanen—  en Tidlang ikke engang 

flk Befordring af Sogneprcesten, uagtet denne 

havde den dervcerende Annexgaard og i nogen 

Tid ogsaa alle andre Zndtcrgter af dette Enibede. 

Der var ogsaa flere Gange alvorlig Strid  

imellem Sogneprcesten og Kapellanen om Ar- 

bejdet og Zndtcegterne. Saavidt vides er kun 

en af bisse Kapellaner i lcengere Tid bleven i 
Embedet, nemlig Hans Andersen Eblemand, som 

havde det fra 1637 til 1660. Han stod i stör 

N y  for sin Fromhed; Han gjorde dagüg sin Von 

for Alteret, paa Prcedikestolen og paa sit Grav- 

sted i Frue Kirke, og hver Sondag Morgen, for 

hair rejste til Seden, i St. Knuds Kirke. Kate- 

keterne have vceret: Faaborg fra 1813, Nanne- 
stad fra 1825, Vrasen fra 1829, Borch fra 
1832, Petersen fra 1843 og Steenbuch fra 

1848 til 1854.
F ru e  K irk e  antages at vcere bygget for 

Albani Kirke, idet inan maa formode, at den 
forste Frue Kirke allerede fandtes i Knud den 

stores Tid, eftersom de af Ham indkaldte engelfke 

Benediktinermuilke fik deres Bo lig  i Kirkens 

uiuiddelbare Ncerhed. Den nuva'rende i Nund-

buestil opforte Bygning er derimod opfort i 

Tiden fra 1184 til 89, paa hvilken Tid man 

byggede af huggede Kampesten, og af saadailne 
findes endnu ikke faa i denne Kirkes Mure. 

Zfolge Grundtegningen af 1593 havde den et 

anseligt S p ir  paa Kirketagets Kors. Side- 

flojene, som gjore den til en Korskirke, ere 

fenere Tilbygninger, som i den katolske Tid, da 
Kirken havde 11 Altere foruden Hojalteret, have 
vceret brugte til Altertjeneste. Den Udbygning, 
hvori nu Sakristiet findes, er opfort af den 
oven for ncevnte Domprovst Hans Urne, som 

her lod sig begrave. Heri stiftede Skrcedderlavet 
1470, efter at Kirken et P a r  Aa r i Forvejen 
var bleven restavreret, et Alter, hvis smukt ud- 
skaarne Tavle nu findes paa det oldnordiske 

Museum i Kjobenhavn. Et stört, meget gammelt 

ved en Mcengde deri udskaarne Navne mcerkeligt 

Skab til Opbevaring af Altergjenstandene har 
nu P lads i dette Num; heri gjemmes et Stykke 

Zern, som en Gang gjaldt for en Nelikvi. 
Zfolge Birkerod fandtes paa Hans Tid i Kirken 

en Sten, hvorpaa der paa Latin stod: „1353 
ottende Dagen efter Marice Himmelfartsdag". 
Vedel Simonsen siger: „Maafke sigte disse O rd  
til Befiielsen fra det holstenske 36aarige Trcel- 

domsaag", men denne Formodning ligger noget 
fjcern. Kirken har Haft et Vaabenhus, frembragt 

ved en Forlcengelse af Taget paa den nordlige 

Sideflojs vestlige Side. Kirkegaarden gik i  den 

katolske Tid lige over til Husrcekken i  Frue 

Kirkestrcede, som af Nesen kaldes Ejbystrcedet. 

Zmellem Kirkegaarden og Aaen fandtes kun et 

enkelt Hus, faa man kjorte fra Moglebro —  

Storbroen —  lige op i Nedergade. A f Mcerke- 

ligheder i Kirken maa ncevnes: Prcedikestolen, paa 

Grund af dens smukke Udskceringer, (den er 1601 

forceret af Zomfru Zda Skinkel, som boede paa 

Overgade i Nr. 34— 38), og K lavs Bergs Alter- 

tavle. Dette Kunstvcerk er beskrevet af Overlcerer 
Mülertz i Odense Skoles Program  for 1813, 

af Pastor vr. Viborg i „Kirkehistoriske Sam - 
linger", hvis Afhandling er ledsaget af et godt 

Trcesnit, og af Professor Hoyen i et eget lille 

Hcefte, hvis Titel er „Altertavlen i Frue Kirke 

i Odense", og som slutter sig til det af E. Nye 

bekjendte störe Fotografibillede af dette Kunst

vcerk. D a  der saaledes foreligger gode Veskri- 

velser og Afbildninger, maa her folgende
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Oplysninger anses for at vcere fyldestgjMende: 
Klavs Berg, der var udgaaet fra et af de rige 
Patriciers Hilfe i Lübeck, havde i sin Ungdom 

lcert Billedstcererkunsten, som der i den katholske 

Tid var megcn Brug  for. Han koin —  0111 Aaret 

er man uvis —  efter Dronning Kristines An- 

modning med sine 12 vel pvedc Svcnde til Odense,

Side 13. Tanken i Hovedpartiet har Berg 
ntvivlsomt laant fra en Afhandling af Francifka- 
nerlics —  Graabrodrenes —  sturste Lcerer, Bona- 
ventura, dod 1274, hvori Han beskriver og af- 

bilder det Livsens Troe i det himmelske Jerusalem, 

som ointales i Zoh. Aabenb. 22, 2. Z  Bona- 

ventnras Afhandling skildres Troeet som havende

hvor Gaarden Nr. 28 paa Overgadc, nll til- 

lMende Agent Bang, ovcriodes Hain. Han gjorde 

selv „Udkastene", og Hans Svende Haaiidarbejdet, 
og forst efter flere A ars iifortrpdne Arbejde blev 

Altertavlen kort efter DroiUliiigens Dod i 1521 

opsat i Graabrpdre Kirke. Onr Flytningen se

tre P a r  Tvillinggrene, hvis Friigter ere betcgnedc 

ved Skriftsteder, lilcdciis Stammen bcerer deir 

korsfcestede Frelser. Bergs Midterparti har en 
lignende Fremstilling. Handlingen foregaar oppe 
i Hünlen, i hvis Midte der lpster sig et gyldent 

Trce ilied trende samnrenflyngede smcekre Stani-
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ved Roden, midt paa og pverst oppe, hvor Grc- 

nene strcekke sig vandret ud til begge S ider og 

iiwdcs af andre fta Skyerne, ere afhuggedc. P a a  
den nogne Stamme hcenger den lidende Forsoner 

med Hceilderne naglede paa de to pverste Grene 

og Foddcrne ü l selve Trcect. Offeret er flild- 

bragt, Hovedet er funket ned imod Brystet, Side- 

saaret er aabnet, og Binden leger med de brede 
Flige af det om Hans Lcender bundne Klcede. 

Han  hcenger ikke til Spo t for sine Fjender, inen 
som det störe Sonoffer til Bestlielse for alle Ti- 

ders udvalgte, medens Englebprn boltre sig ünel- 

lem Skyer, der udgaa fra Nammens fire Sider. 
P a a  den mellemste Greil til venstre ses hellige 

fra de,l gamle Pagt, og lige over for paa den 
anden S ide  Apostlene; paa den nedcrste Gren 
til venstre finde vi nogle af de hellige Märtyrer 

—  se S ide 29 —  og paa den lige over for have 

vi Kirkens Beskyttere og Leerere. Undcr Trceeis 

Grene foran Nodderne ses prcegtigc Figurer, som 

forestille M a ria s  Forherligelse som Kristi Moder; 
M a ria s  Moder, Anna, rcekker KristllSbarnet over 
til Moderen, medens hellige Kvinder samle sig 

onlkring denne Hovedgruppe. Dvcrst oppe frein- 
stilles M a ria s  Forherligelse som Kristi Vrud; hun 

kncelcr her imellenr Faderen og Sonnen, som 

kröne hende til at vcrre den hnnmclske D ronniilg; 

Englene istenune et Zubclkor og svinge Korsct og 

Hudstrygiringspcelen foul Sejrstegn. P aa  Flojene 

er i 16 Nelieffer Frelserens Lidelscr, Nedfart til 
Helvede, Opstandelse og Hünmelfart, samt den 

Helligaands Udgydelse Historist ftenlstillede, nren 

i mindre ophojet Arbejde. P a a  Fodcll af Alter- 
tavlen ses kncelende Figurer, som forcsttlle Kong 

Hans, Dronning Kristine, dcres Spnner, Kristian 

den anden og P r in s  Frands, den fprstes D ron 

ning, Elisabet, og deres forstefodte, P r in s  J o 

hannes; i Midten staar der: opstandne Frelscr, 

som de kncelende sc heil til. Altertavlen staar 

imidlertid ikke mcre i den uforkrcenkede Helhed: 
Malerierne paa Flojene ere tabte, Figllrernc nogct 

befladigede og stmnskjcendede ved cn dclvis Ovcr- 

lnaling, og Afslutningcn for ovcn lnangler.

Kirken er bleven rcstavreret 1741, efter Krigcn 

1848, 49 og 50, da den var et Varedepot, og i 

1866 og 67, saa den nu er en scerdelcs venlig 

og stnuk Helligdom, hvis Adre kan ses af Villcdet 
paa Side 41.

Som  enhver Sognekirke i Kjpbstcederne havde 

en La t in sko le , hvis Disiple undcr en „Hörers"
—  Lcerers —  Vejlediling stulde forrctte den dag- 

lige Korsang, saaledes ogsaa Frue Kirke. Denne 

Skolebygning er i en nogct forandret Skikkelse 

det nuvcerende Ligkapel og blev af Provstiet op
fert 1308, saa denne Bygning ined Fpje kan 

kaldes „den stprste Antikvitet i Odense"; den er 

derfor ogsaa afbildet saavel i Engclstofts „Odense 

B y s  Historie" som i Traps „statistist-topografiske 
Beskrivelse af Danmark". I  1528 undergik 

Bygningen en Neparatioil, hvoronr en Sten  med 

Provsten Anders Globs og de tuende Kirkevcer- 

gers, Mikkel M ules og Anders Nielsens, Navne 

og Vaabner vidner, hvilken Steil endnu har sül 

P lads i Muren. Bygningen var i gjennemfprt 
Spidsbuestil, hvilken cndllli er bevaret i Gavlene.

—  Horercrl, som ledte Korsangcn, hed Sogiledegll, 

og Hans 11 Medhjcrlpere iblandt Skolcns Disiple 

kaldtes Dcgilc, hvilkeil Sailgiilstitlltioil her som 

allevegile holdt sig indtil 1803, da Klokkereil med 

sine Kordrenge fra Almuestoleil traadte i Siedet. 
F ru e  L a t in sk o le  nedlagdeS efter Reformationen 

og sanlnlcilsmcltedes tilligenled S t. Hans med St. 
Knuds Latinskole, hvilken sidste saa afgav Kor- 
personale til alle tre Kirker. E n  K lokke r undcr 
Navil af Niilger forekommcr allerede 1664, og 

demlc Kirkcbetjcnt havde siil Bolig i den omtalte 

ganlle Latiilstole. Blandt Klokkerne lnaa nceviles 
Zohail Parnmil, -j- 1751, som har sat sig et 

Miilde ved at forcerc Kirken Io Lysekroner, hvoraf 

dcil eile hcenger i Köret, og den anden i den 

Sidefloj, som kaldes Mandskapellet, ligesonl Han 

ogsaa har stiftet et Legat af 50 Nd. til Lys  i 
Kronerne. Hail var af eil gammel odeilsist Slcegt. 

Hans Eftcrmand Frederik Kyhl blev tillige Lcerer 

ved deil i Sognet oprettede mllleste Skole, soin 

stk sit Lokale i den af den celdre v. Haveil i dettc 

Djcnlcd opforte Byglüllg paa Kirkegaarden —  
se S ide 39. Kyhl, over hvem der findes en 
Gravtavlc i Frlie Kirke, fik ligesonl de andre 
Leerere ved Mulernes Skoler Navn af Kateket, 

hvilket dog ikke nlaa forvexlcs ined Kateketnavllet 

efter 1803; hint betcgncdc Stlldeiltcr, der, udcn at 

vcere ordineredc, vel nll og da prcedikede, meil ellers 

blot varc Lcerere, medens dette bctegner gejstlige,der, 

eildstmlt de ncenncst gjorde Tjeneste sonl Lcerere 

ved Vorgerskolen, tildcls lldfyldte deil residereildc 

Kapellans P lads ved Frue Kirke. Dette Kateket-
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embede bestaar jo endnu, inen vil blive iilddraget, 
saa snart den mwcerende Katcket, Johannes M ö l

ler, afgaar, hvorefter der igjcn vil blive ansal 

en Andenprcest i denne störe Menighed. Kate- 

kelerne efter K M  löge Embedsbolig i v. Hävens 

Skolehus og hcnfliMedc Skolen til den gainle 

Klokkerbolig ellcr fordums Latinskolebygning. I  

1835 stk Klokkercn som Lcrrer Bolig i Nr. 66 

paa Ovcrgade. N il er Klokkerenlbcdct og 

Lcercrgjerningcn alter blevne adskilte. Jincl- 

lcin den gamle Kirkegaardsinur og den,nedrevne 

Kateketbolig gik en Slippe hcn lil og forbi Sko
len. —  Foreild vi sorlade dell gainle Latiilstole 

ved Frnc Kirke, maa vi mindcs den Leerer ved 

samlne, som paa en Maade har vcerel vor forste 

dramaliske Forfaltcr. Denne Mand er K r is lc n  
H an se n , som i Fredcrik den fprstcs Tid skrev 

Ire riinede Komedicr, hvoraf Brudstykker crc med- 

delle af Nyerup i „M inerva" for 1786, af P . 
V. Jacobsen i „Historist Tidsskrifts" 51c Bind 

og as Th. Overskov i forste Bind af „Den danste 

Skliepladses Historie". Den forste Koinedie Händ
ler om en Kvinde, der, medcns hendes Maiid 
var paa en PiUcgrimsrcjse, blcv forfort af en 
Hofmand, efter al hnn forst havdc afvist en Vonde 

og en Mnnk. Der er Trolddom nied i Spillei, 

og det er ved denne, at „Hofmanden fanger 

hendes Vilje". Komedicn har lil Hensigt al 

vise, hvilke flenllnc Folger de hyppige Pillegrims- 
rejser forte med sig, og for at revse MunkencS 
Uscvdelighed. Den anden Koinedie Händler om 
P r in s  P a r is 's  Dom, og den tredie er eil Ovcr- 
scettelse af det latinste Mystcrie „Den helligc 
Dorotheas Martyrdoin" og er streuet som et 

Forsvar imod den lutherske Leere. Der er al 

Sandsynlighed for, at disse Koinedier ere blevne 

fpillede her i Odeilse, og det af Kristcn Hansens 

egne Disiplc. D a  inan maaste i deiule Oplys- 

ning künde finde en Modsigclse til den tidligcre 

Vemcerkning om, at det forste danste Skuespil 
blev opfort hersteds i 1789, stal jeg crindre oin, 

at disse „Mysterier", hvoraf der ogsaa feilere er 
opfort cnkelte af Latinstolens Clever, ikke ere 

Koinedier i den Vetydning, hvori man nu tager 
dette Ord.

O m  Gaarden Nr. 60 i Ovcrgade ligc over 

for Frue Kirke se S ide  22. Nabogaarden til 

denne, Nr. 58, er mcst bekjendt uiider Navil af 

Scebe g a a rd  eil. P a a  en Stcn  over Porten

ses Frcderk deil femtes Navnetrcek, Aarslallet 
1755 og Jndflrifteil: . K Ö N I G I N  k U IV I I. L -  
O lK U L r  Scebesl-derict an-

lagdcs i dette Aar paa Aktier og sik ligncilde 

störe Privilcgier som det i Konsill M m s 's  Gaard 
i 1751 anlagte Snkkerraffinaderi havdc faaet, 

ilemlig at cnkelte Vyer üm iilaatte forhaiidle 
Slikker og Scebe, som konr fra disse Io bcgllil- 

stigede Hnse, hvorfor det ikke var nogct Uiider, 
at de havdc eil rivcnde Afscetinilg. Sllkkerkogc- 
riet blev anlagt af eil Agciit Appleby, som havde 

Sukkerplaiitagcr i Vestindien, og ejedcs sideil af 

Krigskommisscer Vrowll og Grev Noepstorff, ved 

hvis Fallit det iledlagdes 1835. Scebesyderict har 

vceret ejet af Kjobmand Peter Eilschoii, Kjobmand 

Niels Möller, I .  G. Valentin —  se S ide  9 — , 

og ejes nu af Naadmand A. Bocsen. P o s i 

tz a a rd  eil var for Io Gaarde. Her boede B o r
germester Holiii, om hvein der fortcclleS, at da 
Han i 1764 ved Auktion stnlde kjobe Aalykkegaard 

til Vpen, lod Han sig den selv tilflaa. Hans Grau

sten fiildcs iblaildt dein, som udgjore Gulvet i 
Jndgangen til Frlie Kirke. Paa  den „kongeligc 

Post- og Gjcestgivergaard" fcjredcS KoilgcnS Fod- 

selsdag 1772 som eil stör Glcedcsfest i Anledning 
af Strlleilses Fald. Dell nuvcerende ailselige 

Vl-giling er opfort af Postmester Lallseil i 1837. 

Ved kgl. Reskript af 16de Septenlber 1763 sik 
deil det ncevilte Privilegium, fordi der ganste 
inanglede ailtagelige Gjcestgivcrgaardc.

Naadmand U rb a n  H a n se n s  G a a rd  og 

Nabogaarden saavel i Frue Kirkestrcrde som i 
Ovcrgade have tidligcre Hort sannnen; i deil 

sidste boede Kjobmand Halls Testen, sol,l var eil 

af de driftigste Haildelsillceild i Odense i Begyn- 

delscn af dette Aarhundrede. I  de Io andre 

have tidligere boct Snedkcre og Vodkere.
I  Nr. 3 i F r u e  K irkestrcede  sindcs over 

Jndgangsdorcn i Porteil et af^Elde licestcil for- 
tceret BrudstlMe af en Egebjcelkenned Udskceringcr 

og eil Jlldskrift, hvoraf blot kan lceses: 
r U I ^ L ,  V IU I 6 i r 8 L 1 7 8

6 -^ . r r K ,  AH)H, hvilke O rd imidlertid

dog sige os, H M l  Tlstker i  Aaret 1502 har op

fort deil Byglliilg, hvori denne Vjcelke har siddet. 

Deil folgcilde Ejeildonl —  Nr. 5 —  har sidcn 

1753 tilhort deil Dorch'ste Fainilic, hvis Stam - 

tavle, for saa vidt Familiell har vceret Ejcr af 

denne Gaard, kan lceses paa det udhcrngte Hatte-
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inager-Skilt, idet der paa samme staaer: Henrik 
Dorch 1753, Jens Dorch 1781, Henrik Dorch 

1804 og Niels Dorch 1852. (Jblandt andre 

indvandrede Slcegter, som lildcls paa sannne 

Sted have holdt sig her i  Byen i over hundrede 

Aar, inaa iscer ncevnes Fainilierne M ilo, Hempel, 

Waidtloff, Basse, Holst og Langhoff.) Jude i 
Hilset Nr. 5 staar paa en Bjcelkc: I. H. 8. (hvilke 
Bogstavers Betydning er forklaret paa S ide 25) 
samt Navnet ^ L k 8 L ^  1559. O m  Ejen- 

doinnien Nr. 7 se Side 40. Ester Aarstallene i 

Nr. 5 og 3 at slutte, inaa man antage, at Hns- 

rcekken paa Frue Kirkegaard eller i det sencrc 
opstaaede Strcede er bleven opfort i den forste 

Halvdel af det 16de Aarhundredc.
D a  Fugleperspektivet af 1593 optoges, var 

der slet ingen Huse uden for „ M o g le b ro ",  men 
Haver og Marker gik lige ned til Aaen, og Byeiis 

Port paa den Kant stod tcet inden for Vroen, 

over hvilken Vejen gik til Svendborg; forst da 

den iiy Landevej til Nyborg blev aiilagt —  se 

S ide  21 — , kom ogsaa Udkjorselen til dcnnc 
B y  til at gaa over denne Bro. I  Aarei 1844 
byggedes af M . P . Allerup den nuvcerende Over- 
kjorsel, som er den forste Jerndro i Danmark; 
den fik efter Kroiiprins Frederik Navnet „Frede- 

riksbro", og Gaden udenfor„Frederiksgade"; tid- 

ligere hed den „udenfor Mollebroport" eller „Bro- 

gade", hvilket sidste Navn nn knn bctegner den 

körte Gadestrcekning, som ligger imellem Vroen 
og Kirkestrcedet. I  den störe Nandflod 1572, 
der tilsatte Aanulndiiigen saaledes med Sand  og 

Dynd, at Sejladsen paa den maatte ophore, bort- 
reves den davcerende Moglebro. P a a  et Grund- 
ris  a fB yen  fta1717 ses endnu ildeii for Vroen 

tun et P a r  Huse, som laa der, hvor im „Gryn- 

husene" ligge, hvilken Gyde vist nok siiarere cnd 

Frlie Kirkestrcede havde Navnet Ejbystrcede. Forst 

efter at S u kk e rko ge r ie t  i 1751 var blevet 

aiilagt, dannedes efterhaanden den Gade, som inl 
rldgjor en lille Forstad, og hvori der sindes flere 

anselige Gaarde, som Konsul M nu s 's , der opfor- 
tes i 1841, Jernstoberigaarden og flere smukkc 

mindre Gaarde. Hvor Konsul M n u s 's  Gaard 

staar, stod for lütter smaglose Bygniiiger, hvoraf 
Lcengen längs med Gaden var en saa lav Stald- 

og Ladebygning, at Murene, hvis Afsüttning for 

oven gik i Bolgegang, laiigt fra havde M ands 
Hojde.

Kom inan altsaa i hin Tid fra Storbroen og 
vildc op i Byen, maatte dettc sie ad Nedergade, 
hvoraf dog ingenlunde folger, at nian for at 
komme ind i Ovcrgade, forst skulde passere hele 

Nedergade, sonr fra forst knn var en Vej, hvortil 

Beboerne i Ovcrgade havde Vagbygninger og 
Udkjorsel; ineii man künde igjennem siievre Pa s- 

sager, Slipper og Smoger, der fandtcs iinellein 
Gaardene i Ovcrgade, komme fra Neder- til 
Ovcrgade. A f disse Passager er klm en bleven 

tilbage, neinlig Gjeniieiiigaiigen i Kjobmand Fa- 

bcrs Ejeiidoiii, der endnu gaaer helt igjeiiiiein og 
ved deii megct stcrrkt, men klodset byggcde Bag- 

bygiiing i Konsolstil giver et Begreb om For- 
holdeiic der for en 3 a 400 Aar siden. Jndtil 
Lahiis Stiftelse blev byggct i 1803 og 4, fandtes 

iinellein de sniaa enetages Hilfe, som stode paa 

den Grund, hvorpaa Stiftelseii opfortes, ogsaa 
en Gjenncmgang fta Neder- til Ovcrgade. Jfolge 

det sagte maa det antages, at deii sydligc Hus- 

rcekke er byggct feuere end deii nordlige, ineii den 

fandtes dog tcetsluttet i 1593. Senere blev 

Nedergade cii Hovedgade, til hvilkeii LEre og 
Vcerdighed deii Nil ved siii smukkc Brolcegning, 
Kloaklediiiiig og iiy eller fornyede Byglnnger 
aller er i Fccrd Nied at svilige sig op. I  denne 

Gade har der, saa langt Historien rcekker tilbage, 
iscer boet Vognmcend, „Kromcend" og i Lahlis 

Tid Handskemagere; iblaiidt anden Nceriiigsdrist 

i Fortid nma iscer fremhcevcs et „Grydestoberi", 

og i Nntid eii ZEskefabrik og et Steiitrykkeri, 
begge aiilagte af Slesvigeriie Hageii og Sievert- 

seii. A f bckjelidte og i sin Tid mere freinragende 

Mcend have i deniic Gade boet: Professor ved 

Gymnasiet Ole Kraft, f  1793; haii bocde i Nr. 

25 —  Vlumensaadts Gaard —  og har efterladt 

sig stete mindre litercere Arbejder, hvoraf et: 

„Gründen til deii almindelige Lyst at doinme oni 

Statssager", eiidnu nok kan lceses ined Interesse; 
Jeiis Schultis, soni var Nied at affattc Grillid- 
taxteii af 1682. Han künde paa Grund af 

Tidernes Ussclhed ikke beholde sin Ejeiidoiii, som 

haii i 1684 lob bort fra, „hvorefter", siger Birke

rod, „Mobleriic bleve bortstjaaliie og Gaarden 

brugt til hver M ands Bryllup ", hvilket, siger 

Eiigelstoft, formodentlig skal forstaas saaledes, 
„at man i Siedet for Naadhusets S a l  benyt- 

tedc deiiiie Gaard til Bryllupsfester". A d 

ligere holdt nemlig deii fyliske Adel og rige Folk
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i Byen.deres Vryllupsgilder i Odense Naadhus. 
Kannnerherre Driberg, som boede i Kjobmand 
Clausens Gaard, Nr. 19, som Han ombyggede; 

Han skjocnkcde r 1824 15,000 Rd. til Lahns 

Stiftelse. Lcegen Hans Zakarias Hclveg sra 

Husnm ; Han boede i Nr. 23 og har efterladt sig 

en Slcegt, som cndnu mere cnd Han sclv har 

gjort dct Helveg'ske Navn bekjendt. Kjobmand 

Weiß, som ejede 

Nr. 3, hvor nu 

Kancellir.Hmlgsted 

bor, og hvor Kcem- 

nerkontoret har 

vceret i mange 

Aar; af Hans vel 

begavcde Vorn har 

iscer Forsatterin- 

den, M a ria  Bos

sen, erhvervet sig 

et Navn. Men 

fremfor alle inaa 

dog Handstemage- 

ren, Johan Ma
thias Lahn, nccv- 

nes, fodt i Ham

burg 1728. Han 

kom her til Odense 

som sättigt Varn  

og optoges i Husct 

hos sin Moders 

Soster, som var 

gift med en Tronl- 

peter Wolmer.

Plejeforceldrene 

vare flittige og 

driftige Folk; M a u 

den underviste i 

Musik, og Konen 

ftiede Handsker, og snart havdc de samlct en lille 

Kapital, hvorved det blev dem muligt lidt eftcr 

lidt at udvide Handskeforretningen, saa de tilsidst 

sendte betydelige Parlier Handster til Hamburg 

og dsde som vclhavende Borgerfolk, eftcrladende 

deres hele Formue til Plejesonnen. Han udvidede 

Forretningen meget betydelig, idet Han bestcef- 

tigcde mange Mennester med Handstesyning og

sendte sine Barer direkte til Udlandet, endogsaa 
til Livorno og Triest. D a  Han ikke var gift og 
det Barn, som Han ifolge Fruc Kirkebog havde 
avlet med sin Tjenestepige, dode tidlig, bestemte 

Han, at hele Hans Formue stulde tilfalde trcen- 

gende i Odense, iscer de Born, der havde samme 
Skjcebne, som Han selv havde Haft, nemlig at 

vcere „hjcelpelose". P a a  det Sied, hvor det kille 

H u s stod, hvori 

Han havde samlct 

sin Rigdom, stulde 

opfores en Op- 

dragelseSanstalt,og 

til denne Skoles 

Fremholdelse lege

rede Han 50,000 

Nd. For faltige 

Zomfruer, Mcend 

og Enkcr oprettede 

Han Legaler til et 

Belob af 30,000 

Nd. Zohan M a 

thias Lahn dode 

den 3die Oktober 

1802, hvorefter i 

1804, efter at den 

oven for ncevnte 

Nabogrnnd var 

tilkjobt, den nu- 

vcerende anselige 

Bygning „for hjcel

pelose B o rn " blev 

opfort. T il denne 

Stiftelse har siden 

Kammerherre D ri- 

. berg givet 15,000 

Nd.,Jom fruAnna 

Dorthe Lorenzen 

1,100 Nd., Prokurator Ole Jakob Evald Porth

2,000 Nd. og Vinhandler Niels Zensen 1,000 

Nd., medens Smed Fischer har bestemt, at Over- 

studet af Hans efterladle Forrnue ogsaa sial til- 

salde Lahns Stiftelse. Anstalten har i en lang 

Aarrcekke vceret besogt af 40Drenge og 70P iger, 
som saa fri Undervisning og Klceder santt et 
Pengebidrag til Opholdet i Hjemmet. Til Minde
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om Stiftercn holdes hvert Aar paa Hans Fodsels- 

dag den 10de Dcccmber cn smuk Hojtidelighcd. 

UnderviSningen besorges af Io Lcerere og cn 

Lcereriilde. Zblandt dem, soin have virket vcd 

dcnne Skole, ere Lcererne F. Hansen og Kr. 

Hansen, Fader og Son , de mcst bekjendtc; den 
forste var Medstister og i nogen Tid Medbestyrer 
af den i 1855 nedlagte Nealskole, den sidstc har 

faact cl Navn ved sin betydclige Forfattcrvirk- 

somhed. Naglet der i de sidste Aar er dlevet 
anvendt betpdeligt paa Vygningens Istandscetelse, 

er dog StlftelsenS okononriske Forfatning bleven 

bedre, hvilket Resultat iscer skpldes Stiftsprovst 
Damgaards gode Ledelse af Anstaltcns Anliggen- 

der og Pcngenndler.
Skraas ovcr for Lahns Stiftelse i Kjobmand 

Frydendahls Gaard findcs et i Steil huggct lidt 

over I Alen hojt Brpstbillede af K o n g  F re d e r ik  

den fjerde, sonr med Ordensbaaild og i Ulliform 

giver os et godt Billede af denne Kolige, soln 

synes at have Haft lllegeil Forkjcerlighed for 

Odense. Villedct er sat der i Anledning afKon- 
geils Dod, hvoraf hail paa Slottet hersteds dlev 
overrasket paa en Nejse fra Holsten til Kjobeil- 
havn. E il Zndskrift siger:

8'1'̂ v̂  1166 '1'16 6V10 8166,
80^l x.vn äi? ^666 66^8X6,
'116 1)6 M l)  .XI/1'IXO 0^.V66,
06  I)6'1 1U61) 1)10 1 ^8X6.
61)1 00'1'0666 V^6
vl'1' 61V, V1X 1)01) 6682'6N'i'.
66'1'6^0'r x o n o  6661)661 X,
80N 66  I 1UN66H OII'M'I'.

173«.
DeSvcerrc er dettc Mindesmcerke blevet ailbragt 

paa et mcget uhcldigt Sted; det siddcr nemlig 

i cn Zndrcvceg, der er skjult af eil Vutiksop- 

stilling.
O g  det er gaact mange andre h is to r isk  

m crrkclige  T in g ,  soin derhos ikke varc uden 

Kunstvcvrd, foul dctte Relief; da man ikke havde 

Sa ils  for dein, kastede man dem cnten hell dort 

cller skjlllte dem i Afkroge, thi de vare jo ikke 

moderne. Zblandt de saaledes forputtede Kunst- 

sager fra celdre Tid fortjene lloglc i Egetrce ud- 
skaarne halvt ophojede Figurer, som llu findcs 

i en Vindueükarm i Kjodmand Hoffgaards Karle- 
kailliller —  Nr. 5 paa Overgade —  iscer at frcm- 

drages, og derfor ere de ved Billedcr gjcilgivlle 

paa S ide 44. Fignrerne ere 16 Tommer hoje,

og hvcr af de to Afdclinger af Postcil, hvorpaa 
de staa, er 14 Tommer. Fignrerne paa Siderne 

af Karlncil, Scedemanden og deil smilendc M i t  

med Kvisten, skulle vistnok vcere Vaarens Spm - 

bolcr, lnedens det ikke lader sig sige, hvad den 

kvindclige Figlir, som daililcr Midtpostcn af Vin- 

dllet, fkal forestille. A f Stilen kan man bestemt 
stillte sig til, at disse Kunstsager skrive sig fra 

Tideil kort cfter Kristian den fjerdcs Dod, thi 
Grundtrcekkcne i dem ere ganske Halls S t il,  me- 
dens der i Udforelse,l af Smaatrcekkene ere Af- 

vigclser. Det scrrlige ved Kristiail deil fjerdcs 

S t i l  i saadanne Gjeilstailde er, at Orneringen 

lober sailnnen lned og afslnttes i Ailsigter, Master, 

Karrikatnrcr, ja i hele Figurer, og alt dettc have 
vi jo netop her; noget tilsvarcnde finde vi i 
Viskop HailS Mikkelseils Gravtavle i S t . 5lnuds 

Kirke. Z  et andet Kanliilcr i samme Gaard 

filldes ogsaa eil D o r med fkjonne Billedskcercr- 

ardejdcr, men de ere ikke saa godt devaredc. Der 
kan nceppe vcere Tvivl onl, at disse Prydelser 

engang have siddet til Gaden i samme Gaard 
eller i Nr. I, Larsens Hotel, som begge tidligere 
ejedes og dcboedes af Adelsincelld eller srenl- 
ragcnde Embedsmcrnd, hvoronr der feilere fkal 

blive talt. "
Andre Mcerkeligheder fra gailllilel Tid ere fra 

deres opriildelige P lad s vaildredc andet Steds 

heil, hvad der med Hcnsyn til Zildskrifter og 
Bomcrrker er blevet paavist Side 26 og 27, alter 

andre ere havnedc i det oldnordifke Museum i Kjo- 

beilhavn og i det nordiske Mllselilll hersteds. 

Dettc sidste er saaledes Tilfceldct med de S t e n  

af brceildt Ler, solil, prydede ined bibclske og 

allegoriste Fremstillillger, fad i Fayaden paa 

Loveapoteket, forend det sidst blev ombpggel. 

De vare omtrent eil Alen i 5lvadrat. D a  der 

kun var lidet Sp o r af Tegning i Figurcrne, varc 

disse Steil kun mcrrkelige ved deil Fantast, som 
laa i deres billedlige Fremstilling, der dog var 

udtrykt paa en plump Maade. S o u l cn Provc 

paa Vcskaffcnhedcn af disse Steils Fremstillingcr 

mcddeles her et lille Billede paa Side 48. Paa  

deil ene Side af Frelseren paa Korset, hvis 

llederste Del omklamres af Arvesyndcn, fes Vor- 

herre, soin fta Skyerlle rcekker Lovcns Tavler frei» 

til Moses, som strcrkker Hcrilderilc frein for at 

modtagc denl; derliuder er Stangen med Kobber- 

flangell oprejst. Onl deil störe Figur paa samme
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Side kan man vanskelig have nagen Mennig, 
medens den paa den andcn S ide vistnok stal 

forestille Dchercn nrcd Kamelhaarskjorteleir, der 
peger paa Lanrnreirc som Symboler paa Kristrrs.

Ester dette Sidespring vcnde v i tilbage til 

Nedergadc. Nr. 1 er en af de faa Bygninger 

til Gaden, hvis Koirsolstil er blcverr ncesten rrfor- 

andret, og som derfor vcd en Nestavration krnrde 

blive en ejendonunelig smuk Vygrring. P aa  
Klodsernc under Langbjcelken firrdes Aarstallet 

1575 samt nogle Bogstaver udskaarne, men disse 

krnure irrr ikke sige os, hvem der har bygget Gaar

den. Z  N r. 25  og 27  have i forrige og i 

Vegyndelsen af dette Aarhundrede boct hvjere 

Enrbedsmcmd; saalcdes dlev Nr. 25, der er dygget 

af Spreu Mpller —  se S ide 21 — , af Professor 
Ole Kraft i 1792 folgt til Gchejmcraadinde 

Lindstow, som igjen i 1797 afhcendede derr til 

Etatsraad og Landsdommer Hans Koefoed; der- 
cfter dlev i 1799 Toldkontroll.ör Kr. Jörgen 

Fencker Ejer af den, men Han folgte den igjen i 

1802 til Toldinspektpr Henrik Kristian Krag, som 

havde mcgct med Kanälen at destille; i 1810 gik 
den over til Prokurator Niels Holm, i 1813 til 

Prokurator L .V an g  Hansen og 11814 til Oberst 

Hpegh Guldberg, der beholdt den til 1835, da 

oanct. M i m .  N. N. Vlumensaadt kjodte den og 

faa efterhaandcn dersteds stabte den betydelige 

Fabrikvirksomhcd —  Tilvirkning af Lys, Scebe, 

Parfrmrcr, Smprfarve o. s. v. —  som der cndnu 
findes. (Disse mange Ejeirdonrsharrdelcr hidrprte 
vistnok ncermcst fra Pengekrisen paa hin Tid.) 
dir. 27 har eftcr 1761 vceret ejct af en Enkefru, 

Kancelliraadinde Ntrile, en M ajor Holm og Lands

dommer, By- og Naadstneskriver Gustav Lrrdvig 

Baden, f 1840, der har faact et Navn som frugt- 

bar jrnidisk og Historist Skribent, men var et. 

uroligt Hoved .og blev i 1825 afsat fra fit Eru- 

bedc som. Birkedonrmer i HprSholnr.

Paaskestrcede har, cndstjpnt det maa vcere 
celdrc, fornrodeirtlig faaet fit Navn eftcr Vyfoged 
Lavrids Paafkc, som i 1595 blev fradpmt sin 

borgerlige W re og Nettigheder for en Dom. som 

Han havde afsagt. Han fik imidlcrtid, eftcr at 

Han havde affundet sig med Sagvolderen, ved 

Kongerrs Naade begge tilbage igjen (sc Vedel 
Simonsen 3. B. S .  56). Ncesten alle Huse i 

dette Strcede ere rireget gamlc, idct de, eftcr 

hvad nmn ved og Stilen udviser, ere fra Fre-

derik den andens og Kristian den sjerdes Tid; 
saalcdes er Sidelcengeu til Nr. 1 i Ncdergade 

fra 1575, og Olrrf Vager byggede Hjornegaardcn 
til Paasicstrccde og Overgade, og af deuue staar 
cndnu eic De l af Sidelcengen til Paaskestrcede 

ganstc, som Han rejste den. Fprend den sidste 

Oinbygning strakte dcnne Hjorncgaard —  Nr. 
19 —  sig frem foran 9tedergade. Z  1806 kjpbtes 

den af Fattigvcesenet, som indrettede den til 

Fattiggaard og Almuestole, i hvilken sidste H. C. 
Andersen har gaaet. Deir solgtes i 1846, da 

Fattiggaardcn i Vindegade blev bygget.
Ester saalcdes at have gjennemgaaet Ncdergade og 

det tilstpdcnde Paaskestrcede fortscette vi Vandrin- 

gen op ad Overgade. Ejendommene 9cr. 51 og 53 

vare tidligcre eeir Gaard, og her boedc i Midten 
af forrige Aarhundrede Kammerraad, Neginceuts- 

striver Hans Langstcd, der indtog en fremragcnde 

Stilling i Smnsundct. Ester Ham kom Kjpbmaud 
Ariders Borch, der var ansat til den betydelige 

Skatteindtcegt af 400 Nd. onr Aaret. Z  Stedet 

ved Siden af Postgaardeic —  Nr. 54 — , hvor, 

indtil det ny Posthus ved Vauegaarden blev 

bygget, Postkontorct har vceret siden 1793, boede 

i Midten af forrige Aarhundrede en Sprogmester 

ved Navn Demori. (Der findes flere Sp o r  af, 

at der i Negelen har boet en saakaldt Sp rog
mester og en Dansemester iByen, og dcres Navne 
tyde paa, at de i Negelen have vceret Udlcen- 

dinge.) Postkontorct var tidligere der, hvor 
Postmestrene boede, og flyttede derfor idelig; det 

har vceret i Nr. 12 paa Overgade, hvor Post- 

mester Spfrcn Volt boede, Han, onr hvem Z. 

Virkerod siger, at Han i Krigsaaret 1677 „flux 

vidste at trykke og binde os allehaande Aviser 

paa Mrncet", seicere var det i Hjprnegaarden af 

Overgade og Fistetorvet, hvor Postmester Melby 

boede, derefter i Priorgaarden —  Nr. 1 i Vestergade 
— , hvor Kurrelbaum boede. -  M ynte rstrcvde , 
som er den Öligste' af de Ire Forbindelsesveje, 
der fore fra Overgade til Sortebrpdretorv, har 

faact fit Navn af Mynterganrden, som laa paa 

Torvets pstlige Ende. Det syncs, sonr onr baade 

Köngen og Vyen har Haft Pa rt  i den, thi da 

den i Aaret 1420 blev nedlagt og stjcenket til 
Kristi Legems Alter i S t . Knuds Kirke, fprtes 

en langvarig S trid  imellcm Negeriirgeir og Vyen 
angaacnde Ejcndomsretten til den. Den blev 

siden et Kronlen, sonr Köngen overdrog til adelige
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Lensmcend. Den findes nceppe paa Fugleper- 
spektivet af 1593. Enkclte starre Kjobstceder havde 

i Middelalderen Net til at f la aM yn t; og Odense 

inaa utvivlsomt have hast en saadan Ret, efter- 

soin der i  det kgl. Myntkabinet findes M )n ter 

fra Knud den stores, Erik Glippings og Erik 

Ponnnerinkes Tid, hvorpaä Navnet Odense fore- 

konnner; men saavel om denne Myntprcegning 

som om Myntergaarden savnes sikre historiske 
Efterretninger. At den störe Gaard paa Hjornct 
af Overgade og Mynterstrcede —  9!r. 50 —  

skal, hvad Prcesten Zeus Aagaard, som i 1737 
og 38 udgav en laiinst Bestrivelse af Odense, 

mener, have vceret Myntergaarden, er ligc saa 

»gründet, som at 

O luf Bager her skulde 

have slaaet denSkille- 

mynt, som Han fik 

Lov til at prcege, 

thi historiske Efter

retninger sige, at 

den gamle Mynter- 

gaard laa ved Sorte- 

brodre Kirkegaard, og 

Gaarden Nr. 50 fin

des ikkc i Fortegnelsen 

over O lnf Bagers 

Ejendonnne. E t an- 

det Vidncsbyrd om, 

at der i Odense har 

vceret en Mynt, have 

vi i Erik Glippings Brev fra 1285, hvorved Han 

skjcenker Graabrpdrene al den Grlmd, som ligger 

imellem det nuvcerende störe Graabrodrestrcede 

og „Myntmester Henrik Somcers Grcmd", og i 

et andet Doklnncnt af 1359 ncevnes en M M -  

mcster Foltekin. P a a  O luf Bagers M yntcr ses 

Odense Lilje. Myltterstrcedct har i mange Aar 

vceret en „Pcder Madsens Gang", men det maa 
tidligere have Haft et bedre Lov og vceret mindre 

flununelt og urenligt, thi ellers vilde Iom fru  
Pernille Lykke til Hoysgaard i Aaret1617 nceppe 

have fljcenket 18 Fag H lls i dette Strcrde til 

Bo lig for fem sättige Pcrsoner, „saa lcengc Ver
den staar", ncmlig „3 cerlige npdtprftige Kvind- 
solk" og 2 forceldrelasc Drenge, som gaa i Latin- 

flolen, der alle skulle lcesc og synge 3 Salm cr

hver Asten og 3 hver Morgen for Stifterindens 
Sjcel, hvorfor disse Boliger kaldtes Sjceleboder. 

Foruden disse 18 Fag H u s stjcenkede hun 200 
Rd. til Fordcl for Veboerne i Stiftelsen, hvilken 

mc er omsat til et Legat. I  forrige Aarhun

drede var der i dette Strcede og paa Sortc- 
brpdre Torv en Del Nytterbarakker, hvorfra 
Urenligheder kastedes ud paa Pladsen og den 

finalle Gade, saa her ligcsom over alt i Byen i 
det 13de, 14de og 15de Aarhundrede opdyngedcs 
Mpddinger. Mynterstrcedet og Vangsboder ere 

nu de eneste Gader i  Byen, hvor Nendestenen 

lpber nndt igjennem Gaden. Grtinden under de 
lave Huse i Mynterstrcede er af en endnu inere 

primativ Vestaffenhed 

end den forresten lig- 

nende, som findes i 

Munkempllegadc, 

Paastestrcede og Frue 

Kirkestrcede, og for- 

tjener ltok at tages i 

Djesyn af dein, som 

ville have et Billede 

af, hvorledes Byen i 

den Hcnsceildc i det 

hele taget tidligere 

saa ud.

S o r t c b r p d r e  

T o r v  har naturlig- 

vis fit Navn af de 

Tiggermunke, som, 

fordi de varc klcedte i fort Tpj, kaldtes Sorte- 
brpdre, medeits dercs Ordens Navn er Domini- 

kanerc cllcr Pra'dikedrpdre. De  fik onctrent paa 

sammeTid somGraabrpdrcite —  Franciskanerne —  

altsaa i Sltltningen af det 13de Aarhtmdrede, 

Tilladclsc til paa den da ncrstcn ubebyggede P lads 

at opfprc et Kloster, som kom til at ligge paa 

det Sted, hvor den nordlige Hnsrcekke mc ender 
imod Dst; Kirken laa omtrent midt paa Torvct, 

og Kirkegaarden oft derfor henimod Myntergaar

den. Klostcret mcd Kirken var indviet til den 

hellige Pcder og kaldtes altsaa S t. Pcders Kloster. 

Dette Kloster synes at stylde Adelen sin Oprin- 
dclsc, og her holdt den fit Landeniodc, ligesom 
mange adelige i Tidens Lob gave störe Gavcr 

dcrtil. Det maa have Haft et starre Forsamlings-
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kclig nok ses paa 

denne Teginng en 

Bygning for E n 

den af Myntcr- 

strcede, hvilken luk- 

kede for dette, saa 

at inan kun igjen- 

nein en Port i 

Bpgiiingen knnde 

koiniliefraAipnter- 

strcedet ind paa den 

aabnePlads. Den 

ostligeEndeafTor- 

vet var da en

lokale, thi her holdt baade Koiiger og Biskop- 
per Retterting, og her samledes 1538 den forste 

protestantiske Biskop med icogle Adelsnrcend for 
at forberedc den ny Kirkeordniilg. Kort ester 

Reforinationen blev Kirken ncdrcven, og Kloste- 
ret med dets Gods henlagt til Graabrpdre 

Hospital, men blev beboet af flere Adels- 
familier. Kristiail den tredie skjcenkede Kirke

gaarden til en almindclig Begravelsesplads. 
Z  Aaret1607 forsvandt den sidstc Nest afK lo- 
steret, og ifplgc Resens Tegning af 1660 var 
Kirkegaarden og- 

saa nedlagt ved 

dette Aar. Mcer- '

Slippe, som paa 

Körtet kaldesMyn- 

tergade. Z  1704 

var denne Slippe 

en aalien Tomte, 

som ingen Ejer 

havdc hafti 40Aar.

Paa  Fugleperspektivct af 1593 find es Sorte- 

brodrestrcede, Namsherred ogNygadc slet ikke, og 
Bangs Bodcr find es kun antydet ved et P a r  Hufe, 
faa at altsaa Sortebrpdre Torv gik lige ind til 

Bagbpgningerne i Nsrregade. Dcrimod fand- 
tes allerede den Gang Hans Zensens Strcede 

og Skulkenborg, men de havde kiin en meget 

kort Udstrcekning. Bangs Boder —  saaledes 
kaldeS Strcedet eftcr en Kjobnlaiid Bang, som 

her paa sin Grund lod opfore nogle Boligcr —  
var i forrige Aarhundrede Rytterbarakkcr; saa

ledes kaldeS de smaa lave Hufe, som Kjobmcend 

og andre velstaaende Folk lod bygge paa deres 
Grund til Udleje til Ryttere; stundom bleve 

saadanne Barakker dog ogsaa opfprte af Ryt- 

ternc selv, iscer af de udtjentc ellcr, som de den 

Gang kaldtes, „astakkede". Odense havde nem- 

lig siden Kristian den femtes Dage et Rytter- 
regiment i Garnison; dct destod mest af hver- 

vede, der oste tjente i henved 30 Aar. De 
anvendtc kun en ringe De l af deres Tid i 
Tjenesten, inen stk ogsaa kun en pderst ringe 

Lsn, faa de inaatte 

tjene det meste 

lldenfor Tjenesten, 

dog dette lod sig 

ogsaa gjpre, idet 

de, som giftede sig 

og agtede at blive 

her, fik Arbejde 

hos en eller anden 

Borger eller dreve 

en Haandtering 

sonrBierhverv; saa

ledes var Lahns 

Plejefader, Trom

peter Wolmer, jo 

ogsaa Handskema- 

ger. A t dpnune 

ester Grund- og 

Nceringstaxternc 

fra forrige A a r

hundrede var dct 

iscer Trompeterne, 

som fik et saadant 

lille H us bygget 

! oiiune i en eller anden Baggadc. Ved disse 
! „Brakkers" Opforelse bleve Hilllerne udfyldte 
! i de efterhaanden opstaaede Sniaastrceder, soin 

! fra fprst klin vare Veje, der optoge Udkjor- 
slerne fra Gaardene i Hovedgaden, thi, som be- 
ilicerket, iiidtil det 17de Aarhundredcs Bcgyn- 

delse var Portudkjprselcn aldrig til Gaden, 

men bag ild til en Vej, som lob bag om dct 

vcdkommende Parti af Bpeli. A lan  vil, ved 
at overse det gamle Odense, lct kuiine forstaa, 

hvortil disse Ndkjorsler fraBaggaardeiic have.fprt,

D igteren  H . C. Andersen.
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ligesom dette ogsaa i det foregaaende ved Paa- 
visningeir af, hvorledes Bigader ere frernkonrne, 

i flere Tilfcelde er blevet ncrrmere ointalt; kun 

paa den Slrcekning af Overgade, som ligger 
inrellenr Overstrcede og Fistertorvet, v il inan nu 

i saa Henseende vcere i Vildrede, hvilket irnid- 
lertid v il tabe sig, naar inan faar at vide, 
at der fordum har vceret eir Gjenrrernkjorsel  ̂

ved Ejendomincn Nr. 18, hvilken Vej derpaa > 
fortsattes bag om Gaardene paa Overgades! 
nordlige S ide  fra Skjolden til Fistertorvet og  ̂

rrdrnundede paa den sidste P lad s der, hvor nu 

Nr. 9 staar. Denne Oinstcendighcd v il inuligen 

ogsaa kunne forklare Grundeii til, at de mange 
Udstceringer —  s. S .  19. —  have faaet P lads 
paa Sidebygningen til Nr. 18 paa Overgade; 
de have neinlig altsaa den Gang ikke siddet til 

Gaarden, men ud til den Passage, som da 

fandtes dersteds. —  P a a  Fugleperspektivet af 

1593 ses den Arm  af Byens Bcek, som lob over 

den nedcrste D e l af Fistertorvet —  s. S .  15. — , ! 

at flyde saimlien ined det nuvoerende Lob oiii-  ̂

trcnt der, hvor Namsherred, sonr den G a n g ; 
stet ikke fandtes, nu begyrrder. Navnet Nams- ! 
hcrred forekommer som Gadcbetegnelse i flere  ̂
Vyer, inen allevegne er det en faltig Udkaiit,  ̂
som kaldes saaledes, og af denne Omstcendig- 

hed er man maasie berettiget til at betragte 

Ordets forste D e l ikke som et Navneord, langt 

mindre som et Egennavn, inen som Tillcegs- 

ordet „ram ", hvis opriiidelige Benrcerkelse ilde 

og styg jo ogsaa her passende kan finde An- 
vendelse.

I  denire irördostlige Udkaiit af Byen —  Sorte- 
brodretorv rrred Stroederne irrrod Best og Nord- 
vest —  findes nu ikke meget, soin tildrager sig 

Opmcerksomhed; kilii folgende Bygninger og 

Virksomheder fortjene at ncevncs: Odense 

Teater paa selve Torvet, hvorom der er lall 
paa S .  22; Iernstobcrict og Mastiirfabrikcrr 

„Phön ix" paa Hjornet af Dstergade og Skrrl- 

kcnborg, hvilket Etablisseineiit i kort Tid har 

arbejdet sig godt op; en Olie-, Farve- og 

Sennepsfabrik paa Dstergade, der ligeledes ved 

Anlceggerens Driftighed efterhaanden er bleven 

saa ineget udvidet, at deii ilu arbejder ved 

Hjcelp af en Io Hestes-Gasmastine; og endelig 
„Ferdinand Zeusens Stiftelse". Stiftelsen er 

eii solid toetages Bygning, hvori 6 celdre,

vcerdig trcengende Enker af Odense B y  have 
fri Bo lig —  Stue, Sovekamnrer og Kjokken. 
T il Bygningens Vedligeholdelse er legeret en 

Kapital paa 2000 Rd., af hvis Renter der 
dog ogsaa gives hver af Stiftelsens Beboere 

6 Rd. aarlig. Denne Stiftelse er oprettet efter 

Testament af Tobaksfabrikant A. Zensen, som 
ved sin Driftighed arbejdede sig op til at blive 
en meget sormuende Maiid. Kort for sin Dod 

i 1869 bestemte Han, at der af Hans M id ler 

stulde anvendes 16,000 Rd. til Opforelse af 
en saadan Sttftelse, soiii ovenfor er omtalt, og 

2000 Rd. i det nceviite scerlige Djemed, samt 

at Stiftelsen stulde have Navn efter Hans 
Aarei i Forvejen afdode S o n  Ferdinand. —  
Adamsgade, soin strcekker sig fra Dstergade om 
til Nprregade, bestaar for storste Delen af 
Arbejderboliger, sonr ere opforte af Fabrikken 

„P h 0 irix"s forrige Ejer, afdode Grosserer Zoh. 

Nasmussen, sorn desudeir har sat sig et M inde 

ved at forcere et Varmeapparat til Frue Kirke.

P a a  Sortebrodre Toro afholdes nu Kvceg- 

markeder.
Z  dette tidligere rnere end nu mest af 

ubernidlede beboede Kvarter er Digteren HauS 
Krifttan Andersen, hvis Billede ses paa 
S .  49, fodt den 2den April 1805. Hans F a 

der, ved Navn Hans Andersen, var da Sko- 

magersvend, men blev siden Fristomagerrnester. 

Han  bocde paa den Tid, da Hans eneste Spn , 
Hans Kristian, blev fsdt, i den gamle Rönne 

Nr. 43 paa Hjornet af Hans Iensens Strcede 

og Bangs Boder, sonr endnu staar omtrent i 

sarnme Skikkelse som den Gang. D a  Digteren 

selv har leveret sin Levnetsbeskrivelse i „ M it  
L iv s  Eoentyr", skal her kun i Korthed fortoel- 

les om Ham, for saa vidt dette „Eoentyr" har 

tildraget sig i Odense. Det sättige Hjern, 
hvori Barnet med den rige Fantast blev fodt, 
indskrcenkede sig til Skomagervcerkstedet, medens 
en Se n g , sonr Fadererr havde tpmret af det 

Stillads, hvorpaa Grev Trarrrpe's L ig  havde 

ligget til Parade, og en Slagbceirk, hvori den 

lille „Skrighals" laa, udgjorde omtrent hele 

Bohavet. M en  lige fuldt solle Arrdersen sig 

lykkelig sonr Barn, thi Forceldrenes Dmhed 

var dcrr So l,  som lyste for Ham i den skumle 

Afkrog. Harr siger nenrlig selv: „Zeg blev i 
hoj Grad forkcelet", hvilket rraturligvis ikke
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maa forstaas saaledes, at Han blev opdragen 

i Overdaadighed, thi Han gik for dct nieste 
,ned bare Fodder i Trcesko og blev klcedl i 

de Pjaller, som sainmeiisyedes af Hans For- 

celdres aflagle Klceder. Hans Forceldre forstode 

ikke ret Hinanden; Faderen, der var udgaaet af 

en tidligere velhavende Bondefamilie, var ei 
lyst Hoved med dristige Planer, som Moderen 
ikke künde forstaa og folge. H. C. Andersens 

Fa'erfader var efter mange indtrnfnc Vmiheld 
bleven siiidssvag og gik omkriiig paa Laiidet 
som Tigger under Navii af „Tras fra Killenip"; 

Fa'ermoder deriinod var en venlig gannnel Koiie, 
der levede for „sin lille Hans Kristian". Fade

ren forte et stille indadvendt L iv  og blev stedse 

mere tungsindig; Hans bedste Glcrde var at 
underholde sig med Sonnen, forst ved at lege 

med Ham, siden ved at lcese for Ham af Hol

berg og „Tusende og en Nat". O m  Hellig- 

dagene gik Han med den lille sin ensomme Vej 
ild i Skoven, hvor Han da scedvaiilig sad gnib- 

leiide alene. H. C. Andersen kom kini lidct 
sammen Nied andre Dreiige, ineii syslede i S ü l-  
hed Nied sit simple Legetoj, som Hans Fantast 

omskabte til nnderlige Vcesiier. I  Natnren 

kilnde Han i Ensomhed hendronime hele Timer. 

Med Fa'ennoder, som passede eii Have ved 

Hospitalet, kom Han meget sammen med de 

gamle Koner i denne Stiftelse; de fortalle Ham 
Spogelsehistorier, som Han gjengjceldte med an
dre Historier og smaa Foredrag. S ü i  Skole- 
gang begyndte Han hos en Lceremo'er, fra hvem 
Han lob bort, da Han stk et Nap af Niset. 
Siden kom haii i den Almueskole, som den Gang 

fandtes i Fattiggaarden paa Overgade Nr. 19. 

Tidlig var Han begejstret for Komedie, og denne 

Lyst drev Ham til Teatret, hvor Han dog kun 

stk P lads bag Koillisenie. Z  Hans Barndom 

spilledes kirn tysk Komedie i Odense —  s. S .  22 

— , og Andersen spillede derefter ogsaa Koniedie 
med sine Dukker paa Tysk, hvoraf Han 

dog kun künde et cncste Ord, nemlig Besen 
—  Fejekost. E n  stör Bcgivenhed indtraf i 

Familien, da Faderen lod sig hverve til S o l 

dat og som saadan afgik til Holsten. Haii kom 

imidlertid snart tilbage, men Hans Hclbrcd 

havde lidt et saa stört Kncrk, at haii snart 

derefter dode. Efter denne Tid inaatte Aiidcr- 

sen omtrent sorge for sig sclv, idet Ntoderen

hele Dageii var ude for at vaste for Folk. 

H iln vilde have, at haii stnlde i Skomagerlcere, 
og iiidtil haii kuiide komiiie i denne, stnlde haii 

gaa paa dm da i Skolegaarden i Klarcgade 

vcerende Klcedefabrik, meii Han lob snart derfra, 

da Svendene eii D a g  behaiidlede havi paa 
en uhovist Maade. Der foregik ikke no

gen Forandring med Hans Opdragelse, da 

Atodercii anden Gaiig giftede sig, thi haii fit 
frcmdelcs Lov til at passe sig selv, lcese og 

spille Komedie. D a  Han var omtrent to Aar 

gannnel, flyttede Hans Forceldre iicd i et lille 

Hits i Mmikemollegade, nu Nr. 28, soni 

deii Gaiig kun var en Etage —  det er afbil- 
det i „Illustrerer Tidende" for 1868, S ide  123. 

—  Her henlevede haii den ovrige Tid, hvori 
Han opholdt sig i Odense; ved Aaen, som fly- 

der der i Ncrrhcden, tilbragte haii mange T i
mer, og der kan nceppe vcerc Tviv l om, at Han 
i en af disse allerede saa „Aamanden" og horte 

Klokken riiigc iiede i „Klokkedybet", ligcsom og

saa Aaeiis Lob iniellem Havm ic og illider de 

ndhcengende Trcecr har iiidpreiitet sig saa dybt 

i Halis barnligc S ind , at haiis feilere Bestri- 

velse dcraf er lioget af det mesterligste, soni er 
flydt af haiis frllgtbare Peil. Zblandt deni, 

som löge sig af den sättige Dreng, inaa iscer 
iicevlies Prcesteii Biiiikeflods Enke i Eilschoivs 
Boliger, Bogtrykker Kristiail Jversen og Oberst 
Hoeg Guldberg; den sidste forte Ham op paa G lät
tet til P r iiis  Kristian —  senere Kristiaii deii 

ottende — , som raadede Hain til at blive Drcjer. 

D a  haii stnlde gaa til Konfirmationsforberedelse, 

henvcndte haii sig imod Forceldreiies Onske til 

davcereiide Stistsprovst Teteiis med Bon  om 

at inaatte gaa hos Ham; haii var nemlig bange 

for hos Kapellanen at gaa sammen med de 
andre Drenge fra Fattigskolcn, fordi de vilde 
slaa Ham og skjceldc Hain ild for „taavle 
Hans Kristiaii". A f Naade og Barmhjertig- 

hcd tog Provstcn ogsaa imod Ham, men satte 
Hain ikke blot nedcrst, men trncde Ham ogsaa 

en Gang med Afvisning, fordi Han havde gjort 

et Forsog paa at skrive en Komedie, som haii 
havde oplcest for sine Gjenboere, Familien 
Bunkeflod. I  Kirkcbogeii har Provsteii ved 
Hans Konfirmation i Foraaret 1819 givet Hain 

folgciide tvetydige VidneSbyrd: „Haii har inc- 

gct godc Eviier og gode Neligioiiskniidstaber;
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ej dadles." Han higede nu efter at rejse til 
Kjpbenhavn sor at komme til Teatrel, og 

med sine i de sidste Aar opsamlede Skillinger 

—  13 Rd. —  forlod Han den 4de September 

1819 Odense. Moderen gav fprst efter sor 

Hans Dnske, da en klog Kone i Hospitalet 
havde spaaet Ham i Kort og Kaffegrnms:

bcr 1867 med Fakler, Faner og Musik droge 
op foran det stcerkt oplyste Naadhus sor at 

bringe Ham deres Hilfen og Hyldest, gik den 

anden Del af Spaadommen i Opfyldelse. Dcs- 

vcerre har den elskelige Digter med det milde 

Barnesind i den sidste Tid oceret saa svagc- 

lig, at Han ikke har kunnet arbejde. B i 

ville imidlertid pnske og haabe, at der

„Hendes S p n  bliver eil stör M and; til ZEre 

sor Ham skal Odense en Gang blive illnmineret"; 

begge Dele ere, som bekjendt, ogsaa gaaede i 

Opfyldelse: H. C. Andersen er den af Dan- 
marks Digtere, hvis Ncwn og Bcerker ere gaaede 

videst oin ^aildc, og da ved Festlighederne i 
Anledning af Hans Optagelse som Wresborger 

i Odense Lavene om Aftenen den 7de Decem-

! cndilll maa vcere en venlig Livsaften tilbage 

sor hmn.

B i ville fra Sortebrpdrenes Toro ined Om - 

givelser gaa over til den Plads, sonr mülder 

om en anden margtig Atunkeorden, soin flore
rede her i Byeiy nemlig Graabr-drene. Deil 

Gang Erik Glipping skjcenkede Franciskaner- 

mnnkene den Kongsgaard med Omgivelser, soiir
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laa vcd ByenS Vcrk, var der nceppe nogen 
Husrcekke foran denne Gaard, saa Akunkcnes 

Grund gik lige ild til Vestergade, som altsaa da 

knn var en Vej forbi noglc Huse paa den syd- 

lige Side. D a  Slaalstrcede og Fiskertorvet Heller 

nceppe fandtes, stodte altsaa Graabrodrenes 

og Sortebrodreiics Grunde sannnen, og paa 

denne Grcense har da den Myntmcster Henrik 
Spmcrrs boet, soin er onltalt paa S .  48. 

Men Munkene forstode at bygge, og det baade 
smukt og solidt; snart rejste den Kirke sig

fodrede de Stude, hvorincd Han drcv Handel 
paa Lübeck, medens et andet siger, at det var 
O liif Vager, soin her om Vintercn havde de 

Stude opstaldcdc, soin om Sommeren grcessede 
paa de udstraktc Zorder, soin den Gaiig horte 

til Ejeildommen Tolleluiid, soin Han havde er- 
hvervet. Strcedet burde altsaa hedde Stald- 
sircede. P a a  Fugleperspektivet af 1593 seS 

en muret Port for Endeii af hvert af 

Slrcederiie, som forte til Pladsen foran Graa- 
brodre Kloster; deii, igjeiiiieiil hvilken iiiaii koin

Katcdralstolcn.

miiiddelbart op til Klosteret, soin er asbildet og 

Historist beskreven paa Side 12, og en Mcengde 

Hilfe opfortes paa Klostereis ovrige GriUid, 
ved hvilke Hovcdlaiidevejeii igjeiiiieili den störe 

aabnePlads foraiiKlosteret blev omskabttil enDel 

as Vestergade, og Dlgangeiie til den gamle Kongs- 

gaard blevetil Graabrodrestrcederiie. Slaalstrcede, 

som sorst hed Groiiiiegade S t i, er fra en pngre 

Tid og har siii Opriiidelse og sit 9tavii af de 

Stalde, som her tidligere faiidtes, og hvor 

isolge et S a g ii Bisp Jens Aiiderseii stald-

sra Groiiiiegade S t i, det nuvcerende Asplsti'cede, 
som den Gang kaldtes Graabrodrestrcedc, og 
Gravene, soiii da kiUi var en Vej, stod oiiltrent 
paa det Sied, soiii findes ved at drage eii Liiiie 
sra det liordostlige Hjoriie af KatedralskolenS 
Gaard og over til Hospitalsmuren, den for 

Eiideii as det nuvcerende Lille Graabrodre 
strcvde, som den Gaiig intet Navn havde, 
stod der, hvor Graabrodre P lads nu begpnder, 

og deii tredie, igjeiiiieni hvilkeii iiiaii kom ind 

i Store Graabrodrestrcrde, som deii Gang hed
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Graabrodre Stenlestrcede, saaledes kaldet 
fordi der var en Gangsti derfra over ttl S1. 
Hans Kloster, stod tvcrs over Gaden ved 

Hospitalsprcesteboligen. D a  Graabrodre Kirke 

var byggct, dannede den og det tilstodende 

Kloster Io Gaarde, soin aller ere komne lilstede 

ved den nylig opforte Klostcrbygning. Längs 
med Kirken og de Bygninger af Klostercl, som 

dannede den forreste Gaard, Fratergaarden, 
lob lave Buegange, de saakaldte Munkegange, 

og hvoraf der endnu er en Rest lilbage —  se
S .  12. —  Den anden Gaard, Brondgaarden, 

dannedes af de fire Lcenger, hvoraf Klosteret 

bestaar, og hvis Mure ere de sanune, som Munkene 
for henvcd 600 Aar siden lod opsore.

Delle Kloster blev scerdeles yndet af Dron- 
ning Kristtne og samlcdc sig stor Formue. Ved 

Gavebrev skjcenkede Kristtan den iredie i Aaret 

1539 denne Ejendom lil el alniindcligl Hospital 

for F yn  og forogede sencre denne Gave ved 
al henlcegge betydelige Zndtcegtcr af Jordcgods 

og Tiender lil Lemmernes Underholdning, til- 
lige ansaltes ved denne Sliflelse en egen 
Prcest, som senere stk Paarup Prcestekald som 
Annex. Köngens Exenrpcl fulgtes af Adcls- 
mcend og Rigmcend, iblandt hvilke iscer niaa 
ncevnes Jakob Hardenberg til Sandholl, som 

skjcenkede Hospitalet 5 Bondcrgaarde, Kantsler 
Johan F riis  —  se S .  18 —  lil Hcsselagcrgaard, 

som bestemte, at der fra denne Gaard aarlig 

skulde gives Io Tonder Sm o r lil Graabrodre 

Hospital. Frederik den anden viste sig ogsaa 
gavmild imod denne Sliflelse og henlagde Bc- 
spisningen af Lalinskolens Leerere og Disiple 
dertil. En  anden Sliflelse, „Doktorens Boder", 

blev 1798 optagen i Hospitalet. Denne Stif- 
lelse var grundlagt af en v r. Hieronymus 

Thenner, som fta Hessen var kommen herlil og 

opnaaede hojt belroede Slillinger hos Frederik 

den anden, inen faldl i Unaade og dode i 
Fcengsel paa Dragsholm s S lo t  i Sjoelland. 
For sin Dod gav Han 100 Rd. lil Husarme 

i Odense, hvilken Gave Hans Enke, Magdalene 

von der Hamsforl, en Datier af Kristian den 

lredies bekjendle Livlcege, Kornelius von der 

Hamsforl den celdre, senere forogede og lod i 

1590 opfore 8 Boliger paa Bispens P lan  lil 

16 faltige Kvinder. Over hver af Dorene til 

disse Boliger stod en Indskrift, dels paa

Latin, dels paa Tysk; en af disse lod saa
ledes :

Der hat genoch erworwen.

Der in Christo selig ist gestorben. 1590.

(Den har erhvervel nok, som er dod salig i 
Kristus.)

D a  disse Boder i 1798 vare aldeles falde- 
fcerdige, og man ikke havde M id ler til al op

fore ny, henflyltede nran Lemmerne lil Hospi
talet, hvor de kom til al udgjore en egen Af- 
deling, som har 6 Vcerelser i den sydlige Side- 
lcenge. Hverl Lenr faar 48 ß. om Ugen, 

Boden^e paa Bispens P lan  kjobles af Sko- 

mager Kristian Huus, som her opforte en 

grundmuret Bygning til Bo lig  for 8 faltige 
Enker, dcsuden skjcenkede Han ttl Beboerne af 

disse Friboliger 400 Nd., hvoraf Renten skulde 
oplcegges, indtil Kapitalen var voxet til 1000 

Rd., af hvis Rcnter hver af de 8 Enker faar 

8 Rd. aarlig. Disse Boliger kaldcs H u u s 's  

Boliger. Skomager Kristtan Huus boede i 
Kjobmand Tychsens Gaard paa Flakhaven; 
Han dode i 1806 og ligger begravet paa S t. 

Knuds Kirkegaard, men den utaknemmelige 
Efterverden har ikke fredet saa meget om Hans 
Gravsted, at den har ladet Mindestenen blive 

liggende paa samme; den findes nemlig hen- 
slcengt i en uhumsk Krog ved Enden af Lig- 

kapellet. Stcnen er forrestcn mcerkelig ved, at 
der paa den er udhugget en Kcempestovle med 
en Krone over, hvilket tyder paa, at H uus maa 

have vceret Hosskonmger.

V i vende ttlbage til Hospitalet. StiftelsenS 

M idler ere ttl forskjellige Lider blevne mindre 

godt sorvaltede, og for at hjcelpe sig ud af 

Forlegenhcder begik nian den störe Fejl Lid ef- 

1er anden at afhcende en De l af StiftelsenS 
Gods. Hospitalets aarligc Jntcrgter ere nu 
mellem 16 og 20000 Nd.

Der har i Hospitalets Bestyrelse Io Gange 

fundet voldsomme Stridigheder S te d ; den forste 
Gang rejstcs Striden af Biskop Kingo, den 

anden Gang af Stiftamtmand Buchwald, 

hvorom man vil finde Oplysninger i en Af- 

handling af Biskop Engelsloft i det litercere 
Selskabs Skrifter og i en lignendc af Kantor 

Mumme i „Bidrag ttl Odense B y s  Historie", 

til hvilke to Arbejdcr jeg maa henvise dem.
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som pnske e»r ttdforligcre Beretning onr Graa- 
brpdre Hospital.

Med Hospitalet blev ifplge Reskript af 29de 

J u li 1809 forbunden en Aitstalt for Sindssyge 

—  Daareanstalten. Deit bestaaer af to Byg- 

niltger, hvoraf deit celdre er opfprt 1818, og 
den anden 1837. Det var Kristtan deit ot- 

tende, der sollt Gouvernpr i F yn  fik denne 

Anstalt oprettet og udvidet; halt virkede saa- 
ledes for, at de Stakler, sollt her bleve inde- 

spoerrede, kmn ü l at leve under bedre ydre 

Vilkaar. Anstalten har tidligere Haft indtil 

60 Sindssyge, inen dette Aittal er nu bragt 

lled til omtrent 40, og der er blevet arbcjdet 

for at faa denne Allstalt ganske hcevet til 

Fordel for det egentlige Hospital.— Ester For- 
slag af Stiftamtmand Buchlvald blev Hospi

talets vestlige Flpj i 1794 bestentt til eit Syge- 

aitstalt, og Forstaitdereit, der tidligere boede her, 
blev anvist Bolig i eit i Gaarden staaende 
Lcenge, som blev udvidet ved en Andenetage. 
Denne Sygeanstalt bestod indtil det ny Syge- 
hus blev bygget —  se S .  37.

For at gjennemfore eit Neorganisatioil og 

Udvidelse af Hospitalet iitddrog lnait i nogle 

Aar Pladseritc, efterhaandeit sollt de bleve le

dige, og da man paa denne Maade var kom

men i Besiddelse as de npdvendige Midler, 

begyndte man i 1868 at restavrere de gamle 
Bygniltger, hvorved der er opnaaet betydelige 
Resultater: Lokalerne ere blevne hyggelige, lyse 
og luftige, Udenomslejlighederne ere blevlte 
hensigtsmcessige for gmnle og svage Folk, de 
störe og rode Sten  have faaet deres opriltdelige 

Farve, Gavlene ere blevne forsynede ined pry- 

deitde Ander, og Pladsen i det hele taget be

dre benyttet. Det egeiltlige Hospital afgiver 

nu Stuer til 60 kvindlige og 20 mandlige 
Leminer, som foruden Bolig, Lys, Barme og 

Renlighed faa 9 Mk. om Ugen. M a n  havde 
imidlertid ved deitne Neforin ogsaa for Dje at 
gjpre noget for dml, som „havde kjeltdt bedre 

Dage", og vedtog endelig efter lange Forhand- 
linger et Forslag af Biskop Engelstoft at 

bygge en stör ny Bygning mtder Navn af 

Kloster til Fribolig for troengende af „M id- 

delstanden". Grundstenen til denite Byg- 

ning blev lagt den 25de Zu in  1871, hvor- 

cfter Kranshejsningen med Hojtidelighed foregik

deit 28de Avgust s. A. Byginilgell er 71 Alen 
laitg, 20^ Aleit dyb og 29 A lm  fra Gruitdeit 
til Tagrygitingeit; deit er under Tilsyn af 

Arkitckt, Kaptajit Hansen, der ogsaa har ledet 

Nestavrationsarbejdernc i det cngentlige Hospi

tal, opfort efter Tegning af Zustitscaad, Byg- 
ningsinspektpr Winstrnp. Nestavraüonsarbej- 

derne have kostet omtrent 27,000 Rd., Klosteret
30,000 Nd. Klosterei afgiver Bolig for 24 Kvinder, 
sollt hver faar eit Stue med Alkove, lnens 3 a 4 

skulle have Kjpkken säumten; desuden faar 

hver Beboer 1^ Favn Vrceitde oin Aaret og 2 Nd. 
om Ugen. E n  Del af Lejlighederne ere ved sidste 

Flyttedag laglte i  Brug. E t  Villede af Byg- 
llingelt fiitdes paa S ide  52. Z  Aar er 

Hospitalskirken bleven restavreret.
Der har vceret Tale onr at faa anlagt en 

Bej igjennem Hospitalet, sollt sklllde fore over 
til Banegaarden; denne Plair er imidlertid endnu 

klllt et Forhandlingscemne, derimod er der blevet 
aabnet en Spadsercvej forbi den vestlige G avl 
af Klosteret og videre igjelllleln deit stnukke 

Hospitalsalle over til den ny L a n d b r u g s -  

s ko l e  i Vindegade. Denne Skole, om hvil- 

ken der er talt paa S .  24, trcengte til at faa 

et eget og bedre Lokale, hvorfor Skolens nn- 

vcerende Forstallder, Boghandlcr Hebn Petersen, 
satte sig i  Forbindelse lned allsete Landmoelld 
for ved frivillige B idrag at faa et Belpb skaf- 
fet tilveje, hvorved Planens Gjennelltfprelse 
künde muliggjpres, og da deit ildstedte Opfor- 

driitg havde fundet en ret günstig Modtagelse, 
tog lnmt i Foraaret fat paa Byggeforetagendet, 
som blev fremlnet saa hurtig, at Skolen allerede 

der: Iste Oktober künde blive indviet, ved 

hvilkeit Hpjtidelighed der holdtes Taler af 

det patriotiske Selskabs Forlnand, Kmmner- 

herre Sehestedt Zurrl, Sttftanrtnrand, Kmmner- 

herre Heltzen, Biskop Engelstoft og Skolens 

Forstallder. Denne Lcereanstalt, der fordel- 
agtig skjelner sig fta de fleste alldrc Bonde- 
hpjstoler derved, at de unge Menncsker her leere 

noget til Gavns, v il forhaabentlig have en 
stör Fremtid for sig, hvorfor ogsaa den lille 

venlige Bygning, hvoraf der findes et Billede paa 

S .  56, er anlagt saaledes, at den kan voxe ved An- 
bringclse af eil Andenetage. Bygningen er opfprt 

efter Teginng af Arkitekt Haugsted. Skoleir er i 

Villter bespgt af over 50 unge Landmcend.
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Naar vi vende tilbage til Graabrodre P lads 

for videre at kjende dens Omgivelser, villc vi 
forst fceste Opincerksomheden ved Katedralflolen 
eller, som den scedvanlig, men nu megetuegent- 

lig kaldes, Latinskolen. Son r omtalt paa S ide 

42 var der i den katolske Tid en Latinskole ved 

hver Kirke, og Leereren eller, hvad der dog nceppe 
den Gang künde vcere Tale om, Lcererne 

vare Munke. D a  ogsaa Disiplene bleve be- 

spiste i dct Kloster, som Skalen sor
terede under, vare Latinskolerne ret egentlig 

Klosterskoler, og Hensigten med dem var ogsaa 

ncermest den, at opdrage Munke med crgte 
latinsk Dannelse, hvilken var e,c ganske anden 
end den, som inan nu becerer med dette Navn. 
Den Skole, som ved Reformationen opslugte de 
Io andre hervcercnde Latinskolcr, var Albani 

Skole, kaldet saaledes, fordi den ne Skoles

Kirkegaard, sonr allerede da var udlagt til 
Torv, og at dette Strcede ogsaa blev udlagt, 

ses af Fugleperspektivct af 1593, som viser en 

Passage fra Torvet bag om Jens Andersens 

Bcldenaks Gaard, —  den nedbrudte Nealskole- 

gaard, —  eller, hvad der nu bedre vil kunne 

forstaas, imellem Flakhaven og S t .  Knuds 
Kirkegaard. P a a  Grund af de tre Latinskolers 

Sammensmeltning blev Albani Skolebygning 
udvidet. Ester Tegningen af 1593 var den 

allerede den Gang to Etager med takkede Gavle, 

og ved Enden ud imod Klingenberg var der 
eil Have, sonr feuere tilligemed Kirkegaarden 

blev Elcverncs Legcplads. Den for nogle Aar 

siden nedbnldte Nonne ved den sydlige Ende 

af Latinskolen, i hvilken Bygning de Born as 
Byen, som ikke skulde studere, men dog lcerc 

lidt, bleve underviste, og som iModscetning til

Elever forrettede Sangtjenesten i Albani Kirke, 
medens Munkene selv besorgede denne Forret- 
ning i deres egen eller S t .  Knuds Kirke. 

Denne Skole burde dog snarere have hedt S t .  

Knuds Klosters Skole, thi det var det der bocnde 
Mlmkcsamstlnd, som holdt Skalen baade med 

Hensyn til Lcererkrcefter og Lonninger, og det 
er ogsaa sandsynligt, at det H us paa S t. 
Knuds Kirkegaard, hvori Skolcn var og ved- 
blev at vcere, indtil de,: ny Skolebygning paa 
Graabrodre P lads blev opfort, tilhorte dette 

Kloster. A t  Skolen i 1542 laa der, hvor nlc 

den saakaldte gamlc Latinskole eller den tid- 
ligere Katedralskole-Bpgning staar, fteingaar af 

et Brev fra Kristian den tredie til Magistralen i 
Odense, hvori det paalcegges denne at anlcegge 

et aabent Strcede fra Skolen og ind igjennenc 

St. Knuds Kirkegaard hen til S t. Albani

den latinskc Skole kaldtcs „den danske Skole", 

fandtes da ikke; den var rimeligvis blevcn opfort i 

Kristian den fjerdes Tid, thi af Skrivelser iRaad- 

stuearkivet scs, at Byen den Gang havde en dansk 

Skoleholder, som var fritagen for Vagttjeneste.
Latinskolerne vare tidligere en De l af Kir- 

ken, thi Biskopperne havde Tilsynet, udncevnte 
Horcrne og forvaltede SkolenS Midler, Eleverne 

forrettede en Del af Gudstjenesten, og den helc 
Undervisning gik ud paa at danne vordendc 
Gejstlige. SangtjenestLn optog en stör De l 

af Elevernes T id , thi der holdtes indtil dette 

Aarhundredes Begpndelse langt öftere Guds- 

tjeneste endnu, og Eleverne skulde hver Gang 

vcere tilstede dels for som Degne at lede Sangen 
og dels for at lcrre den nregct lange Prcrdi- 

ken,— der prcrdikedes i Reglen i Henved2 Timer — , 

som de feuere paa Skolen skulde gjore Rede
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for; de skulde endvidere beere L ig  og i Huseue 
opvartc nied S a n g  og stundoin- ogsaa med Musik 

ved festlige Lejligheder, ja enkelte af Mester- 

lektien —  den overste Klasse —  gik end ogsaa 

paa Landet for der at forrette Sangtjenesten; 

de kaldtes Lobedegne. Samtlige Clever maatte 
derfor anskaffe sig eller fik af Skolen givet en 
fort D ragt —  en lang Kappe med Hcette — , 
som de altid bare ved deres Kirkegang og kirke- 

lige Forretninger, og derester fik Latinskolen Navn 

af den forte Skole. Eleverne vare kun und- 

tagelsesvis Born  af de heldigere stillede i Sam - 

fundet; faltige Folk derimod sendte deres Born 

i langt storre Antal end nu til Latinskolerne, og 

Gnmden derül var, at Skolerne da vare For- 

sorgelsesanstalter, idet Eleverne ikke blot fik fri 
Undervisning, men ogsaa Kost og Klceder. T il 

Bespisning af Odense Skoles Lcerere og Cle

ver oprettede Frederik den anden det saakaldte 
Konunuintet, hvorved den Bespisning, som havde 

vceret ydet af S t. Knuds og St. Hans Kloster, 
gik over til Graabrodre Hospital, som til Neder- 

lag derfor fik en Del Kongetiender, der siden 
bleve meget mere vcerd, end Bespisningen kostede. 

Koimnunitetct, hvilket Navn hidrorer fra FcelleS- 

skabet ined Hospitalet, blev udsondret fra dette 

kort ester Skolereformen i 1802, men af dets 

M idler udrededes dog indtil 1828 Skolens Ud- 

gifter; feilere er dette Fond inddraget under 
Statens Finansvcesei,, som lader det bestyre af 
en herboende Kasserer; denne kaldes Komlnuintets- 
kasserer, og den nuvcerende er Etatsraad Schlegel. 
Kommunitetets aarlige Zndtcegter af Tiender og 
Kapitaler belobe sig nu fra 30 til 40,000 Nd. 

Skolepersonalets Bespislüng i Hospitalet ophorte 

i 1763, hvorefter der uddeltes Kostpenge, 4 a 5 

Mk. om Ugen til hver af de 42 Personer, som 

node denne Understottelse. Ester Reformen i 1802 
ophorte ogsaa Udredelsen af Kostpenge. Fordi 

det for storste Delen var faltige Born, som gik 
i Latinskolen, havde Nigfolk og Borgerne Med- 
lidenhed med dem, gave dem Gaver, naar de paa 

visse Helligaftener gik oinkring i Gaderne og sang 
for Folks Dore, optoge dem i deres Hufe og 

gave dem nogle af de Smuler, som faldt fta 
deres Pord, stjcenkede dem i ' Anledning af en 

eller anden glcedelig Begivenhed i Familien Trcefko 
samt Vadniel til Klceder, hvilke Säger Rektoren 

saa uddelte til dein, samt stiftede Legaler, hvis

Nentcr skulde komme disse Stakler til Gode. 
Saadanne milde Gaver bctragtedcs sorn scerlig 
behagelige for Vorherre, fordi de pdedes imod 

Kirkens vordende Tjenere. Skolelivet var den 

Gang Haardt, og det er ncrppe for meget sagt, 
naar en Skolemand i forrige Aarhundrcde kalder 

Latinskolerne Tugthiise, Pinesteder og Boddelstuer; 
P ist og N is, som ostest paa det bare Legeme, 

—  at „lose Buxer og Trojc" horte til Dagens 
Orden —  slap tilgen for, thi der straffcdes ikke 
blot for den ringeste Forseclse, men ogsaa, naar 

Eleverne ikke ordret künde opramse ethvert Ord 

af Lektien, hvoraf de i Regle,, ikke forstode ret 

meget, thi Lcererne vare ikke blot af Navi,, me», 

ogsaa i Virkeligheden kun Lektiehorere, der aldrig 

forklarede noget. Der lcertcs ncesten ikke andet 
end Latin og Religion, og naar Eleverne havde 

gjennemgaaet de laueste Klasser, „matte de i Skole- 
tiden ilidbprdes Heller ikke tale andet end Latin. 

Skolcstuerne vare elendige skidnc Hüller uden 
Kakkelovne; saadanne fik man forst i Slutinngen 

af forrige Aarhundrede. En  Forordning af 1730, 

som isccr gik ud paa at raade Bod paa den 

aandlose Metode —  Udenadsrmnseriet uden for- 

udgaaet Forklaring — , frugtedc ikke, fordi nmn 
savnede Lcererkrcefter, der künde prcesterc noget 

bedrc. Uiidcr det guldbergske Miinsteriuin stete 

derimod en virkelig Neforin, hvorved ogsaa ModerS- 
nmalct optoges somLcerefag. Det var forst ved 
Nesormerne i de forste A a r af dette Aarhundrcde, 
at de levende Sp rog og Naturvidenflaberne fik 
en Plads, og at Lcererne, som nu fik Navn af 

Adjunkter og Overlcererc, ret formaaede at bcere 

en loftende og udviklende Undervisiiiilg. —  V i 

vende tilbage til Odense Skole. Bygningen skiilde 

vedligeholdes af S t .  Knuds Kirke, men da denne 
nceppc havde Naad til at vcdligeholdc sig selv 

end sige Skolen, saa tilvejebragtes Midlerne til 
en Reparation i 1627 ved et Bidrag af alle 
Kirkcr i Stiftet; en anden Zstandscettelse i Kiiigos 
Tid bekostedes tildels af Biskoppen selv, som ogsaa 
forcercde Skolen en Lysckronc. Der, storste Be- 

kostning paa Bygningen anvendtes dog i 1761, 

og Midlerne toges denne Gang af Kommunitetets 

Kasse. O m  denne Nestavration minde Io Sten, 
sonr endnu sidde i den gamle Skolebygniiig; paa 

den ene, son, sidder i Kvisten, ses Frederik den 
feintes Navnetrcek med Krone over, og derunder 

lceses:
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.Vuno 1761 p. 0. Riimu-;.

Den anden Steu sidder over D o rm  til Gaarden, 

og den der staaende lalinske Zndskrift, som er 
forfattet af Rektor Soren Anchersen, fortcrller 
ogsaa om dcnne Reparation. Endelig sidder i 
Muren inde i Huset oven for Trappen en tredie 

Mindetavle af Sten; den bcerer Kristen Povelsens 

Navn og Aarslallet 1561 og er formodentlig 

bleuen hugget i Anledning af den Forlcengelse af 
Byguingen, som efter Köngens Vefaling blev 
ndfort ved denne sidste Forstander for S t. Knuds 

Kloster —  se S .  59. Zndtil Oinbygningen af 
det Zndre i 1802 blev udfort, fandtes der i overste 

Etage et storre Vcerelse til Undervisning i S a n g  

og Instrumentalmusik, samt Bolig til 4 „Horere", 

smn hver havde to Kamre; i underste Etage var 

Skoleu selv, ved et Skillerum afdelt i Io Lcese- 
stuer, hvoraf den ene udgjorde Mesterlektien, og 
i den anden indeholdtes de 5 andre Klasser eller 
Lektier, sonr vare placerede saaledes, at de sad 
med Nyggen mod Hinanden. Z  dette störe Rum  
ramscde, raabte og skreg alle disse 5 Klassers 
La'rere og Elever paa en Gang, saa nmn nok 

kan forstaa, at her var B rug  for R is  og Ferle. 

Ved Ombygningen i 1802 blev der 4 Klasser i 

hver Etage, og saaledes vedblev Skolen at vcere 

indrettet, indtil den i 1846 aflostes af den nu- 
vcerende Vygning. Ved Gymnasiets Znddragelse 
—  sc S .  22 —  fik Skolen Navnet Katedralskole, 

hvilket minder om dens Udspring fra og tidligere 
Sammenhceng med Stiftets Hoved- eller Kate- 

dralkirkc.
D a  Tidens voxende Krav ikke künde tilfreds- 

stilles i den gamle Skolebygning, blev der efter 

nogle Forhandlinger vedtaget at bygge en Hel 

ny Skole efter Tegning af Hofbygmester, Etats- 

raad Koch. Z  denne Anledning kjobte man 
Konditor D u ry s  Gaard i lille Graabrodre Strcede, 

erhvervede af Kommunen et Stykke af G raa
brodre Toro og mageskiftede den gamle Skole

bygning med den gamle Klokkerbolig, hvori siden 
1822 den ene af Mulernes Skoler havde Haft 

P la d s ; denne gamle forfaldne Klokkerbolig laa bag 

ved D u ry s  Gaard ud imod Asylgaden. For at 
tilvcjebringe en ordentlig Passage fra Graabrodre

P lads til Asylgaden, blev med det samme Hospi
talets Degnebolig nedreven, og en ny opfort 
ncennere ved Hospitalet.

Byggearbejdet paabegyndtes i M a j 1845; den 

4de September nedlagde den kongelige Gouvernor 

en Mindetavle i Fodstykket ander Hovedindgangen, 
hvorester den hojtidelige Zndvielse fandt Sted 
der» 27de November i det folgende Aar. Hoved- 

bygningen, hvoraf der er givet et Billede paa 
S ide  53, er 62 ? Alen lang og 23.; Alcn dyb; 
til denne ftoder en Sidcfloj, hvis overste Etage 

optages af en af Kunstnerhaand smykket Festsal, 

inedens den underste indeslutter en Gymnastiksal 

og et Vaabenkammer. (Den gymnastiste Under
visning blev indfort i 1831.) Z  HovedbygningenS 

underste Etage er Nektorboligeu og Io Klasse- 

voerelser; den overste optages ganste af 9 Klasse- 

vcerelser. P a a  den lange Gang, som lober imel- 

lem disse Voerelser, hcenge de gamle Mindetavler, 

sonr fortcelle onr dein, der have betcenkt Skolen 

ured Gaver og Legaler. Paa  det hoje Loft er 

der indrettet Vcerelser, hvori Skolens Vibliotek 

har für Plads. Efter Reformen i 1802 gik 

Gymnasiets Bogsamling ind under Skolen og 
blev formet med dennes eget Bibliotek, men ingen 
af Samlingerne vare betydeligc, idet hver krnr 
lalle omtrent 750 Bind. Gymnasiets Bibliotek 
var det celdste, idet samme ved Soren Anchersens 

Omsorg blev oprettet i 1758, medens Grrnrden 

til Skolens blev lagt af Konrektor Hans Sibbern, 

da Han fra 1781 til 1783 bestyrede Rektorembedet 

for den gamle S .  Anchersen. Ved Zndkjob og 
Gaver er Sämlingen nu voxet til omtrent 17,000 

B ind foruden nogle Haandskrister og har faaet 

en fortrinlig Ordning ved Overlcerer Kragh, som 

ogsaa har forfattet en trykt Fortegnelse over 

samme. —  Omtrent paa samme Tid har Adjunkt 

Vogelfang ordnet Karen Brahes Bibliotek og i 
Skolens Zndbydelsesskrist for 1857 givet en For

tegnelse over Haandskrifterne i samme. Allerede 

tidligere havde v r. tbeol. Kalkar som Overlcerer 
ved Skolen bragt nogen Orden tilveje —  se 

Hans „Esterretninger om Odense B y s  Biblio- 
teker." —

Forend vi forlade Odense Katedralskole, ville 

vi gjore et flygtigt Bekjendtskab med de. Leerere 
ved samme, som ere afdode, men ved en eller 
anden Virksomhed leve i Historiens Estermcele. 

Det bliver da navnlig Nektorerne, hvorvln der



her kan blive Tale, thi Horerne künde i deres 
fortrykte, usle S lilling  i Regle» ikke udrette 

naget, som knnde bcvare deres Minde til Efter- 
slcegten, lige som de ogsaa hastedc mcd at konune 

dort fra Skalen til et Prcestekald. Den Mand, 

som i et saadant Tilbageblik forst maa ncevnes, 
er Kristcn Povelsen. Han var St. Knndä Klo
sters sidste Forstander, men gik over til Lnther- 

dommen og beholdt sine betydelige Einbeder lige 
til sin Dod i 1575, inen til disse horte ogsaa 
at have Overtilsynet med Klosterets Skole. Z  

Hans Embedstid bleve de Io andre hervcerende 

Skoler sorenede ined Albani Skole, hvis Bygniilg 
harr saa, som oven sor omtalt, udvidcde. D a  

Magister Lavrits Colding var Rektor sra 1553 

til 1558 „strommede Disiplene skarevis til Ska 
len." Denne Tilstromnillg blev endiln storre, da 

Latiilskolerne bleve Forsorgelsesanstalter; den her
vcerende havde saaledes i Slutningen as det 16de 
og lidt iild i det 17de Aarhundrede over 300 

Disiple, og l denne Tid —  1596 —  blev Skalen 
af Lensmanden Kristoffer Lalkendors alter lld- 
videt, idet den blev sorlcenget 12 Alen.

Fra  1663 til 1687 var Magister Niels 
Andersen Hals Rektor, og ogsaa i Hans Tid 

havde Skalen et meget stört Elevantal, vistnok 

over 200, og det var omtrent lige saa stört linder 

Hans tuende ncermeste Efterfolgere, ineil dereftcr 

sank det betydcligt; fra 1757 til 1846 var det kun 
et ganske enkelt Aar over 100, men meget oste 
llnder 50. Teil ncevnte Niels H als havde eil 
meget heftig S trid  med Konrektor E lia s Naur; 
Sagen blev afgjort ved en Provsteret, og ifolge 
de opbevaredc Aktstykker lidviste begge Parier en 

saadan Adscerd og fremkom ined saadanile Ukvenrs- 

ord ilnod hinaildeil, at de nu oln Stlinder i 

'Naahed og ondskabssuld List kuil vilde blive over- 

gaaede as arrige Kjcerlinger. (O ill denne S a g  

silldcs en Afhandling af Etatsraad Henrichsen i 
semte Billds tredie Hcefte af det litercere Selskabs 

Skrister.) O m  E lias Naur, Rektor fra 1687 til 
1694, se S ide 29. Ester Ham fulgte Tomas 

Broderus Birkerod fra 1694 til 1731; Han udgav 
iblandt aildet M lnoths Fortcellillg om Knud den 

heiliges Drab  og freiste derved dette hojst vcerdi- 
fulde Arbejde fra at gaa tabt. (Om Hans Slcegt 

findes Oplysninger paa S ide  33 og om Hans 
Bopcel paa S .  34.) Tomas Aaby var Rektor 
fra 1731 tll 1748 og esterfulgtes af Soren

Anchersen fra 1748 til 1781; denne sidste har 
skrevet eil latinsk Graiiunatik, soin blev brugt i alle 

Skoler i lcengere Tid, samt en De l svulstige Vers til 
Encvceldeils Forherligelse; ha,l var deil sidste 
Rektor, som gjennemforte deil haarde Disiplin. 

Hails Efterrncend, Z. H. Tauber fra 1781 til 
1787 og Ole Kraft fra 1788 til 1793 —  se 
S .  44 —  vare gjeunemtrcengte af deil nyere Tids 

humane Aand og stode i stört N y  for pcedagogisk 
Dygtighed. Derefter havde Skalen i 4 Aar ingen 

Rektor, men derefter fulgte Ludvig Hejberg, Bro- 

der til Peter Andreas Hejberg, fra 1797 til 1818, 

Jakob Saxtorph fra 1818 til 1843 og Rudolf 
Johannes Frederik Henrichsen, dod deil 15de Zu li 
1871. Disse 3 Mcend vare flülke Skolerncend 

og flittige Videnskabsdyrkere, der have beriget vor 
Literatur med ikke faa vcerdifulde Arbejder, iscer 
maa her fremhceveS de inange Bidrag til det 

lcerde Skolevcescns og scerlig Odense Skoles 

Historie, som Etatsraad Henrichsen leverede til 
Skolens Zndbydelsesskrifter, og hvoraf de fleste 
Oplysninger i denne historiske Ointale ere 

hentede. Zblaildt de afdode Hörere, Adjunkter 

og Overlcerere lnaa ncevnes: Pcder Hostrup, dod 
1746, Han var Karen Vrahe behjcelpelig med at 

samle heildes Bogsaillling og stiftede er Legat 
(se Zndbydelsesskriftet for 1865); Adjunkterilc Z. 
Krag, t 1827, A. Krejdal, f 1829, I .  H. §. 

Hanck, t 1840, Silfverberg, t 1866, ogOverlcerer
P.Bergcilhamlner, t 1825, findes omialte i Erslevs 
Forfatterlexikon; Hanck var tillige Bygnings- 
koilduktor for Fyn s St ift  og overtog i 1827 

Zverseils A v is  og Bogtrykkeri. O in  Overlcercr 

Vrohnl er fortalt paa S ide  30.

I  1856 oprettedeS Nealklasser ved Siden af 

de stllderende Klasser, og den Ordning, sonl 

Skoleloven af Iste April 1871 bestemmer, er ilu 

fllldstceildig gjennenlfort ved Odense Skole.
Ester at den gamle Latinskolebygning ved 

Magelceget er gaaet over til Odenfe Skolevcesen, 

er deil bleven restavreret og har nu 6 storre 
Klassevcerelser, der benyttes af 12 af Almue- 

skoleils Drengeklasser.
Zblandt Pladsens andre Oingivelser paa Nord- 

og Dstsiden nlaa elldllll bemcerkeS Voligerne for 

Hospitalsprcesteil og Hospitalsdegnen, samt Asylet. 

S o n l foran bemcerket, var Hospitalsprcesteil tid- 
ligere ogsaa Sogneprcest for Paarup Menighed, 

inedells det residerende Kapellaili ved S t .  Knuds
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Kirke fsrst var et selvstcendigt Embede og senere 
forenedes med et Professorat ved Gymnasict. 
D a  Kapellaniet var et meget ringe Embede, og 

Paarup Menighed havde billigt Krav paa at 
faa sin egen Prcest i sin Midte, blev i  1816 

Kapellaniet forbundet med Hospitalsprcesteembedet, 

og Paarup blev et eget selvstcendigt Sognekald. 

Den gamlc Prcestebolig ved Hospitalet blev der- 
cfter i 1818 ombygget. Zblandt Hospitals- 
prcestcrne nma ncevncs Hans Jorgen Gottschalck, 

t 1816; Han har iblandt andet i 1798 skrcvet 

den Skildring af Odense, der findcs i „Damnarks 
Kjpbstcrdcr og Slotte", udgivet af Sander, Nyc- 

rnp og Lahde, og som giver et godt lille Billede 
af Byeu i Slutningen af forrige Aarhundrede. 

A l  den nuvcerende Hospitalsprcest, Kirkehistorikeren 
I)r. tilos. Ludvig Helveg, efter Biskop Grundtvigs 

Forbillede har.samlet en betydelig Menighed i 

Hospitalskirken og leveret vcerdifulde Bidrag til 

vor Literatur, skal, som almindelig bekjendt, ikke 
vidcre omtales. O m  Degneboligen se ovenfor. 
Ib landt Hospitalsdegncne ville vi mindcs Lavrids 

Limkilde, fordi Han blev Fader til den filosofiskc 
Forfatter Kristian Gorm Limkilde, der var en af 
de forste, der brod Isen for en friere Tcenkning. 
Hvad den nuvcerende Hospitalsdegn, Dbrgsmd. 

Hans Peter Mumme, har skrevet om Odense i 

Nutid og Fortid, er alt blevet ncevnt pan for- 

skjellige Sieder i dctte Vcerk.

Dst for Graabrodreplads ligger „O dense  

A s y l " ,  hvoreftcr den Gade, som tidligere hed 
Graabrpdresücede, har faaet Navn af „Asylgadc". 
Dettc Barnely er baade med Hensyn til sin Op- 
rindclse og sin Bestaacn et Kjcerlighedcns Vcerk, 
ved .hvilket man ret konnncr ü l at mindes de 

O rd af en af Kirkefcedrene: „De sättige ere 

Kirkens A rv  og Nigdom." D e l var Enkcdronning 

Karoline Amalie, som rejste Asylsagen hos os, 

og at det ikke var et Djebliks Jndstydclse, sonr 

ftemkalde hendcs Begejstring for at staffe de 
sättige smaa et andet Hjem, hvor Ragt, Pleje 

og kristelig Opdragelsc künde blive dem ü l Del, 

medens Forceldrene maatte fcerdcs ude for at for- 

tjene det nadvendigc, har denne cedle Dannekvindc 

vist i fuldeste M aal, idct hun endmr i sin Haje 

Alderdmn baade ved Naad og Daad statter det 

af hcnde grundlagte Vcerk. Med sanune vindende 
Kjcerlighed og Admyghed, hvormed hrm som 

Prinsesse og Dronning tog P lads paa de smaa

lave Skamler for at tale med de faltige smaa og 

fortcrlle dem Historier, fcerdes hun endnu ret 
jcevnlig iblandt dem og bringer dem aandelige 
og timelige Gaver. S i t  Asyl hersteds kan hun 

vel ikke lcengere besage, men at hun omfatter det 

med sammc hjertelige Velvilje som den Gang, 

hun bocde her, viser hun ved aarlig at tilstille 
det en bechdelig Understottelse og ved stadig egcn- 

hcendig nt brevvexle rned dets Lceremoder, med 
hvcm hun forhandler om Barnehjemmet som incd 
en aandsbeslcegtet Veninde. I  et af disse i 
Sürtningen af forrige Aar skrevne Breve siger 
hendeS Majestcet iblandt andet: „Gud holde sin 

beskjcermcnde Haand over Damnark og over alle 

vore Barn! M n e  i Kjabenhavn og Deres i 
Odense! A I  ingen af dem forladc Herren, at de 
maa forskaancs for det flette Selskab og al den 

Ugudelighed, sonr falger derrned. Grrd skjcenkc 

iscer indbyrdcs Fred, Forsonlighed og Kjcerlighed!" 

En  andcn Gang skriver Dronningen: „At Deres 

smaa lcere unriddclbart at hcnvende sig ü l Herren, 

det ved jeg, og dette er det allerbedste, de kunnc 

lcere. Fortrolig Sanrtalc med Vorherre hjcelper 
over alle Bjerge! Derfor velsigner jeg vor kjcere 
Asylmoder i Odense." E t andet Brev slutter 
saalcdcs: „H ils hjertelig alle de kjcere smaa fra 

Enkcdronning Karoline Amalie, ligesom enhver 
andcn i Odense, som endnu mindes mig."

Den 22dc Avgust 1836 lod hendes Atajestcet, 
der da jcevnlig opholdt sig i Odense, hvor hendes 

ophojede Gemal var Gouvcrnor, udgaa en Op- 
fordnng til at stifte et Asyl hersteds, og allerede 

den 7de Februar 1837 traadte et saadnnt i Virk- 

soinhed i et lcjct Lokale i Nr. 25 i Nedcrgade, 

idet 18 Sm aabsrn sanrlcdes om den antagne 

Asylmoder, F ru  Birkcdal, der endml med utrcet- 

telig Lyst og Zver leder denne Kjcerlighcdsgjerning. 
Ib landt dem, som scerlig löge sig af dette Barne- 

hjcm og forstode at lcdc det i det rette Spor, 
maa iscer ncevncs davcerende Biskop N. Fabcr 

og praktiscrcnde Lcege Möller, hvilken sidstc nu i 
36 Aar frivillig har yder Bornenc Lcegehjcelp. 

Sn a rt  voxede Börneantallet, og blev der med 

Asylet forenet en Haandgjerningsskole for dem, 

som vare udgaacde derfta. M a n  maatte derfor 

se sig om efter et andet og starre Lokale, og da 

dctte ikke künde faas, tog man rast den Beslut- 
ning at opfare en egen Bygning, hvortil der 
snart indkom saa nmdelige Bidrag, at man künde
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skride tll Handling, og den 5te M a j 1840.lagdes 

Grundstenen til den nuvcerende Asylbygning af 
Stifteis davoerende Gouvernpr, senere Frederik 

den syvende, hvorefter den hpjtidelige Zndvielse 

fandt S ied den 19de December s. A. Ved begge 
Lejligheder holdtes Talen af Biskop N. Faber. 
Bygniligen var bestemt til at rumme 120 Asyl- 

bprn og 70 Haandgjerningselever, hvilken sidste 
Afdeling fik Navnet „Karoline-Amalie-Skolen". 
S o m  Kjcrrligheden har rejst dette Bprnehjem,

fulgt af den Hempel'ste Familie, Proprietoer 

Roulund til Hesbjerg, Gaardejer P . Mpllegaard 
og Hustru, Viflop Faber, Pastor Westengaard, 
nogle Mcend, som ere udgaaede fta Asylet, Hof- 

juveler Michelsen i Kjpbenhavn og Boghandler 
Kristian M ilo. De vorige til Asylets og Haand- 
gjerningsflolens Fremholdelse npdvendige Midler 

indkomme som Gaver, der iscer ved Zuletid 
rundelig stmunre ind. Ved den forestaaende 
Omordning af Byens Skolevcesen vil Haand-

saaledes har den ogsaa vceret stcerk nok til at 

opretholde det -, Grev Preben Brahe til Hvedholm 
laante Asylei 16,000 Rd., hvilken Kapital Hans 

Arvinger siden stjcenkede det, saa Bygningen nu 
ejes gjceldfrit; Kammerherre Jens Benzon op- 

rettede et Legat paa 1000 Rd. til Fordel for 
denne Anstalt, og dette Exempel er blevet efter-

i gjerningsskolen blive overflpdig og derfor gaa 
! ind, hvorefter man vil benytte de til denne hid- 

til benyttede Lokaler til en Udvidelse af selve Asylet.

Den 7de Februar 1862 hpjtideligholdt dette 
Bprnely og dets Bestyrerinde en smuk fein og 

tyve Aars-Fest. (Se  Mindeskriftet i den An- 

ledning.)
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Selve Graabrodre P lads er i 1873 ved 
Forskjonnelsesudvalget blevet omdannet til ei 

Anlceg nied Vuske og Trceer og vil, naar disse 
forskjoiinende Bestrcebelser fortscetteS lil Afslulning, 
blive ct meget sinukt Parti. Pladsen oingives 

nemlig foruden af de ncevnte afbildede offentlige 
Vygniiiger ogsaa af de i en tiltaleiide S t i l  holdte 

ny Hufe, som Boghandler Helin Petersen og 

Kancelliraad Dreyer have ladet opfore til Be- 
boelse, samt af den Bygning, hvori „FyrrS 
Stifts Vogtrykkeri" fiiides, af hvilket Byg- 
ningskomplex der er givet et Billede paaS ide61. 

Med den sidst ncevnte Bygning og det deri 
vcerelide Aogtrykkcri ville vi gjore et ncerinere 
Bekjendtskab, med Vygningen, fordi den er eii 
„Autikvitet", og med Trykkeriet, fordi herfra faa 

vel som fra det andet hervcerende Bogtrykkeri, 
som senere skal blive vintalt, de fleste litercrre 

Frembringelser erc udgaaede, hvoraf Befolkningen 

i Odense, ja i hele Fyn  aandelig har levet i 
over 100 Aar, og fordi her nn udfoldcs en 

betydelig Bogtrykindustri. Bygningen var forst 
kun en Etage i Klosterstil, og cn Sten, som cndmc 
sidder i M uren ud imod Graabrodre Plads, siger 
os, naar og af hvcm den er blevcn opfort. For- 
udeii Lungernes og Vryskernes Vaaben har den 
nenllig folgende Zndskrift: „1504 hafver Erlig  

oc Velbyrdig F i ll Karen Vniste, Sa l. Zver Lungis 

til Slomstrup ladet byge dcte H u s." Zndtil for 

ikke mange Aar siden fandtes eiidnn det oprinde- 

lige, künftig tagte Flisegulv. Ester at Kancelli

raad Hempel var kommen i Vesiddelse af den 
Gaard i Vestergade, hvortil Karen Bryskes 
Bygning horte, lod Han fit Vogtrykkeri faa P lads 
her, satte i 1819 paa de ncestcn 2 Alen tykke 

M ure  en Andcnetage og opforte det Taarn, som 

endnu den D ag  i D ag  bcerer Hans Navn, og 

hvorhen faa tidt „lcengselsstllde Blikke" rettes for 

af Flagsignalet at erfare, oin eil bebudct Sam - 

menkoinst eller Fest kommer i Stand, eller ikke. 
Hempel kaldte Taarnet „Graabrodrelille", ind- 
rettede den overste Del til astronomiske Zagt- 

tagelser og tilbragte her som ostest i Selskab med 
Belindrere af Stjcernehimlens Storhed og i denne 

Egenskab ogsaa med Prins-Gouvernoren og Hans 
Hustru —  Enkedronning Karoline Ainalie —  

nmngen en natlig Tilne.

Det Vogtrykkeri, som Hempel stillede paa 
Beileile i denne lille Bygning, bestod klul af e,l

Haandpresse og et Scetteri, hvorved nceppe flere 
eild to Typografer falldt Bcskceftigelse; men deime 

„lille har voxet sig baade stör og fkjon", og 

Trykkeriet staar llll som et Vidnesbyrd olll, hvad 
Driftighed ogsaa paa dette Oinraade kan drive 

det til i en Provinsby. D a  det nu ligger i 

ncervcerende Vcerks P lan  ogsaa at gjengive Po r- 

trceter af de Mcend i og fra Odense, som enten 

have gjort sig fortjeilt af Fcedrelandet eller 
her paa Siedet have ndfoldet en storre 
heldbrillgende Virksonlhed, og da „Fyns S tifts  

Vogtrykkeri" til Baade ikke blot for dem, som 

her finde deres Udkomme, men ogsaa og fornem- 

melig for Literaturen og OplySningen og derved 

for Samfundet i dets Helhed har taget fit störe 

Opsviilg fprst ved Kaiicelliraad S .  Hempels og 

siden ved den nuvcerende Ejers, Kaiicelliraad Z. 

C. Dreyers Foretagelsesaand, vil det ikke for- 

ilndre, at disse Io Mcend her fremdrages paa 

deil antydede Maadc. Nteil idet disse to Ejere 

saaledes scerlig frenlhceveS, ville vi dog ogsaa 

inindes de andre, nemlig: Kristian Gonnsen 

Bjerring, der i 1772 oprettedc det Vogtrykkeri 

og grundlagde den Avis, hvoraf senere „Fyns 

S tifts  Bogtrykkeri" og „Fyns Stiststidende" ere 
udgaaede, Peter v. Westen, Frederik Sejdelin og 

Morten Hempel. (Om Stiftstidenden, dens Ud- 

givere og Nedaktprer er der fortalt udfprligere 

i Mindeskriftet: „Tilbageblik paa „Fyns Stifts- 

tidendcs" forste AarhiUldrede".)

Trykkeribygningen er af den nuvcerende Ejer 

blevcii forlcenget og ifjor paafort en Trcdieetage. 

Trykkeriet har nu fire Hurtigpresser, en Satiner- 

prcsse, tre Haandpresser, en kalorisk Masknie paa 

to Heftes Kraft og eil Gaskraftmaskine af samme 

Styrke og beskcrftigcr i Neglen eil 30Personer; 
det prcesterer ogsaa Node- og Billedtryk, oln 

hvilket sidste na'rvcerende Vcerk er et Vidnesbyrd. 

Deii forste Hurtigpresse, som dog kun arbejdede 
ved Hjcelp af Haandkrast, anskaffedes i 1845.

S .  Henrpel, t 1844, har desuden sat sig et 

Minde ved „Stistelsen af 18de September" og 
ved at stotte Asylfagen, ligesom Han ogsaa var 

Odellse B y s  Reprcrsentant i de forste Stcender- 

salnlillger, Forligelscskommisscrr og borgerlig 
Naadinand. Kaiicelliraad Dreyer stiftede ved 
Nyaar 1872 i Anledning af Trykkeriets og S t ifts 

tidendens Hlilidredaarsfest et Legat paa 1000 Nd. 

til Fordeel for dem, som i 10 Aar eller lcengere



stadig hcwe vcerel inedvirkeilde i Trykkeriet, paa 
Adressekontoret eller ved Redaktionen, hvilket 
Legat Han aarlig forpger med 100 Nd.

P a a  vor Vandring igjennem Odense ere vi 
som nu sidst paa Graabrpdrc P lads flere Gange 

stpdte paa en stprre Zndustri, snart i Fortid, snart 

i Nutid. D a  nu Byen i den allernyeste Tid har 
gjort et stcerkt Tillpb til at blive en Fabrikbp, 
og det for Oversigteus Skyld maa anses for 
rigtigst at samle de Enkeltheder, sonl maatte 
kunne komme ind under Begreberile storre Jn- 
dustri og Fabrikvaesen, paa et Sted, villv de 
ncermest folgende Blade forta'lle onl Fremtoninger 
paa Industriens Oinraade.

As Hlissliden ndviklede sig Haandvcerket, og 
af dette Industrien og Fabrikvcesenet. F  Nog- 
stuetiden —  se S .  15 —  opklistrede Alanden selv 

sin Volig, og Familien lavede selv de faa og 
simple Redskaber og Tojer, som da kjendtes og 
beugtes, kort: alt var Husflid. Det var ind- 

vandrede Tyskere og Euglcendere, som bragte 

Haaildvcerket hertil i det U te og 12te Aarhlin- 
drede, og Odense blev en af de Bper, hvor 

Haaudva'rkslav under Navn af Gilder tidligst 

dannedes. Disse Gilder vare Foreninger eller 

Selskaber, som under vedtagne Love eller Skraaer 

fornemmelig havde til Formaal at beskytte Med- 

lemmerne imod Bold og Uret i Hille lovlpse Tider. 
I  enkeltc af disse Samfund, som „det elende 
Gilde" —  se S .  28 — , „St. Knuds Gilde", som 
slere Gange har vceret omtalt, og „Marice Psa l
ters Broderskab", stiftet 1490, vare Andagts-, 
Bods- og Godgjorenhedsovelser lldelllkkeilde Vinde- 
midlet imellem Medlemnlerile, hvis Optagelse i 

de fleste Tilfcrldc ikke var afhcengig af besteinte 

ydre Livsvilkaar. Hvor derimod Standsfceller 

stltttede sig sammen, konl ogsaa snart Stailds- 

interesser til at spille en Rolle, og i de Gilde- 

skraaer, som Haandvcerkcre og Kjpbmcend vedtoge, 

sindes ogsaa Besteinnielser, soin handle om den 

borgerlige Doilts Varetagelse, altsaa have vi her 

Antydninger af LavSvcesen. De celdste Gilder af 
den Art i Odense, hvis Skraaer endnn haves, 

ere Kjobmcrndenes, sonl hed „Hellig Trefoldigheds 
Gilde", Skrcedderiles, Smedenes og Skonlagernes; 

de tre fprstes Skraaer sindes i Naadstliearkivet, 
og det sidstes paa Skoinageriles Lavshns, alle 

skrevne paa Pergament med vedhcengte Borsegl;

 ̂ de ere fra Tiden imelleln 1470 og 1521. Disse 

 ̂ Gilder havde hvert et Alter i en af Byens Kirker 

og eil Prcest, sonl ved dette Alter larste Sjcele- 
messer for de afdpde Gildesostre og Gildebrodre. 
Gilderne olnfattede baade Alcend og Kvinder, og 

det er i Skraaerne noje bestemt, hvorledes det 

skulde gaa til ved Medlelnmeriles Sammenkomster 
i Gildehllset, hvor meget der maatte fortceres af 

D l  og M ad , og hvem der skulde give Fo r
tceringen.

! O m  de Vilkaar, liilder hvilke Haandvcerkerne

> levede lige til den nyeste Tid, er fortalt paa

! Side 31; her skal derfor blot gives icogle ud- 

 ̂ fyldende Oplysliinger. Allerede i 1495 nde-
> lukkedes Haandvcerkerne ved en kongelig For-

> ordlliilg fra al Deltagelse i det offentlige og 
! kommunale Liv, og de sattes feuere i den Grad 

 ̂ linder Magistratens fnderlige Formlilldersknb, at

denne eild ogsaa skulde fastscete Priserne paa 

deres Frembrillgetser. Saadamle Priskouranter 
filldes i Vpgerilc i Naadstuearkivet og i de celdste 

Aviser og ere for os iscer iilteressante derved, at 

vi deraf tumle se, hvor nreget Pengene have tabt 
i Va'rdi; saaledeS bestemte Atagistraten i 1049, 

at der maatte tages 2 Skilliilg for 1 Pnnd fedt 

Oxekjpd, for et P a r  Sko 3 Mk. osv. Dlbrygningen, 
der havde saa meget stsrre Betydlnilg, sonr Ny- 
delsen af Vrcendevin, Kaffe, Te og Chokolade 

teinmelig seilt blev almindelig, var et Privilegiunr 
for enkelte, i Regien Kjpbnlcend, der ligesom 
Adelen og Enlbedsmcelldene saa ned paa Haaild- 
vcerkeren og Bonden som Skabninger af en 
ringere Art. I  det 14de og 15de Aarhluldrede 

trykkedes baade Handel og Haandvcerk af Hanse- 

stcedernes Privilegier og M agt, og lliail kan 

saaledcs, liagtet vi ikke vide noget bestellit om, 

paa hvilket Standpluikt Haaildvcerket stod i Odense 

paa hiil Tid, med temmelig stör Sikkerhed alltags, 
at det ikke har vceret drevet videre end til „Hlls- 
behov". De Samfundsforhold, som traadte i 

Live efter Neforillationeli, havde ilceppe nogen 
hcldbringeilde Ziidslpdelse paa Haaildvcerkernes 

Livsvilkaar, thi deres Virkeoulraade vedblev man 

i at iildsllcevre ved Privilegier til Mamd llden for 

j Haalldvcerksstalldeil og ved smaalige Lavsbestem

melser, sonl nli traadte i Stedet for Gildeskraaerlle. 
 ̂ Hvorledes disse Forhold vare ordilede i Odense, 

vil kuuue ses af de scerlige Lavsartikler for 

Smedene, Skoillägerne, Skrcedderile og Pceverne
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af1623, for Bagerne, Murerne og Nognmcendene 
af 1631, for „Badskcereme" af 1647 og for 

Slagterne af 1650, hvilke alle findes i Racürstue- 
arkivet. For de andre Lav gjaldt den alminde- 
lige Lov. Gildehusene bleve lil Lavshuse. —  

Enkelte Haandvcerksfrembringelser og enkelte 
Mcend, som ncermest maa henregnes lil Haand- 

vcerksstanden, have dog i celdre Tid erhvervet fig 
en ikke ringe Berommelse. E n  udenlandsk Nej- 
sende, som bespgte Danmark i 1702, scetter saale- 

des det Odense 

D l  ved Siden 

af det engelste, 
og af cn For- 
ordning fra 
Kristian den 
fprstes Tid ses, 

at det aUerede 
langt lcengere 

tilbage i Tiden 
har va'ret an
set som for- 

trinligt. I  en 
Beskrivclse af 
Danmark fra 
i760  hedder 

det, „at der 
intet S ieb s 

ndenfor Kjo- 

bcnhavn fin
des af alle 
S la g s  Haand- 
vcerksmestre

flereellerbedre ^

end i Odense, 

hvorfor deres

Arbejde har god Aftrcek". Scerlig ncevnes al 

S la gS  Lcrderarbejde, Sadelmager- og Skomager- > 

arbejde, som gik over alle Sjcellands Markeder 
og til ArmeenS Brng. H M  stod dog Handske- ! 

magertet. Allerede i 1683 havde Byen 11 
Handskeniagere, inen Antallet var i 1760 sieget 
til 39 og naaede 1770 til 46, hvorefter det igjen 

formindskedes. Den Mand, der iscer bidrog til 

dette Opsving, og som ved dette Erhverv blev en 
meget formuende Mand, var Joh. Math ias Lahn, 
om hvem der er fortall paa S ide  45, og hvis 

Portrcrt senere skal faa Plads. Z  sidste Halvdel 

af forrige Aarhundrede var der mange stnaa

Brcendevinsbrcenderier og „Kroer", og lige som 
man nu klager over, at der er for mange VcertS- 

husholdere, blev der den Gang fkrevet om, at 

der var for mange „Kroer". Forresten var Byens 

Ncering i det hele taget ussel, og faa langt 

Aviserne gaa tilbage, er det et staaende ZEmne, 
hvorledes man bedst künde ophjcelpe „det for- 

faldne Odense"; det bedste Middel, som man 
vidste at foreslaa, var at forbyde al Handel og 
Nceringsdrift paa Landet. Dette stete tildels 

ogsaa,men faa 

smuglede man.

I  det 16de 
Aarhundrede 

blomstrede 
Guldsmedkun- 
sten og Zuvel- 

handelen i 

Odense. Det 
er rimeligt, at 

de «lange ade

liges ogDron- 
ning Kristine- 

Ophold her 
har givet A n 

legung til 
dette Opsving, 

som vedvarede 
i det hele 16de 
Aarhllndrede. 

Köngen gjorde 
Bestillinger 

hos herboende 

Guldsmede, og 

Handelen med 
her forfcerdi-

gede Guld- og Splvsager strakte sig langt uden 

for Landets Grcenser. Zscer er Didrik Fjuren 

og Hans Hustril, Biskop Niels Zespersens Enke, 

bekjendte i denne Henseende; de ejede de tuende 
Gaarde ved Siden af Raadhuset, og deres Handel 

med Guld- og Zuvelsager gik efter en faa stör 

Maalestok, at en enkelt Negning belpb sig til 
14,409 Rd.

A t ophjcelpe Industrien var i det 18de A a r
hundrede Formaalet for Regeringens Bestrcrbelser. 

Den anlagde med uhyre Bekostninger flere Fa- 

britter, ved hvis Hjcelp man haabede at kunne 

forsyne landet med de Fabrikvarer, som man
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tidligere havde maattet indfpre, og for at naa 

dette M aa l forbsd man Zndfprselen eller lagde 

en saa hoj Told paa vedkoinmeiide Artikler, at 

inan maatte kimiie faa dem billigere her hjemme. 
Sonr bekjendt mislykkedes disse Forssg, fordi de 

ikke ftemgik af Udviklülgeli. En  Affsdinng af 
disse Bestrcebelser var Oprcttelsen af Tugt- 
og Manufakturhuse, hvoraf der indrettedes flere 
ude i Provinserne. Ved at bestemme Siedet 
for det fynske Manufaktnrhus vaklede man i 
Valget imellern Odense og Brobyvcerk, paa hvilket 

sidste Sted der tid

ligere havde vceret 

en Gevcerfabrik, 

som ganfle ode- 

lagdes i deii svenske 

Krig wider Fre- 

derik deii tredie.

M a li besteinte sig 

eiidelig for Kjpb- 

stadeii, og deii 

gamle Prcestebolig 

til S t .  Knuds 

Kirke blev 1752 

indrettettilFabrik- 

brug, Bprnehus og 

Tvangsarbejdsaii - 

stalt, om hvilke 

forskjellige For- 

niaal den endnu 

over Porten stau

ende stortalende 

Zndskrift vidner; 

deii lpder faa- 

ledes: -
„Et babbelt nyttigt Huo, som babbelt Nutte bringer,
Det lcrrer Flittighed og Betleriet tvinger,
Par störe Friderich vor Konge eye gab

Dette H ils var for saa vidi et Lugthus, som 
Herremcend her künde henscette efterladne Hoveri- 

bpnder til Tvangsarbejde, lige som ogsaa orkeslpse 
Tryglere her künde blive anbragte; det var et 

Bprnehus, for saa vidt Forcrldre her kuiide hen- 
bringe dereS gjenstridige Borii, og en Fabrik, 
for saa vidt disse ncevnte indsatte Personer saa 

vel som enhver anden, der her frivillig spgte

Arbejde, bleve beskceftigede med at vceve, spinde 

dg karte. Egentlige Straffeaiistalter for dmnte 

af Retterne vare disse Lugt- og Manufakturhuse 
fra Begpndelsen ikke; dette blev Odense saakaldte 
Lugthus ferst langt senere, medeiis dog Bag- 

bygningen vedblcv at vcere eil Tvangsarbejds- 
anstalt, hvor Kommunerne künde indscette deres 
Lcdiggceiigere. Straffeanstalten er nu hcrvet og 
Bygningerne benyttes klm til Tvaiigsarbejde. I  

! 1839 indviedeS en lille Kirke i Forbygningen.
 ̂ Nogeii betydelig Jndiistri blev ikke flabt i dette 

Manufaktnrhus; 

derimod gav det

Stpdet til, at en- 

kelte private gjorde 

Forspg i lignende 

Retniiig; saaledes 

anlagde Io Tristere 

ved Navn Otto i 

1779 en Klcede- 

f a b r ik - s . S .3 0 - -  

og S .  Kjcrr i 1788 

et Uldspiiideri i 

Odense og et

Stcnnperi ved D a 

lum. Men ingeii 

af disse Forspg 

lykkedes, og som 

Grund hcrtil Mi- 

fores i Aviserne 

fra deii Lid, at 

det manglede paa 

„arbejdslystne fat- 

C. Drclicr. tige". M a n  er
- dog maafle beret-

tiget til at betragte flere Omstcendigheder som 
medvirkende; det maa saaledes vel erindres, at 

nmn deii Gang i ncesten alle Huse selv lavede de 
! Ldjer, som man brugte til daglig Brug, og at 
, det tun var meget lidet, som man anskaffedc sig 

til „ S tab s "; naar eil Borgermaiid fik sig eil 

! Klcedes^ole til fit Bryllup, gjorde Hali S tab s 

ined den i hcle fit porige Liv, og deii almindelige 

! M and paa Landet brligtc stet ikke anbei end 

hjemmegjorte Lpjer. D a  Besoldungen desudeii 
 ̂ var tynd, kilnde Afsoetningeii altsaa ikke vcere
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Koch og Hirschfeld i den Gaard i.Klaregadc, sonr' 
eildilu har Navil ester deil sidste; den virkede til 

1830, hvorefter dens Maskiner kj obles lil Anlceg 
af Dalum  Molles Klcedefabrik. Men i samme 

Lokale begyildte afdodc Naadmand Braildt i 
1835 en ny Klcede-fabrik, der i 1839 hen- 
flyttedcs lil S t. Knuds Kloster, hvor Driften be- 
gyndte med den forste Damp,naskine, der har 

vceret i Gang i Odense. Denne Fabrik bestaar 
endnu. Del pntriotiste Selskab, sonr stifledes 

1810 af Stiftainllnand G. Mollke, Amtinaild 

over Svendborg Antt Kammerherre Schunracher, 
Bistop Hansen, Obcrstlojte,lallt Hejde og P ro 

prielcer Mouricr iil Hindemae, virkede paa for- 
skjellige Maadcr til Hllsflideils og Zndustriens 
Fremme. De l opretlede saaledes i 1813 i Odense 
et Atagasin lil Udstilling og Udsalg af fyilske 

Zndustriftembringelser. Ätagasinet bestod i 12 

Aar og stiftede ogsaa nogen Nytte. Den forste 

egeiltlige Udstilling, som dog kllil var for Odense 
Ay, foranstalledes i 1835 af Snedkcr Tietgen og 

Byskriver Schonheyder. De l var ncrrmest Slledker- 
arbcjder, sonr her bleve forcviste; Mobelsnedkeriet 
stod ilenllig allerede deil Gang paa et forholds- 
nla'ssig hojt Standplulkt. A f Aildllstrigrene, som 

man, navnlig del palrioliske Selskab, i Tyverne 

og Trediverile sogle al briilge til F lor r Fyn, 

inaa ineviles Hattestraafletning af Halm, Acrvning 
ved forbedrede Redfknber —  Selflabet. gav 11836 

Bonnlldsvcever Dcencke 30 Nd. til Anskaffelsc af 
en Sjalsvcev — , Forfcerdigelse af Kornrensllillgs- 

og Horskcetningsmaskiner, Pottelnageriet —  Sel- 
stabet forstrakte saaledes eil Fabrikant Sorenseil 

med et Laan af 900 Nd. til Anlceg af en Fa- 

jancefabrik ved Hesbjerg, hvilkeil S ln n  tildels gik 

labt ved Forsoget — , Tilvirkniilg af S a lt  af Tang 

og Sovand og endnu flere Zildustrigreue. D e l > 

var endnu meget stnaat med Pengene, og derfor 
gik Bestrcebelserlle igjcnnem Presseil og fta de 

ledende Mcend ligc saa ineget ud paa at inod- 
virke Lupus og Ovcrdaadighed som at ophjcelpe 

de svage Spirer, foul den nu blomstreildc Zndli- 

stri den Gang bcgyndte at styde. O m  Bestrce- 

belserne i begge Netiliilger findcs mange Oplys- 

ilinger i Skriftet: „Fy ils S t ifts  patriotifke Sel- 
stabs Historie".

Begyiidelsen til e,l storre Zildustri i Odense, ja,  ̂
hvad Zcernstoberiet angaar, i hele Fyn, gjor- !

des i 1830 af M atia s  Peter Allerup, soln inall 
for et ikke ringe Omraades Vedkommeilde derfor 
kan kalde deil fyilste Zildustris Fader. Del vil 

derfor vcere i sin Orden, at dette Acerk paa Side 
68 vifer os denne M ands Portrcet og paa den 

folgende det monumentale Minde, Han har rejst 
sig iblandt os, santt at der gives et Om- 

rids af Halls L iv og Levnet. M .  P. Allerup var 
fodt i Kjobenhavn deil 23de November 1799. 
S i i l  forste Barndom tilbragte hail i Faderens 

Villtappcrstlle, hvis cervcerdige Bilceggerovn nled 

de silirklede Beil vist ofte har vakt hails barnlige 
Aeulldriilg, uden at hail da selv anede, at Han 
eil Gang stulde blive disse Ovnes liiest haard- 

ilakkedc Forfolger, at Han trindt onl i Landet 
skulde sanlle devl for atter at lade dein lidgaa af 
Smelteovncn i ily og lettere Foriller. Ester 

Fadereils Dod satte Moderen Ham i Sncdkerlcere 

hos eil Oilkel, hvor, inaaske libevidst, Spireil lag- 

des til hails störe Airksomhed for Agerbruget. 

Ester Datidens Skik nmatte hail ilemlig ikke blot 

passe Bornene, börste og pudse i Hllsct og gaa 

Byceriilder, incil blev tilligeined siile Kammerater 
beilyttet til at ploje, harve og behaildle et Stykke 

Aord, hails Mester ejede ved gamle Koilgevej. 
Smntidig incd, siger Direktor Hcllmann i de 

Nliildcord, som hail har strevet onl Allerup i deil 
Beretning, der udkom oiil Zlldllstrinlodet hersteds 

i 1858, at Lysten og Iuteresseil for Landet her 
sandsyllligvis er bleuen vakt hos Drengen, har 

hail formodentlig selv folt Trykket af de tunge 

og uhaaildterlige Nedskaber, vlan den Gang be- 

llyttede; men hail var jo besteint til Snedker, 

havde udstaaet siile Drengeaar og nmatte altsaa 

gjores til Svcild i Lavet. So lil faadan fik ha,l 

efter iloglc Aars Forlob Anscrttelse hos Acerilstober 

Meldal, som snart crkjeildte og stattede hails 

Dygtighed, Flid og Nedelighed og derfor over- 

drog Ham Ledelsen af Modelvcerkstedet. Herved 
sattes hail i S tand  til deil 7de M a j 1824 at 

cegte Zomftli E. E. Gjodt, i hvis cnergiske Ka- 
rakter hail fandt eil kjcerlig og kräftig Stotte, 

saa vel ilaar deil haarde Nod bankede paa Doren, 

som ilaar Lykkeil tilsvlilede Hain, og med hvem 

det blev Ham forundt at tilbriilge et 34aarigt 

Sam liv  i Krcdseil af 7 Born. Del fremmede 

Arbejdc begyildte at trykke Hain, og deil virke- 

lystnc M a ild  higede efter at forsoge siil Kraft i 

en Retning, hvor heldigvis intet Lavsvcesen lagde
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Hindringer i Vejen. Derfor forlod Han i 1836, 
forholdsvis svagt udrustct med Dannelse og endnu 

svagere llled Pengcmidler, men rig paa kräftig 

Vilje og med et aabenl og starpt Oje, sin S t il-  

ling i Kjobenhavn og nedsatte sig med Familie 

i Odense. Ved Hjcelp af den nredbragle ubetydc- 
lige Spareskilling, en ringe, men dog hjcelpsom 

UnderstMelse fta nogle fynske Godsejere og cl 

rentefril Laan i 6 Aar paa 200 Rd. as del 
patrioliske Selskab begyndte Han hersteds sin 
Virksonched i den lille Bindingsvcerks-Nounc i 
Kirkegaardsalleen skraas over for Fabrikken, soin 

endnu til Minde om dennc Begyndelse hcnstaar 

i samme Skikkelse som den, hvori Han flyttede 

ind i den for al begyilde en Virksonched, Han 
ncrppe selv havde ta'llkt sig al skulle vinde den 
Fremgailg og Belydning, som den snart sik, en 

Virksoinhcd, som ikke blot fik en heldbringende 
Belydning for Ham selv, men ogsaa og forncm- 
melig for hele den fynske Zndustri, dog navnlig 

Ioernstoberiet og Fabrikationen af Agerdyrknings- 

redskaber. Hvad der ved Siden af de hojst gün
stige Forhold for vore Landmcend iscer har bi- 
draget til at käste G lans over del Allerup'ske 

Firma, var Hans Iv c r  for at folge alle For- 

bedringcr i Faget, til at optagc alle Opfindelser 

og til med Klarhed i Tanken og Simpelhed i 

lldforelsen at benytte alt, hvad der egnede sig 

bedst for vore Forhold. Hans Navn blev i kort 
Tid bragt om til Landeis fjcerneste Punkter, og 
overalt findes der talendc Vidnesbyrd om M . P . 
Allenlps Dygtighed som Fabrikant; i selve Odense 
har Han i de tvcnde störe Broarbejder —  Frede- 

riks- og S t. Albani, hvorom der er lall paa 

Side 36 og 44 —  rejst sig vorigere Mindes- 

nicerker. Endnu et P a r  O rd om den heden- 

gangnes Pcrsonlighed. Faa have vist sei del 

blide og sjcelfulde Oje uden at faa Indtryk af, 

at der inden for boede eu lys Tallke og et mildt 

S in d ; det er derfor let at forstaa, at M .  P . 

Allenip snart vandt dcres Tillid og Hengivenhed, 
med hvem harr konr i Berorelse, og dette gjaldt 

ikke mindst Hans Arbejdere, sdm nceppe nogensinde 

forgjceves have henvendt sig til Ham. Hvor hojt 

Han var agtet og elsket, viste sig tydcligst ved 
Hans Dod, som paa en Gjennemrejse indtraf i 

Korsor den 17de November 1858: en dyb S o rg  
greb alle dem, som havde vceret knyttede til Hain 

ved sncevrere Baand, og alle ncermerc boende,

sonl havde kjendt Ham, bevidnede ved Hans Iorde- 

fcerd paa forskjellig Maade dercs Deltagelse og 
Hojagtelse. Hans Hvilested paa Assistentskirke
gaarden minder om Hans Livsgjerning og den 
S a n s  for Naturens Skjpnhed, so>n stabte venligc 

Oingivelsn- olllkring og i Ncerheden af det snuckke 

Hjeill og de betydelige Fabrikbygilillger, der rejste 
sig sonr Fnigter af Hans Driftighed. M a n  kan 
saaledes ikke se tilbage paa M . P . Allenlps L iv  
uden at henpege paa det som et lysende Exempel 
for hver llllg Arbejdcr, der vil styrkes ved et 

Vidne vln, hvad Nedelighed, Dygtighed og Ud- 

holdenhed formaar.

M .  P . Allerlips I^rnstoben og Mnskiilvcrrk- 

steder fortscrttes llilder det galnle Firma af Hans 

Ire Sonner, der ikke blot have forstaaet at bevare 

dettes gode 9iavn, men ogsaa at udvide Virk- 
sonchcden, idct denile llli ogsaa omfattcr For- 

fcerdigelsc afDanlpnmstiilerogEinaUierillg afKoge- 
kar og beständig foroger Antallet af hensigts- 

ma'ssige Agerdyrknillgsredskaber.

Z  afdode M . P. Allenlps Tid vare Ndstillin- 

genle endllli ikke komne rigtig i F lor; det er der

for ikke faa paafaldende, at Fabrikken i Hans 

Tid kun har faaet eil Prisbelonning, nemlig en 
Broilcenledaille fra Udstillingcn i P a r is  i 1855. 
Senere er det gaaet rast nled Tilkjendclsen af 

saadailile Belonilillger, idet Firmaet i Aarene 
1861 til 1873 paa forstjellige Ndstillinger i Dail- 
nlark og Sverige har faaet ialt 9 Broncemedailler, 
10 Splvnledailler og 1 Splvpokal.

Allerups Fabrik brpd Zseil for eil stör Andustri; 

der etablcredes saaledes fprst et Ja'Nlstpberi i 

Koilgeilsgade, derefter et paa Nprrebro, saa „Phö

n ix " —  se S .  50 —  og det i FrederikSgade —  

se S .  44. De to forste ophprte efter kort Tids 

Forlob, medens dog nogen beflcegtet Fabrikvirk- 

somhed nll er gjenoptagct i de Bygnillger, hvori 

Nprrebros Zcernstoberi fandtes. —  Z  de,l forste 

Tid af Allenlps Virksomhed hersteds fandtes uden 
for Kjobenhavn ikke nogel, soin kuilde fortjeile 
Navn af Zcernstoberi og Mastillfabrik; nu der- 
illlvd er der ncesten ikke eil By, sonl ikke har 

saadanne Vcerksteder. Det vilde vcrre eil god 

Illustration til den tidt sjungne Vise om „de gode 

gamle Tidcr", naar man til Sammenligning med 

vore ,luvcerende Jcernstoberier havde klllulet glve 

et Billede af de Grydestoberier, soll, allerede i 
Kristian den forstes Tid fandtes her i Odense,
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Den sidste Skraa, 

som bleu givet 

dette Lav, er af 

1496 og vidner 

om, cit Smedene 

den Gang ikke 

uforstyldt havde 

faaet O rd  for al 

vcere Slagsbrpdre. 

Senere finder man 

Sp o r  af, at 

der i dette Lav

og ved Siden deraf havde kunnet stille et Billedc 
af en af de Gryder, som man satte paa Ler- 
gulvet til Stuens Opvarmning.

Smedene udgjorde et af de celdste Lav, og 

deres forsvundne Lavshics i Albanigade —  se 
S ide 34 —  synes at gaa lige saa langt tilbagc 

i Tiden som Skomagernes, der laa skraas over for. 

T il Smedene regnedes den Gang ogsaa Gryde- 
stpberne og Pladeslagerne, hvilke sidste ere dem, 
som smedede Pladerne til Acernharniskerne, som 

Ridderne bare.

ogsaa har vceret 

enkelte, som gave 

sig af med at 

stöbe Kirkeklokker 

og at smede Knive, 

jade Odcilse Knive 

vare en Gang 

end ogsaa be- 

rpmte. Forresten 

har Omraadet for 

Smedenes Virk- 

somhed ikke vceret ret stört, thi na'sten alle Red

staber vare af Trce; saaledes fnndtes der knn 
lidet eller stet intet Zceril paa Plovene og Vog- 
nene. —  Der ncevnes enkelte snilde Laasesmede, 
hvilke dog vistnok alle sammen ere blevne over- 
gaaede af den gamle Laasestned Fischer paa 
Fisketorvet, om hvis Opfindsomhed det patriotifke 

Selflabs Historie fortceller flere Trcek, ligesom 

det Kunststykke, at Han af Zern har lavet sit 
eget Brystbillede, der paa Lahns Stistelse vil 

forevige Hans Minde, tyder paa stör medfodt 
Sindrighed.

Zcernets Anvendelse er bleven uberegnelig 
mange Gange forstprret, og de Ting, som nu 

laves af Zcern, og som man tidligere stet ikke 

kjendte, kan her ikke vcere P lads til at ncevne. 
Zcern et svpmmer nupaaVandet og bcerer Skibs- 

ladninger til de fjcerneste Egne paa Zorden; vi 

fare med Fuglens Hurtighed hen ad Veje af 

Zcern, paa hvilke Nognene trcekkes af en Kraft, 
> der vcesentlig tilvejebringes ved Zcernets An- 
j vendelse; vi hvile os paa Zcern, skrive med 

Zcern og lave M a - 

skiner af Zcern, 

der meget hur

tigere og smukkere 

forrette vedkom- 

mende Arbejde, 

end Mennefkene 

kume det. Mange 

af saadanne Ting 

forfoerdiges nu i 

Odense i de ncevnte 

Fabrikker og i de 

ikke faaVcerksteder, 

hvori vel pvede 

Hcender arbejde, 

og som ledes af 

tcenkende Mcend.

lertid fere for vidt 

at ncevne og videre 

at omtale disse 

Virksomheder, og 

M . P . Allerup. vi ville derfor ind-

skrcenke os til eil 

udfprligere Nkeddelelfe om den Fremtoning af 
Zcernets Anvendelse, som her scerlig har tildraget 

sig Opnccerksomhed, idet vi ville se ind i Dem ant- 
Sym afirnefabrik, beliggende ud til Koilgensgade 
og Slotsgade. Med Forundring hprte vi celdre 
i vor Uilgdonr, at man i Amerika havde op- 

fundet en Mastine, forn künde sy langt hurtigere 

og smukkere, end den bedst pvede Syerste for- 

maaede, men det var kuil med vantro Hoved- 

rysten, at licaii niodtog denne Efterretning; man 
vilde dog i hvert Tilfcelde fprst se det, inden nian 
vilde tro tro det. M a n  har nu ikke blot faaet

Det vilde imid-
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Troen i Hcenderne, men Fabrikationen af Sym a- > 
skiner i Odense har end ogsaa gjort denne B y s  
Navn hcederlig bckjendt langt lld over Fcedre- 

landets Grcenser, idet de Demant'ske Symafliner 

have vundet Prisbel^nninger paa alle störe inter-

nulevende Personer ikke lM e r rned til en Be- 
skrivelse af ncervoerende Art, og andre, som 

ikke ville fole sig tiltalte af en saadan Loes- 

ning; skal her forudskikkes nogle Bemcerkninger. 

Tet ligger saa ncer, naar man lceser oni, hvor-

E. Ti-tgen.

nationale Udstillinger, som have v«ret afholdte 

i de sidste 7 Aar. L i  ville derfor stifte lidt ncer- 
mere Bekjendtskab med denne Vtand og Hans 

Fabrik. D a  der imidlertid nok vil findes nogle, 

som mene, at en saadan Fremdragelse af enkelte

-
ledes en B y  er og har vceret, naar man ser 

dens nroerkeligste og skjMneste Bygninger og hsrer 
Tale om den Virksomhed, som udfoldes i dem, at 

der opstaar Onske om at leere de Mcend ncer- 

mere at kjende, som vcesentlig have bidraget til
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at give Byeil denne Skikkelse og at stabe denne 

Birksomhed, ja at lcere at kjende de Foriner, 
hvori denne stabende Aand har ftindet sit Ud- 

tryk. Det forekomnier os derfor, at Karakter- 

tegninger og Portrceter af fremragende og til 

Baade for mange sjcrlden driftige Mcend ere lige 

saa berettigede som Billederne og Skildringerne 

af Byens Bygninger og Tilstande for og nu, 

medens det dog stal iildrommes, at det er van- 
steligt at gjore et passende Udvalg, eftcrsom dctte 

maa ste efter et fuldstcendig subjektivt Skjon og 

blive meget begrcenset. V i  ville dog bede Lie

feren om i saa Henseende ikke at fcelde nogen 

Dom, for Vcerket er fülltet. T il dem, som 
muligen maatte tage Forargelse af disse Livs- 
billeder, stal folgende Opfattelse vcere lldtalt: 

Der var en Tid —  Rationalismens Bloin- 

stringsperiode —  da man lavede Dydsmonstre 

for at ansporc til Flid  og gode Sceder, og det 

var da i Neglen et sättigt ungt Menneste, som 
man ad „Trcrngslers Vej" lod arbejde sig op 
til Belstand og Agtelse. En saadan opdigtet 

Personlighed var den fpnste Bonde „Anders 
Kjcerby" og „den gamle Konrad" i Birch's 
Lcesebog, der begge afgave en yndet Folkelces- 
ning i den storste Del af dette Aarhundredes 

forste Halvdel. Senere fandt lnan, at denne 

Lcesning var opstyltet, sogt og vcemmelig, og saa 

begyndte inan at foretrcekke Fortcellinger om 

virkelige Personer, iscer saadannc, som vare 

voxede op af og op over Mcengden. Zdealisterne 

vragede imidlertid ogsaa denne Lektüre, som de 

faildt aandlos og tor, og kastede sig over Skikkel- 
serne i Oldtidens S a g n  og Sange, samt i 

LEventyrdigtningen. Den Oillstceildighed, at man 
blot kluide stimte Omridset, var netop, hvad man 

onskede, thi dervcd blev det muligt at loegge saa 

«leget og saa forstjelligt illd i „Hellen", som man 
lystede. Det var derfor iscer snakkesalige Folkc- 

talere og Folkestribenter, der kastede sig over 
dette S to f med samme Velbehag som graadige 

Rovdyr over et gjort Bytte. Disse Idealisier 

ere, hvad de dog naturligvis paa ingen Maade 

ville indromme, meget ncer beslcegtede med For- 

fatterne af moralste Fortcellinger, hvilke de saa 
stccrk fordomme, thi begge pynte dcres Skikkelscr 

med Fantasiens Fjer; Forstjellen ligger blot i 

den storre eller mindre Grad af Jdealitet, hvor- 
med Fostret prcesenterer sig. D a  v i saaledes

ikke stjonne bedre, end at ogsaa her Aüddel- 

vejen er den gyldne, nt Fortcellingen o,n virke

lige Personer indeholder eil sundere og kräftigere 

„Folkefode" end den om opdigtede Vcesner; saa 
vil man kuilne forstaa, at dette Vcerk med en 

vis Forkjcerlighed ogsaa fremdrager fortjeilte 

Mcend, som have levet eller leve i Odense. 

Den Zndvending, at mail ikke stal komme med 

en saadan Omtale, saa lcenge vedkommende 
leve, vil dog for saa vidt blive tagen til Folge, at 

det, der Hörer med til Nekrologien, stal blive 

udcladt, og at Omtalen mere stal bestaa i en 

Angivelse af Kjendsgjerninger eild en Vedommelse 

af vedkomlnendes Personlighed.

H. Demant havde lcert Urmageriet, meil „om 
det Ben var der nok at gnave", og det gik kun 
som saa; saa faildt Han paa at lave Taarnure 

og anskafsedc sig i denne Anledning eil Del storre 

Bcerktoj. Denne Forretning blev endnu mindre 

lonnende, ikke fordi der var for mange om den, 
men fordi der var saa faa, som brod sig om 

dens Frembringelser. Paa  samme Tid —  ved 

Aaret 1860 —  var Symastinen kommen til 

Odense, og D . faldt da paa den Tanke: Hvad 
om T il  lagde D ig  efter at lave Symastincr; 
her er ikke for mange, som befatte sig dermed, 

men derimod snarere for mange, som onske at 

komme i Besiddelse af en saadan Husnisse. Bc- 
slutningcn var imidlertid lcttcre og snarere und- 
fanget end udfort, thi for det forste ncegtede dell 

Ejer af det ankomne Undcrvcerk, til hvein hall 

forst henvcndte sig for at faa Tilladelse til at 

gjore ilccrmere Bekjelldtstab ined dette Beesen, 

at faa salnme at se, end sige til at tage 

Tegning af det. Det lykkedes Ham dog snart 

hos eil anden at faa sit Duste opfpldt, og illl 

kom det storre Bcerktoj Hain til gode. D a g  og 

Nat syslede Han nu uden ringeste Vejledning og 

Hjcelp og lldeir teknist Fordannelse i den Netnillg 

Nied at faa en Symaskine konstrueret, og endelig, 

efter onttreilt et Fjerdiilgaars Fainleil, stod den forste 
der; men den var lunefuld, naar den nled sin 

tullge og klodsede Mekanismc havde arbejdet 

ganske ordentlig eil liden Stlnld, sagde den stop. 

Hvor var nu Festen eller rcttere Fejlene? At 

fiilde disse og at faa dem afhjlllpet kostede mere 

Hovedbrud og medtog lcengere Tid end at faa 

Enkelthederne lavede. E t P a r  Aar hengik, iildeil 

Demant opilaaede Sikkerhed, og lige saa lang
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Tid havde Han at kcempe med smaa Kaar; et 

lille, kun sparsam oplyst og endnu nriicdre op- 
varmet R inn i Bagbygningen til Nr. 24 i 

Kongensgade var Vidne til de mange oste 

frugteslose Forspg. Asscetningen gik dog let, og 

end ogsaa de mindre heldig konstrneredc Maskiner 
fandt villige Kjoberc, og denne Omstcendighed 

gjorde, at Han allerede i 1865 künde tomke paa 

at bygge. Disse Vyggeforetagender ere ncesten 
aarlig blevne fortsatte, og Frugterne deraf ville 
knnne ses af Billedel paa Side 72. Efter athave 

sat sig ind i andres Systemer tcvnkte Han paa 

at udftnde Forbedringer ved sannne og at skabe 

ny, og begge Dele lykkedeS Ham. Han kon- 

struerede saaledes en Hel ny SLomagermaskine, 

og det er navnlig denne, som har skasset Ham de 

mange Prisbelpnninger paa Udstillingerne. De

mant var nemlig ikke blind sor den Betydning, 

som Udstillingerne haue sor Asscetningen; Han 

sagte derfor disse, og Hans Fabrikata tildroge sig 
ved deres smukke Adre og pvrige gode Egenskaber 

strax og allevegne Publikums og Dommernes 

Opmcerksomhed. F ra  disse Jndustriens Vceddelpb 

har Han hjembragt 8 Medailler, hvoraf en Glild- 

mcdaille og tre fprste Klasses, af hvilke sidste de 

to ere fra Udstillingerne i Kjobenhavn og Wien. 

Fabriken beskceftiger nu en 50 Mennesker og 

arbejder ved Hjcelp af en 4 Heftes Dampmaskine. 
O m  H. Demants Personlighed kun denne lille 

Bemcerkning: D a  Han kun fortjente lidt, forstod 

Han at scette Tcering efter Ncering, ja at pkono- 
misere saaledes, at Han künde lcrgge en Skilling 

til S id e ; saaledes i Stand  satte Han som S o l
dat i den farste slesvigske Krig sine Kammeraters 

Ure, og derved blev det nuiligt sor Hain at 

vende tilbage med et Overstud; nu, da Lykken 

har spjet Ham, er Han „en glad G iver" imod 

denn, som samarbejde med Ham.

Gaa vi fra Slotsgade videre igjennem Vinde- 

gade, trceffe vi snart paa et andet stprre Fabrik- 

aiilceg, neinlig Bankdirektor Bierfreunds Bom- 
uldsfabrik. V i have oveiifor sei, at der for 

1847 allerede efterhaaiiden var opstaaet forskjelligc 
Tojfabrikcr; disscs Aiital er efter dette Aar 

blevct forpget, saaledes oprettede Farver C. Dorch 
i 1857 eii Klcedefabrik bag ved den paa S ide  

42 omialle gamle ^atiiiskole ved Frue Kirke, og 

sor iiogle Aar tilbage grundlagde Farver K. 

Brandt en lignende ved siii Gaard Nr. 77 paa

Vestergade. Bierfreunds Bomuldsfabrik er imid- 
lertid den betydeligste og stal dersor her scerlig 

vintales. Ned Kjpb af en mindre Bygning i 

Bindegade, hvori M . P . Alleriip drev Savskcereri, 
paabegyiidtes i Foraaret 1856 af Bankdirektpr 

Lor. Bierfreuiid og Fabrikant Blcedel et Vonr- 
uldsva'veri, som dreves af eii 3 Heftes Dam p

maskine og omfattede 24 mekaniske Vceve. Nceste 
Aar overtog Bierfreuiid alciie Fabriken, hvorefter 
endnu i saniiiie A a r Fabrikbygningeii forstorredcs, 
og Fabriken ildvidedes til 48 Vceve, og eii 12 

Heftes Dampmaskine anskaffedes. I  1870 op- 

fprtes en Sidebygiiing, i hvis underste Etage 
opslilledes 36 Vceve, og Aaret derpaa i anden 
Etage ligeledes 36 Vceve, saa at Fabriken i 

1871 arbejdede med 120 Vceve, til hvis Drift 

den tidligere Dampmaskine aflgstes af en ny paa 
20 Heftes Kraft. De tvende sidst ncevnte Udvidclser 
vare udeliikkeiide til Frembringelsc af hvide 

Barer, men i 1872 opfprtes deir stprre Zetages 
Fabrikbygning, som ses i Billedct paa 76; i 

denne Bygnings iiederste Etage opstilledes 30 ny 

Vceve, mcdenS Vygningeli er indrettet til at op- 

tage eiidiiil flere. For Tideic arbejder Fabriken 

altsaa iued 150 Vceve, hvoraf 100 til Vcevning 

af Lcerreder og Bouimesier og 50 til Tilvirkning 

af farvede Boiiiuldstpjer. Ved Sideii heraf har 

Fabriken sit eget Farveri til Farvning af det 
Bomiildsgarn, soin forbruges. Fabriken be- 
flceftiger for Tiden 130 Mennesker, hvoraf om- 
trent 20 ere Bprn. Fabrikeir har allerede en- 

kelte Gange vundet Prisbelonniiiger.

Bierfremids Virksonihed i Odense, hvis kom

munale Anliggender Han som Vyraadsmedlem i 

en lcengere Aarrcekke oiiifattede med deii Ham 

egne Energi, iiidskrceiiker sig ingenlunde til Fa- 

brikeii i Vindegade. For ud for deiiiies Anlceg- 

gelse gaa Hans Bestrcebelser for Oprettelsen af 

Fyn s Diskontokasse, hvis Tilblivelse og Udvik- 
ling ncesten ganske er hans Vcerk; men da der er 

talt derom paa S ide  0, skulle vi her ikke op- 
holde os videre derved, og af sannne Grund —  

se S .  10 —  forbigaas „Haandvcerkernes 

Spare- og Laanekasse", som ligeledes skylder B. 

sin Tilblivelse. Der er i det hele taget i Aarene 
1846— 72 ikke udfort ret mange stprre fcelles 

Foretagendcr paa Handelens og Jndustriens Om-  ̂

raader, uden at B. enten har givet Stpdet der- 

til eller vceret med til at fpre dem ud i Livet;
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i Handelcns og de handlendes Interesse; Han er 
Stiftcren asZndustriforeningen og arbejdedederpaa 

ined Kraft paa at faa denne saminensmeltet med

Han tog sig saaledes af Dampfkibsfarten paa 
Odense og fik det Aktieselskab dannet, der an- 

staffede „St. Knud "; som Handelsforeningens

Stifter og Formand bragte Han en tidligere og 

senere ukjendt Samvirken til Veje blandt Byens 

Handlende, hvorved det blev muligt at gjennem- 

fsre flere betydelige og gavnlige Foranstaltninger

Haandvcerkersoreningen, hvorved det blev muligt 

at udfolde en stprre Nirksomhed til Industrie ll 

Frcinme, og som et Vidnesbyrd oin, at denne 

Sammensiutning gjordc stcerk, staar den smukke



78

Bygning i Albanigade, som er omialt paa Side 
31 og afbildet paa det dertil hörende Billcde. 

Z  Anledning af sit 25aarige Jubilcemn som 

Bankdirektor lod Han betydelige Understottelser 
tilflyde sine Fabrikarbejderes Alderdomsunder- 

stottelse og Handelsforeningens Understottelses- 

fond, lige som Han rundhaandet har stottet ethvert 
patriotiskAnliggende, derstuldebceres frcm vedVor- 

gerncs deltagende Interesse. A f disse forskjellig- 
artede Anliggendcr, hvortil Bierfrennds Navn er 
knyttet, skal her frcmdrages Mnnkemolles Klcede- 

fabriker, fordiMnn- 

kemollc er et Hi

storist Sted og ved 

sine Omgivelser er 

et af Byens smnk- 

keste Punkter, samt 

fordi Foretagcndet 

er knyttet til en 

anseligBygning, der 

i Forbindelse med 

den omgivendc N a 

tur, har Krav paa 

at blive afbildet.

Ligesom de Be- 

ncdektinermunke.der 

udgjorde Prceste- 

samfundet ved Frue 

Kirke, nieget tidlig 

stk Pjentemolle an

lagt— s .S .  3 8 — , 

saaledcS tovede de 

til samme Orden 

fra England af 

Erik Ejegod ind- 

kaldte Mlinkc, efter at haue faaet dereS efter 

heilig Knnd opkaldte Kloster stiftet, nceppe ret 
lcengc med at faa alle de Hcrlighcder skaffct til 

2>eje, som horte med til en saadan rig Stiftelse. 
De  vigtigste af disse vare Humle-, Abild- og 

Kaalgaarde, et Teglvcrrk, en Molle og de Stald- og 

Ladebygninger, som de til et Kloster hörende 
Zorder gjorde nodvendigc. De ncevnte til S t. 

Knnds Kloster hörende Haver strakte sig längs 

nied Aaen lige til den gamle katolske Vispegaard 

—  Frokenklostret — , og Lade- og Staldbyg-

ningerne vare den Husrcekke. som ligger imellein 
Klostrets Hovedbygiring —  Klcedefabriken —  og 
Mollen, altsaa nu Eilschoms Voliger. F o r at faa 

passende Band til Mollen lode Mnnkene grave en 

Nende hen til deres Molle, men dennc forencde 

sig allerede ved Mollen med det cgentlige Lob, 
saa her var en bctydelig Bredning, og paa en 

meget lillc Holm i denne Bredning blev M un- 

kenes Molle bygget. Zfolge Fuglcperspektivet af 
1593 var der fra Mollen vidcre inod Ost tun et 

Lob, og dettc var det nnvcrrcnde nordlige, saa 

det sydlige Lob sra 

2ange- til Albani- 

bro maa vcere gra- 

vet efter 1593, og 

paa samme Tid maa 

sandsynligvis Bred- 

ningen vcere bleven 

opfyldt, hvorined 

inan dog er ved- 

blevet, idet en stör 

De l af Graabrodre 

Kirke og Afgrav- 

niilgen fra St. 

KiiudS Kirkegaard 

her er bleven hen- 

bragt, hvorester den 

iluvcercndeD er ble

ven dannet i hele 

sinUdstrcekning;den 

kaldes i ganrle Do- 

kumenter„Holmen" 

ogsaa„Veseholmcn", 

fordiBiskoppen ejede 

en De l af den, me- 

dens den vestlige Del eller det Stykke, som var 

en Holm, forend det sydlige Lob blev gravet, og 

Vredningcn opfyldt, tilhorte St. Knuds Kloster, 
der ogsaa havde en Havc syd for Aaen lige over 

for den, som strakte sig längs med Aaens 
nordlige Side. P a a  Tegningen af 1593 ses 

Io Broer, som fore fra den cne til den anden 

af disse Io Haver, og den ostligstc var paa det 

ncermcstc paa samme Sied, hvor nn Lcesefor- 

cningen har anlagt en B ro  over til Den, den 

anden var strax bag ved Bredningen. A f andre

H. Demant.
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forandrede Forhold i og ved Aaen paa dennc 

Strcekning man ncevncs, at der fandtes en lillc 

Hol,n i Aaen omlrenl paa det Sted, hvor nu 

Albaiiibro er bygget, hvilken Knold formodentlig 

er forsvuiiden ved Gravningen af det sydligc 

Lob, og at Lobet lige bag ved Mollen i 

Stiftaintinand BilleS Lid —  1768— 89 —  fik 

den nu hauende Svejning.
Munkene erhvcrvede sig sliart Hojhedsret 

over Aaen og dens Fiskeri, og det inaa der- 

for antoges, at de ogsaa snart fik Ejby Molle 

anlagt, medens Daünn  Molle vistnok skriver sig 

sra den feuere Periode, da Klostret paa Nonne- 

bjcrget i det 13de Aarhundrede blcv- forlagt til 
Daluni. Nonnerne i Klostret paa Nonnebjerget 
fik i 1 l93  Net til at lade male en Time om 
Ugen i Munkenes Molle, nwn allerede i 1175 

havde S t. Knuds Kloster faaet det Privilegium, 

at Bycns Vorgere stulde lade alt deres Korn 

male paa dets Molle. Porten ved Munkemolle 

stod 1593 der, hvor Horsetorvet nu begynder. 
Lige over for Munkeinolle ligger Nonnebjerget. 

Bedel Simonsen og efter Hain andre Skribenter 
have her lagt Odins Borg, Tempel og Gravsted, 
inen det er lütter Fantast; forste Gang vi mode 

dette Sted i Historien, heddcr det „Borgen", 

hvilkct tyder paa et befcestct Punkt, og det er 

da rimeligt, at man her havde anlagt nogle 

Forskansninger til Ncern iiiiod roverskeOverfald, 

soiii vare saa almindeligc i hine lovlose Tider.  ̂
I d e t  12te Aarhuiidrede blev „Borgen" Siedet, i 

hvor St. Knuds Kloster byggede en Stiftelse for 

^toiinerne af Avgustinerordenen; de fik N'avii 

efter Siedet, idet de bleve kaldte „Nonnerne af 

Borgen". Dette Kloster blev, soin bemerket, 

idet 13de Aarhuiidrede forlagt til Dalum. 

Sagiiet om den undcrjordiske Longang over til 

Nonneklostret, hvilken inaii fiiart har ladet ud- 

gaa fra Graabrodre Kloster og snart fra Viskop 
Zeiis Aiiderseiis Gaard paa Flakhaven og St. 

Kniids Kloster, er kun eii af de mange Opdig- 

telser, soiii maii har lavet for at gjore Nonne- 

og Miiiikelivet intcressaiit og bringe det i Ban- 

rpgtc. Ligelcdes har man paa Nonnebjerget 

lagt den Kongsgaard eller ladet Borgen vcere 

den Kviigsgaard, hvortil Kiiild den heilige tycde 

paa deii Flugt, som ciidte Nied Drabet i S t. 

Albani Kirke, og her har man ogsaa ladet Svend 

Grate 1154, Valdemar den störe 1159 og 62

Knud den sjette 1189 —  s. S .  16 —  og eii pavelig 

Legat 1245 holde de Moder, soin de med Rigets 

Storiiiceiid afholdt i Odciisc i de ncevnte Aar, nien 
der havcS aldeles iiigen Historist Vished i saa 

Henseende. Paa  Fugleperspektivet af 1593 ses 

Siedet uden nogeiisoiiihelst Bygning, hvorimod 
deii anbragte Tegning syneä at antyde eii kreds- 

formct Zordvold. Koiig Erik Ejegod skjcenkedc 

Muiikemose, i ganile Papirer kalbet „Munke
gang", til det af Ham stiftede Kloster, hvilket og

saa ejede Nonnebjerg og Hunnerup, hvilken sidste 

B y  dog feuere kom til Dalrun Kloster, inedens 

Dtosen blev ved Molleii. Begge, Munkemose og 

Miliikeinolle, vedbleve at staae under Klostrets 

scerlige Jurisdiktion og bleve derfor aldrig ind- 
lemmede i Byen; forst ved den np Grceiiseregil- 

lering vil dette ske. Klostret ejede endvidere 

Skriverlpkken soin og seiiere Bispelykken, samt 

Muiikeris ved Nodegaard —  Kragsbjerg — ; 

disse Lykker gik efter Neforinatioiieii ved Leje og 

Fceste over til Byenä Vorgere, hvorvcd de kom 

ind iiiider Byen. Bed Ndgraviiiiiger i Nonne- 
bakkel'. i Aaret 17 <5 fandtes eii So lvring, mn 

hvilken „Fyns Stiftstidende" fra dette A a r siger: 
„Maaske har denne N ing vceret Odins eget Arin- 
baand". I  Munkemose fandtes ved Torvegrav- 

iiilig i Aaret 1818 Levninger af et Lig, hvilke 
med Tarine- og Senetraad vare iiidsyede i^ et 

Faarcskind. Disse Levninger have hidtil vceret 
opbevarede i det valkcndorfske Kapel.

Munkemolle har altid vceret eii af ByenS inest 

vcerdifulde Ejeiidonune; i Billedvcrrket: „Daii- 

inarks Kjobstcrder og S lotte" af Sander, Nyerup 

og Lahde, 1805, hedder det i Beskrivelsen af 

Odense: „Munkemolle indbringer vist aarlig 
Renten 40,000 N d." De iiil staaende Bpgiiiiiger 

ere dog fra eii yngrc Tid, og naviilig have de 
Io sidste Ejere betydelig ildvidet og foroget dein. 

Deii sidste Ejer, Direktor F. Krag, gjorde Forsog 

paa at udvide Tristen til Formaliiig af Korn til 

Udforsel; meii disse Bestrcebelser kronedes ikke 

iiled Held, hvorefter haii i 1873 for 138,000 

Nd. folgte Mollen til et Aktieselskab, der v il an- 

vende en De l af Vaiidkrafteii og Biigningerne 

til en Klcedefabrik. Bandmollen med Jorderne 

har man bortforpagtct, Bejrlnolleii ved Huiiiierilp- 
vejen er bleven nedreven, den kort i Forvejen 

opfsrte iii) Bpgiiiiig syd for den gamle Band

molle er bleven udvidet, og eii tilstodende tre-
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etages Fabrikbygning er bleven opsort. Driften af 
denne betydelige Fabrik, som i alle Mander er 

smukt og hensigtsincessig anlagt og indrettet, 

er nn i Fcerd med at tage sin Begyndelse. 

Tanken onl og Forslaget til dette Fabrikanlceg 

er, soin oven for ailtydct, udgaaet fra L. Bier

freund.
Den Omstcendighed, atAaen ved Stufen, der 

stundom danner en skjont lille Vandfald, deler sig 
i to Arme, der gjennemlobe en frugtbar Dalstrcek- 
ning, pan hvis hojre S ide  man ser det pan Nonne- 

bjerg af asdode Overretsproknrator Nasmussen 

opforte venlige Laildstcd, har henledet Opincerk- 

somheden pan, at her passende künde anllrgges 

en Spadserevej. En  saadan fra Mollen til 
Slusen har. ogsaa existeret i over 100 Aar, Ihr 

Prospekts af Odense i Pontoppidans Atlas af 
1767 vifer os spadsercnde Figurer i en Alle längs 

med Aacn. Denne Bej blev lige som andre 

lignende, der indbyde til ensonnne Betragtninger, 
kaldet Filosofgangen, men den havde fornredelst 

sin Korthed kirn ringe Betydning. Etatsraad 

G. Koch fremkonr derfor i 1866 med Forslag til 
at forln'iige den faaledes, at den lille Holm ved 

Slnsen blev optagen i Anlceget, hvilket derefter 

sknlde fortscettcs längs nred Aaens nordlige Brcd 

til Angabe, hvorved det blev nodvendigt at bygge 

to Gangbroer over de to Arme af Aacn, 

som Holmen danner. Denne Spadserevej er nu 

Byens smukkcste Promenade og har foranlediget, 
at Kjobmand Carl Nielsen har omdannet sin til 
denne ny Vej stodende Grund til en Lysthave 
nred Bevcertning, kaldet „Carlshaab." Her saa 
vel som ved Haven til Nr. 80 ligge Baade til 

Udleje, og err Tour op ad Aaen til „Fruens 

Boge" Hörer nred til de behageligste Udflugter, 

der fra Byen knurre foretagcs.

V i  forlade derrned Munkemolle rned Orn- 

givelser for at opsoge errdirn flere storre Fabriker, 

og denne Sogeir forer os da til Sukkerkogeriet 
vest for Byen ved Vejen til Middelfart. Mcrr 

forend vi gjore et ncerrnere Bekjcndtskab rned 

derrne Fabrik, som udcn Sammerrligrring er den 

storste, der hidtil er opstaaet i Byen eller i dens 

rnniddelbare Ncerhed; ville vi lcere derr M and 
at kjerrde, hvenr Fabriken fkylder für Tilblivelse. 

E t  halft Aarhundrede, efter at Drsted ved Elektro

magnetismen Opdagelse havde bauet Bejen for 

de elektriske Telegrafer, forlod en af vore Orlogs-

rrrcend Hjemrnet for at lede Jvcerkscettelseir af det 
Foretagcnde, der rrrr har krryttet Evropa til Kina. 
Lige fonr Spirerr til Ordets lydlose og lynsnare 
Flrrgt fra Sted til Sted var lagt af err darrsk 

Marrd, faaledes var det ogsaa forbeholdt err af 

vore Landsmcend at give Opfirrdelsen en af dens 

storste og dristigste Anverrdelser, og da denne 
Mand, der er fodt og opdragen r Odense, er derr 

sarnme, som har faaet „Odense Snkkerkogerr" 
anlagt og sat nrarrge andre for vort Land 
og Folk störe og gavnligc Foretagender i Vcerk; 

er her megcn Anledning til at fortcelle om Etats

raad Carl Frederik Tietgcn. Deime HcederSmand er 
fodt den 19dc M a rts  1829 i Nr. 43 i Pugcstrcede, 

hvor Hans Fader, Sncdker Tietgen, den Gang boede. 
Den gamlcT., fonr dode 1868, var en vel begavet og 
rettcenkende Mand, der i flere Retningcr stod soiil 

eil Neprcesentant iblandt Haandvcerkerne i Odense, 
der ogsaa kaarede Ham til forskjellige Tillidshverv; 

dog den Omstcendighed, at Han i sine bedste Aar 

inaatte arbejde under trykkcnde Kaar, lanunede 

Hans Foretagelseslyst. Han forgede inndlertid 

lige fnldt for at give sine Bo rn  en god Opdra- 

gelse, og Sonnen, Frederik eller Frits, fonr Han 

scedvanlig blev kalbt, blev sat i Odense Nealskole. 

Han var en stille Karakter, der vel robede megct 

gode Evner, men dog ikke tildrog sig nogen 
stör Opnrcerksomhed, og det sanune blev Tilfceldet, 
da Han i fit 14de Aar kom i Handelslcere hos 
afdode Naadmand Zurgenseu, Overgade 'Nr. 9. 

Kun Hans faa fortrolige fporedc den sjceldne 

Foretagelsesaand og störe Omsigt, som erc de 

inedfodte Gaver, der nu have gjort Ham til 

Danmarks mest indflydelseSrige M aild  paa det 
merkantile Oinraade. E n  Skildring af det Afsnit 

af Hans Liv, hvori det allcrede er blevet Ham for- 

undt at icdfolde den störe Birksomhed, som er 

kommen saa mange til gode, og som hansFode- 

by ikke uden en vis Stolthed Hörer tale om, 

skal her meddeles.
Efter udstaaet Lceretid fik hail P lad s hos 

Handelshuset Halb L  Nähr i Manchester, for 

hvilket Han rejste i flere Aar, og cndelig etablerede 
Han sig i 1855 i Kjobcnhavn, dels som Agent 

for det nysncevnte Firma, dels fonr dets Associo 
i eil ikke iibetydelig'Udforselsforreliliilg.

S l i g  en Fortid kuildc jo inailge opvise 

Magen til, og saa var Han den Gang kun 28 Aar 
gammel. M a il künde i forste Ojeblik slet ikk̂
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forstaa, hvorledes eil saadan Kandidat var koinmell 
paa Tale ved Privatbankens Oprettelse; men da 

det kam frein, at Han i England havde gjort 

Bankvcesenet til et scerligt Studimil, og det des- 

udeil oplystes, at Han umiddelbart efter sin Ail- 

komst til Kjpbenhavn havde vcerct Sjceleil i det 

Foretagende, der senere har bragt saa meget ud 

af Kryolitbruddene i Grönland, fattede man den 

„dristige Tanke", at scette sig i Forbindelse med 
Harn, og Han fik, efter en forridgaaet Samtale 

rned Stisternes Formand, paa hvem harr efter

Hus, der styrtede sanuncn, rev Hundreder af 
milidre med sig i fit Fald. Under disse trykkende, 

ncesten fortvivlede Onlstceildigheder, viste Tietgen 

den ftoiske No, den Omsigt og Klarhed i at be- 

dpinine Forholdene, som er Ham ejendommelig 

iscer i vanskelige Lider, og Han bidrog derved 

meget vcesentlig til, at Privatbankeil hurtig 

naaede cn betydelig Anseelse, saa at endog de 

Midlcr, hvormed de»r af Staten oprettede midler- 
tidige Laanekasse stiftedes, stilledes til dens Naa- 

dighed. M en ikke blot Privatbanken, ogsaa Han-

sigende strax skal have gjort et meget gunstigt 
Zndtryk, en Zndbpdelse til en Sammenkoinst med 

den paatcenkte Banks Stifters. Han mpdte, og 

det maa vel under Forhandlingerne have vist 
sig, at den unge Handlende havde Haft Udbytte 

af sine Bankstudier; thi Han blev efter Mpdet 

enstemmig opfordret til at overtage Stillingen 

som Bankens Direktor.
Kort efter Privatbankens Stiftelse brpd 

Uvejret, hvormed det havde truet, lps over ncesten 

alle Evropas Handelsstceder. Peilgekrisen svingede 

sin Svpbe over störe og stnaa, og hvert stprre

delsstandeil i sin Hclhed ydede hail en meget 

virksom Bistaild, idet harr som Afsending for 
Grosserer-Socitetets Udvalg rejste til Hamburg 

for at undersvge, i hvor hpj Grad Huset Pon- 

toppidmi L  Kornp. var »truet, og om der skulde 

vcere Anlediling til at stptte det, ikke blot som 

Neprcesentant for den danske Kredit i Hamborg, 

men ogsaa som et Firma, der ved sine udstrakte 

Forbindelser i Danmark vilde rive mangfoldige 

med sig ved en Fallit. Den af Hain anbefalede 

Ordning blev uden noget feilere Tab for Stats- 

kassen vedtagen, og ved at dette Hufes Fald blev
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sorhindret, ovedcs ogsaa i andre Henseender en 
günstig Virkning paa Hmnburgs Vors, navnlig 

da Sporgsmaalet om, hvorvidt Staten Hamburg 

skulde stotte nogle af de dervcerende storstc Huse, 
netop den Gang forhandledes af Senatet. Han 

bidrog saalcdes ikke uvcesentlig lil at gjenoplive 

den Tillid, der er Sjcelen i al Kredit, Livsaaren 
i al Handelsomscetning.

Efterat Tietgen, siger „Zllnstteret Lidende" i 
den Omtale af Ham, som i Nr. 637 ledsager Hans 
Portrcet, og soin her ndtogsviä er bleven benpttet, 

havde vundet An- 
erkjendelse i vor 

Handelsverden, 

skulde man maaske 
synes, at Han der- 
ester rolig klinde 
have hvilet paa 

siile Lavrbcer og 
ladet sig „oje med 

at paSfe sin P rivat
bank. S lig t  kan 
imidlertid knn for- 
langes af den, for 
hvem Birksomhed er 
et Offer, af den, 
der knn a'gges til 
Handling ved ydre 

Tilskyndelser. For 
hver deil derimod, 
som er fodt nwd 
en Gnist af Skaber- 
kraft, er det lige- 

saa ilmuligt at 
standse öfter en ud- 
fort Handling, som 

det er for Billed- 

hllggeren at käste 
Mejslen, fordi Han har fnldfort et Kunstvcerk, 

eller for Granskeren at lukke sine Voger, fordi 
Han har gjort et enkelt klart Zndblik i Biden- 
skaberncs uendelige Nige. Hversiildbragt Gjerning 
er tun en Spore til fornpet Birksomhed, til np Higen 
efter et nyt Maal, og denne Higen, denne Lrang 

ophorer forst, naar Livskraften begyndcr at svinde.
Z  1863 under det statsokonoiniske Mode i 

Goteborg stiftede Han i Forening med Baron 

Stjernblad til Marsvinsholm, Oscar Dickson i 

Goteborg og flere andre „det skandinaviskeKreditbo-

lag" i Goteborg. Z  Januar 1866 overtog Han 
i Forbindelse med en engelsk Kapitalist Sporvejs- 

anlceget i Kjobenhavn og dannede „det kjoben- 

havnske Sporvejsselskab". Sanune A a r foran-
ledigede Han Dannelsen af „det forenede Damp- 

skibsselskab". I  1868 dannede Han „det dansk- 

norfl-engelfke Telegrafselflab" og i 1869 „det dansk- 

russiske Telegrafselskab". Disse to Selskaber
sammensineltedes i 1870 med „det norfk-flotske" og 
„det svensk-finske" til det „det störe nordiske Tele
grafselskab". I  Januar 1870 havde Han end- 

videre i Forening 

med Generalkonsul 
Pallesen i S t .  Pe

tersborg ogHermann 
Erichsen i Newcastle 

erhvervetKoncession 
til Anlceget af S o - 

telegrafforbindelsen 
imellem Siberien, 
Japan og Kina og 
stiftede derpaa i For
bindelse med andre 
hervcerende Benner 
„det kinesiske Telc- 
grafselskab", hvis 
Kabler nu ere i snld 
Birksomhed. Z 1870 
og 71 medvirkede 
Han til Udvidelsen 

af vore^Zernbaner. 
Senere har Han 

kjobt Frederiksborg 
Stutteri med det 

M a a l at fortscette 
dets Birksomhed. 

Z  1872 var T. den 

lebende Tanke i det 

Aktieselskab, som overtog Burmejster L  W am s 
Maskin- og Skibsbpggeri, som derefter er blevet 
meget lldvidet, ligesonr der er Grund til at an

tage, at Skibsbyggeriet v il tage et endnu langt 
storre Opsving, efterat Havnen „Refshaleocn" 

ved Dresund er bleven anlagt og de til et stor- 

artet Skibsvcerft nodvendige Bygninger dersteds 

ere blevne opforte. Det nyeste störe Foretagende, 
som ved Ham er kaldt i  Live, er Sukkerkogeriet 
hersteds. Zfolge Planen skulde der stiftes et 

Aktieselskab, „de danske Sukkerkogerier", som med
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eii Aktiekapital af 5 M illioner skulde anlcegge 10 
Fabriker for Tilvirkning af Noesukker. Deime 

P la n  begyndte inan strar at realisere ved An- 
lceget af det hervcerende Sukkerkogeri, og naar 
de Vanskeligheder, som har vist sig at vcere for- 

budne med denne S a g s  Gjerrnemförelse, ere over- 
vundne, rille efterhaarrderr de andre Fabriker 
opstaa.

Naar man ser tilbage paa den nys ncevnte 

uafbrudte Ncekke af Foretagender og betcenker de 
nrarrgfoldige Stadier, hvert enkelt af den: har 
Haft at gjennemlöbe, fprend de kom tilUdforelse, 

vil man have ondt ved at forstaa, hvorledes alt 

dette ikke blot er udgaaet fra, inen i de fleste 

Tilfcelde Skridt for Skridt er blevet gjennemfort 

af en enkelt Mand. M a il tcenkc blot pan den 
Tilslutning, der i hvert enkelt. Tilfcelde skal vin- 

des, paa den Modstand, der snart i stört, snart 

i smaat skal overvindes, og man v il dog kurr til- 

ncerrnelsesvis faa et Begreb orrr den Mangfoldig- 

hed af mundtlige og flriftlige Forhandlinger, af 
Nejser, Forespörgsler, Undersögelser og Gud ved 
hvad, som flig en Frugtbarhed förer ined sig; 
föjer inan iiu hertil, at Tietgen aldrig har for- 
förnt sin Privatbaiik, vil man kunne forstaa, at 

der hprer merkend dagligdags Evner til at ud- 
rette det, Hai: har udrettet. De mest fremtrce- 

dende blandt disse Evner ere Hans Gave til 

öjeblikkelig at gribe Kjcernen og til ined over-- 

bevisende Klarhed at gjeiigive sin Opfattelse, der- 

iicest et sjceldent Greb paa at söge og fiiide de 

Personer og Oplysninger, Han trcenger til, og 
endelig en ganske uscedvanlig HiikoiNinelse, der 

erstalter et helt Negisterkontor, idet den med 
fotografisk Nöjagttghed fastholder alt, hvad Han 

Nied Interesse har fcestet sin Lanke paa.

Dog, det er ikke blot Foretagendernes Mang- 

foldighed, der slaar, naar vi se tilbage paa 

Tietgens Virksomhed; det er lige faa meget den 

günstige Skcebne, der har fulgt de fleste af Hans 

Foretagender, efterhaanden som de have ndviklet 

sig. Gaa v i saaledes tilbage til Kryalitbruddene 

i Grönland, hvorfra Han var med at hente den 

förste Ladning; faa se vi, at de nu ikke blot 

forsyne Fabriken „Dresund" ved Kjöbenhavn, men 
ogsaa flere större Fabriker i Evropa og Ainerika, 

at de derved forskasfe Staten igjennem Afgifteii 
err aarlig Ziidtcegt af fra 50 til 60,000 Nd. og 

selvfölgelig beskceftige en Mcengde Skibe og Ar-

bejdere. „Det svenske Kreditbolag" iiidtager >in 
eii af de förste Pladser blandt Sve rigs Penge- 

iiistitiiter; „det forenede Dampskibsselskab"s Skibe 

befare alle indenlandske Nuter og have desnden 

eii betydelig Fart paa Udlandet; „det kjöben- 

haviiske Sporvejsselskab" gjör jo som bekjendt 

udnicerket Affcere og er bleven Moder til flere 

lignende Aiilceg i Udlaiidet. A t „den störe 

nordiske Telegraf" har vist sig sonr et lige 

faa nyttigt soiii rentabelt Foretagende ved err- 
hver, og der er nu godt Haab om, at de 

Vanskeligheder, som man forudsaa for „den 

kinesiske Telegraf", ville blive overvrrndne, iiiedeiiS 

der med disse Anlceg er opnaaet det af iiigen 

tidligere anede Resultat, at man i kortere Tid 
eiid 24 Timer kan rette Spörgsm aal til Folk i 
K ina og Japan og faa S v a r  igjem Disse uhyre 
Telegraflinier före desilden det Gode med sig, at 

de pde Beskceftigelse for mange af vore Lands- 

rncend, idet disse Solinier faa vel som Landlinierne 

i England og öst for Moskva i Nusland ere be
saite med danske Telegrafister. Burmejster L  

M a in s  Maskin- og Skibsbpggeri har i det sidst 

forlöbne Aar sysselsat 1200 M and og har mod- 
taget Vestillir^ger paa Arbejder for et Aa r til et 
Belob af 2,708,029 Rd. Z  Zernbanesagen har 

Han derimod ikke havt sammc Held med sig, idet 
Han ikke har opnaaet, hvad Han tilstrcebte, nem- 

lig at samle vort hele Jerilbanespstem under en 
Bestyrelse; Hans Vestrcebelser i den Netning vidne 

imidlertid om, at Han langt inere har kcempet 

for selve Virkeliggjörelsen af sine Planer end for 

den materielle Fordel, disse klume indbringe Hain.

Hvad Tietgen er sonr Menneske, kunne krm 

de sige, der have fcerdedes nred Harn i det dag- 

lige 2iv, og ville vi lytte til dein, da fortcelle 

de os, at, uagtet Han med sin energiske og liv- 

lige Aaird synes at give sig helt Herr til de ma

terielle Interesser, er dog hverken Hans Fölelse 
eller Blik for Livets aandelige Krav paa rrogen 

Maade blevet slovet. M id i i sin sydende Virk

somhed har Han beständig fundet Tid til at gjöre 

sig bekjendt med det bedste i Literatrrren, til at 

folge med Videnskabens og Kunstens Udvikling, 

og harrs Hjcerte har bevaret en rurgdormnelig 

Varme, der gjör Harn til en fuldtro Ven og til 

en ligesaa brainfri sorn rrurdhaandet Velgjorer, 

hvorpaa ikke faa af Hans Födebys Vorn have 

modtaget Beviser.
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Grundstelien til Sukkerkogeriet „Odense" blev 
lagt den 16de November 1872, hvorefter Arbej- 

det blev sortsat den mesteTid af den paafolgende 

Vinter og hele den paafolgende Sommer med en 

Arbejdsstyrke af henved 200 Mennesker, og dre- 

ves lned saa stör Kraft, at Fabriken allerede 
den 13de December 1873 knnde begynde sin 

Virksomhed med et lignende Antal Arbejdere. 

Anlcegct forestodcs af Direktor Hagemann fra 

Drcsunds kennste Fabriker og polyteknisk Kandi

dat Buhl, hvilken sidste forestaar Drifteil. 
Vygningerlle, hvoraf der givcs et Villede paa 

Side 88, ere opforte af fortrinligt Materiale, 

lige soin Maskincrne, hvoraf de flcste ere koinne 

fra Magdeburg, ere af den nyeste og bedste 

Konstruktion. Fabriken arbejder med 175 He

ftes Dampmastinkraft. S o m  bcnicerket, er dct 

ncermcst for Tilvirkniilg af Noesukker, at Fa 

briken er bleven anlagt, og det efter en saa stör 

Maalestok, at den i de fein Vintermaaneder, for 
hvilke Virksomheden —  Kampagnen —  er be

sternt, kan forbrrige 450,000 Centner Noer. Z  

Sommeren 1873 var der imidlcrtid i dette Dje- 
med her paa Fyn  kun avlet c. 90,000 Centner, 

hvilket Forraad forbrrigtes i lidt over en Maaired, 

hvorefter Fabriken har vceret bestceftiget nred 

Naastof. af Sukkerror, soll: er hidkommet fra 

Vestindieil. Naar Fabriken arbejder med fnld 

Kraft, kan den daglig forbruge 200,000 Pd., 

som givc omtrent 20,000 Pd. Sukker. Hoved- 
bygningens Fahnde er 325 Fod lang og 41 Fod 
hoj, den taariragtige Bygning 65 Fod og Skor- 
stenen 136 Fod hoj. Dette betydclige Fabrik- 
anlceg har ikke blot indnstriel Betydniilg, men 

vil ogsaa foranledige eil Hel ny Driftsniaade af 

Iorden, og det er denne Omstcendighed i For- 

bindelse med, at Staten ved Toldnedsa'ttelse ikke 

har villet begünstige denne ny Zndustri, som har 

ladet adskillige Folk spaa, at denne Fabrik ikke 
vil kunne bestaa uden Tab og altsaa snart 

vil ophore. Eildskjoilt det nu ganfke vist har 

vist sig, at vore Landnrcend ikke ined Naskhed 

ville slaa ind paa den np Driftsmaade, som 

Snkkerroeavlen medforer; saa kan der dog nceppe 

vcere Tvivl orn, at Foretagendet maa kunne bcere 

sig lige saa vel hos os som i Nabolandene, og 

at Etatsraad Tietgcn som og de andre ihcerdige 

Mcend, der sidde i Bestyrelsen, ville finde M id 

ier, ved hvilke Sagen vil kunne gjennemfores.

O g  et saadant turde allerede vcere fundet derved, 
at Selskabet har foranlediget Kjobet af Hunne- 
rrlpgaard og et P a r  storre Gaarde i Volbro 
saaledes, at en stör D e l af disse Gaardes Jor- 

der anvendes til Noedyrkning, som paa denne 

Maade bliver sikret Selskabet i tilstrcekkeligt Onl- 
fang.

Den Maild, sam hersteds har virkct mest for 
at faa Fabriken anlagt og Noedyrkningen srein- 

met, er Etatsraad W . P e t e r s e  n. Med Navnet 
Odeilse forbindes oste Tailkeir om en Vy, der i 

flere Netninger dog navillig paa det kommunale 

Omraade er gaaet rask freln, ja i Spidscn for 

de andre Byer i vort lille Fcedreland; og i denne 
Tankcforbindelse indflettes da ogsaa Navnet W il

helm Petersen, fordi det nrülder oin den Mand, 

der log Zlntiativct til de Foretagendcr, som fra 
forst af fkaffede Odense dette Ny. Dct er et af 

Frihedcns störe Goder, at Krcefterile uilder en 
saadan Forfatning lettere kunne bryde sig Vej 

end under den, som indsncevrer Virksomhederilc 
og dermcd ogsaa Personerne ved omgcerdende Ve

stenunelser, at den bidrager ineget til at bryde 

den hcemmcndc Fordom, at man fkal vcere i eil 

vis St illing  og havc en vis Dannelses Stempel 

for at kunne anses for at vcere bcrettiget til at 
tale med end sige at gaa i Spidsen; -et 
cegte Demokrati sporger ikke onr, i hvilken S t i l 

ling Manden er, og hvorledes Han er bleven det, 

Han er, men forst og forncmst og sig derefter be
stemmende, hvorledes Han er. I  Enevceldens 

Tage „passede enhver fit", og det, at bryde ny 

Vaner, at vcekke Krcefter, som „laa i Dva le", 

det var Kongeils, Negeringens, Dvrighedens og 

de begunstigedes Sag. Fordi der i Sammenlig- 

ning med hele Folket kun var faa, soin horte til 

disse „Klasser", og disse faa lige som stode uden- 

for det ovrige Folk, stete der üin saa lidet, gik 

Udvikliilgen kun fremad ilied Sncglefted. Det er 

i denne Vetragtnings L y s  man maa fee W . Pe- 
tersens Optrceden i det offentliges, i Saurfundets 

Tjeneste for ret at statte, hvad Han udrcttede i 

de forste Aar, da Han brod Vaner for det ny; 

man var nemlig den Gang ikke fortrolig med 

den Mulighed, at en Kjobmand og det oven i 

Kjobet en ganfke ung uden anden Dannelse end 

den, soin en privat Nealstole uden assluttende 

Examen kan give, bedre end mangen en stllderet 

Vorgmester kan styre en Komlnuile, at dct er i
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sin Orden, at den tager Initiativer, sonr fplcr 
det indre Kald dertil, o,n Han end ikke rigtig er 

stemplet dertil.
W . Petersens offentlige Virksomhed indlededes 

med Hans heldige Bestrcebelser for at ndvide 

Lceseforeningen —  s. S .  30 — , men liegender 
fprst, da Han den 8de Januar 1847 valgtcs til 
Borgerreprcesentant, og i 1850 blev Kommunal- 
bestyrelsens Formand. Z  Efteraaret 1851 fremkom 
Han i Kommunalbestyrelsen med Planen til et Vand-

lagt paa samme Tid som Vandvcerket. I  1856 
indledcde Han Kjobct af Kanälen, som derefter 

ved Lov af 15de Februar 1857 gik over til 

Kommunen. Han var derpaa i 1861 virksomfor 

at faa den fpnske Jcernvej anlagt og var Ordfsrer 

for det Udvalg, som i denne Anledning var seudt 
til Köngen, ligesom Han ogsaa senere med Held 

optraadte mceglcnde ved Vestemmelsen om Jcern- 
banegaardens Veliggenhed. Tanken om Albani- 

broen og Vejen derovcr udgik ogsaa fra Ham, og

M . P .  Allerups Jernstxiberi og Maskinfabrik l Fugleperspektw.

vcerk for Odense, og her fremmedes Sagen faa hurtig, 

at Kontrakten om Anlceggelsen af et saadant 

allerede künde undertcgnes med dHrr. English L  
Hansen den 5te M a rts  1852. Z  Efteraaret 

1853 toges Vcerket i Vnlg. Samtidig fteinkonr 

W . Petersen med Forslaget til et Gasvcerk, og 
dette blev for et engelsk Kompagnis Negniug an-

 ̂ da dette Vcerk var fuldsort —  s. S .  36 — , ar- 

 ̂ bejdcde hau for at faa Ting- og Arrcsthuset, 

j samt Sygehusct opfprt. Hau har vceret Stifter 

af Vrandforsikringsselskabet „for rorlige Ejendcle 

i de syuske Kjobstceder" og Haft Scede i cn 

Mcengde Udvalg. Medborgerne og Negeringen 

have paastjonnet Hans Virksomhed paa flere



81

Mander, de ferste navnlig ved gjer,tagende at 

vcelge Ham lil Medlem af Byraadet og Lands- 
tinget. M en  det er gaael her, som det i Reg

ler, gaar, at man ikke har vidst at holde Maadc, 

idet rnan har overlcesset Ham med offcntlige 

Hverv.
Naar der er Tale om industrielle Foranstalt- 

nirrger, hvormed Navnet Odense er blevet be- 
kjendt i videre Kredse; maa ogsaa Loveapoteket 
og dets nuvcerende Eser udforligere orn-

I  Middelalderen bestod Farmacien ncesten 
alene i Guldrimgerkunster,, og den medicinske 
Prax is i Armer,delsen af mystiske Midler, som 

Signcrr, Marrerr, Maalen og andre Troldkurrster, 
og det ra r i Regler, Kvinder, der ndovede er, 

Lceges Funktioner. Lcegernidlet, som armer,dies, 

svarede til den paa der, givne Tid hcrsker,dc 

Overtro. De allera'ldste Lccgernidler, der fore- 
komme i der, nordiske Historie, cre de saakaldte 
Adunsceblcr og Mistel, hvilke Lcegemidler knnr,e

talcs. Der er saa megct mere Grund til 

at gjore dette, som dette Apotek er det tredie 

celdste her i Lar,det, dets Historie ikke «den 

Interesse, og Kilderne til er, saadar, Orntale —  
„Odense B y s  Historie", „Vidrag til Odense N y s  
a'ldrc Historie", „Ny farmacentisk Tidende forste 

Aargang — , ret firldstceridig ere tilstede.

forsolges helt op til den hedenske Gudela're, og 

som, hvis de virkelig have existeret, enter, have 

vceret et S la g s  Piller eller ogsaa er, Frngt eller 
Nod af forovrigt ubekjendte Egerrskaber. Af 

Henrik HarpestrcengS La'gebog ser man dog, at 

der tidlig har vceret anverrdt Dele af Plante- 

riget rnod visse Sygdomrne. Ligeledcs tillagdes
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tidlig Vandel en lcegende Kraft, dels den natur- 

lige, som ligger i dets rensendc Virkninger, hvor- 

for man i flere Byer trcrffer paa Badestrier, der 
gave vedkommende Gade Navn —  s. S .  37 —  

dels den overtroiske, som kjendes af Fortoellingerne 

orrr hellige Kilder og Besaget ved dem iscer paa 

St. Hans Asten. M en  de flcstc Mirakelkure 

stete dog ved Hclgene og iscer her i Odense ved 
heilig Knuds Skrin  paa Hans Dodsdag den lOde 

Ju li, af hvilke Sammenkomster S t .  Knuds M a r 
ket) er fremkommen. P aa  trenne Tid havde mail 

naturligvis ingeir Apoteker. Det forste Sp o r  

af saadanne findes i Kristian den forstes Tid, 

men de enkelte Apotekere, sonr have vceret her i 
Landet i  Hans og Hans to Efterfolgercs Ne- 

geringstid, have kun vceret saa kaldte Nejse- 
apotekere, der ligesom de forste Bogtrrstkere —  

s S .  38 —  flakkedc orrrkriirg med dereS Säger 

i en Kasse.
Det forste faste Apotek, sonr vides at have 

vceret her i Landet, blev anlagt 1536 af en 

W illum  Uno, som boede i Köngens Gäard i 

Hojbrostrcedc i Kjobenhavn, og fra dette Apotek 
stammer det kjobenhavnste Svaneapotek, sonr 
saaledes er det celdste her i Landet. Det ncest 
crldste er Svaneapoteket i Aalborg, sonr sial 

vcere anlagt 1543; rneir derefter folger det her 

vcercrrde Lovcapotek, idet Kristian den tredic, 

rnrder hvcnr Lcegevidenstaben og Farmacierr forst 

bleve Gjcirstand for Studeringer, i 1549 gav 

sin Livlcege vr. Kornelius van der Hamsfort 

Vevillirrg til at oprette et Apotek hersteds og 

stjcenkede ham til dette Brrrg Bistop Jens Ander

sens Gaard paa Flakhaven. Apoteket lod H. 
irrdtil Köngens Dod 1559 bestpre ved en P ro 

visor, ester hvilkeir Tid harr nedsatte sig her sonr 

Apoteker og Lcege. Derrne —  den celdre —  

Hamsfort stamrnede fra en garnmel fra Ant

werpen udvandret Familie, men selv var harr 

fodt i S le sv ig  By, hvor Kristian som Stat- 

holder paa Gottorp havde gjort Bekjeirdtflab 

med Ham. D e l lillc lcegevidcirstabelige Skrift, 

som Han strev, er affattet paa Plattyfl og trykt 

i Hambrrrg. Han dode 1580, og Hans Son, 

Kornelius van der Hamsfort den pngre, overtog 

Faderens tuende Bestillinger. Han har paa 

godt Latin sirevet flere vcerdifrrlde historiste Ar- 
bejder, sonr vi endnrr ere i Vcsiddelse af, og 

hvis Jndhold tildels gjeirfirrdes i Arild Hvitfelds

Kronike. Han har dcsudeir sat sig et M indc 
ved at stjcenke 1000 Nd. til det den Gang nylig 

oprettede Gyrrrlrasirurr —  s. S .  24 —  og ved i 

1575 at opfore eir taarnagtig Vygning iinellem 

ApoteketS Hovedbygiring og S t. Knuds Kirkc- 

gaard, hvilkeir sideir blev sammenbyggct rncd hiir, 

og derved opstod den fljceve Sidebygiriirg, sonr 

vendte ud imod det forsvrnrdne Landstingsstrcedc. 
Ved Nedbrydniirgen fik mair Vished i  den Heir- 

seende, idet den forsvundire Gesims, sonr Side- 
byg,ringen stjulte, da kom frenr. Hair dode 

1627, hvorcfter Hans Enke fortsatte Apoteket 

iirdtil 1636, da man sinder en Forestilling fra 

Sonnen til Köngen om, at hairs Moder rnaatte 

afhcende Apoteket, da hair var til S in d s  at bc- 
givc sig til Udlandet. Deir nceste Apoteker hed 
Jakobserr, incir oirr harir vides intet. I  de oveir 

for ncevnte Skrifter kaldes harr Kristoffer, og 
„sarnraceutist Tidendc" bemcerker: „Han maa vcere 

dod, cllcr airdre Aarsager maa have foranlediget 

Apotekets Ophor, thi i  en Skrivelse fra M a g i

straten hcdder det, at der i  Bycn er Mairgel 

paa Medikainenter, og hvad der findes scelges 

alt for dprt." Jfolge Murinire blev i Köret i 
S t . Knuds Kirke i Aaret 1638 bcgravet eir 

Doktor Olve Jakobsen; da nu den Gang Apo- 

tekcrne i Ncgleir listige vare Lceger, er der stör 

Sandsynlighed for, at deirne Olve Jakobsen har 

vceret den Apoteker, sonr man har kaldet K r i

stoffer Jakobsen, og deraf folger saa ogsaa, at 
Apoteket ikke har vceret i Virksonrhed fra 1638 

til 1645, da Privilegiet gaveS til v r. Kristoffer 

Skullt cllcr Schultz, og det er sarrdsynligt, at 

Apoteket ved dets Gjeiroprettelse fik P lad s i 

den nuvcerende Klubgaard, hvor det fairdtes til 

.ind i det 18de Aarhrnrdredc, da det flyttedcs til 

dets nuvcerende Sted. Schultz fik Toldfrihcd 

for de Medikanreirter, som Han indforte her i 

Nigct, „Sriedster og Gewürz undtagen." Hans 

Enke, Airna Villunrsdatter, som forst havde vceret 

gift rned vr. Jcirs M u le , fortsatte Apoteket til 

sin Dod 1652, hvorcfter det kjobtes af Georg 

Bilhartt, sonr fik koirgelig Privilegium  paa told- 

fri Jndforsel af 3 Ainer Malvoisir, 3 Anrer 

spanst Viir, 3 Amcr starrst B in  og 3 Anrer 

Ninstvin, hvilkct giver Anledning til at formode, 

at det Monopol, sonr Magistraten fik 1540, at 
den alcire nraatte holde et almindeligt Ninhus 

i Naadstuekjceldcren og der scelge og udtappe
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god B in  til skjellig Bcerd, irrr var gaaet over 
til Apoteket, og eil saadan Binstue havde det 
endnu i Slntningen af forrige Aarhundrede. 

Ifolge  Sagnct var den i Kjceldererr under Gaar
den „Jordan", som skal havc faaet sit Navn 

efter den udhceirgte Vindrneklase, soin sknlde fore- 
stille den Kannpeklase, soin Spejderne i Zosvas 

Dage hentede i Eglren af Jordan. P aa  et 
Brcet i Bygningen findes endirrr folgende In d -  
skrift: „Der Wein ist Gottes Gabe." Ved sin 
Dod i 1058 ejede Dr. Stefan Nam  sra Dit- 

inarsken, som vor „Provinsialmedikns" i Fyn, 

Apoteket. Han havde betydelige Ejendonnne her 

i Byen, og man har derfor opftillet den For- 

lnodning, at 9iarnsherred künde have faaet Navn 

efter Ham, hvilken Formodning bliver modsagt 
ved det, som er skrevet om deirire Gade paa 
S ide  50. Z  Aaret 1661 fik Di., Assessor 

Kristoffer Balslev Apotekerprivilegiet. Han var gift 

med Stefan Nanrs Enke, og deres Datter blev 
Biskop Kiirgos tredie Hustrn, rrred hvem Han kom 

i Besiddelse af Fraugde Gaard, sonr var iblandt 
de mange Ejendonnne, soin Balslev var i Be- 

fiddelse af. En  Datier af Nam blev gift med 

Jakob Gottfried Becker fra Husum, som var 

Broder til Hofapotheker Becker i Kjobenhavn, 

hüiä Familie i 175 Aar har Haft dette Apotek. 

Jakob Gottfried Becker havde forst vceret gift 

med Hofapoteker Herfords Datter og var ved 
disse sine Giftermaal bleven en meget velhavende 

Ntaird. Han opnaaede Naadmandsvcerdigheden 
og ombyggede 1684 den Gaard, hvori Apoteket 

den Gang fandtes, nemlig Klnbgaarden, og lod 
til M inde derom i en Vjcelke rrdhngge den tyske 

Iirdskrift rrred Symboler, soin er ointalt paa 

S ide 26. Bed sine Byggeforetagender maa Han 

rimeligvis have sat sin Fornuie over S ty r, thi 

Han endte med en Fallit, hvorefter Apoteker 

K lavs Oldenborg i Nyborg i 1695 overtog 

Apoteket, men allerede i 1700 blev det „paa 

allernaadigst Behag" afstaaet til Beckers Sviger- 

son, Peter v. Westerr, og det er Ham, som arrta- 

ges at have styltet Apoteket til Nabogaarden 

og at have givet denne Gaard den Skikkelse, 

som den havde, indtil den nuvcerende Ejer i 1853 

helt onibyggcde deii. Den var fra forst af lige 

sonr Klubgaarden opfert af O lnf Bager, rimelig

vis i 1572, og der har vceret og er Tviv l om, 

hvem af disse to Bygherrer, O lnf Bager eller

Peter v. Westen, der har prydct den med de 32 
Steir, som ere omtalte paa S ide 46, og hvoraf 

en ved et Om rids er gjengivet paa S ide  48. 
Det er i det hele taget meget vanskeligt at finde 
Nede i, hvorledes Vygningerne paa dette Sted 
tidligere have vceret; thi Portindkjorselen til 

Apotckgaarden har tidligere vceret paa M idien 
af Bygningen, mcdens den nn gaaer rrirder den 
vestlige Ende af Klubgaarden, som tidligere har 

vceret to Gaarde. Rimeligvis har eilten Becker 

eller Svigersonnen kjobt Nabogaarden, hvori nu 
Apoteket er, og ved Ombygnnrg hell forandret 
Forholdene, og ved denne Lejlighed har Apote

ket mnligen forst faaet sin 3die Etage. Z  disse 
to Gaarde fandtes foruden den omtalte historiske 

Porthalnnier en airden lignende rrred Aarstallet 
1581 og der over „Ollnf Bager", og paa den M u r  
af Sidebygningen til Nabogaarden inrod Best, 

soin vender ind inrod Apotekets Gaard, staar 
endnu indskaaret i Trcevcerket Olrif Bagers Bo- 

rncerke rrred Bogstaverrre O . B . og Aarslallet 
1572, ikke 1577, sonr tidligere Beskrivere af 

Byen havc. Det sanrrne Aarstal og Mcerke fiir- 

deü ogsaa paa Bygrringens anden Side. Det var 

hos denne Peter von Westen, at Czar Peter boede 

rnrder sit Ophold hersteds i 1704. D a  v. Westen 

af Frederik den fjerde havde faaet Ordre til at 

tage kongelig inrod den hoje Gjcest, sparede Han 

efter Sagnet Heller iirtet og lod i sin Have af- 
brcende et Fyrvcerkeri, der kostede 4000 Nd., 

som Köngen siden ikke vilde betale, hvorfor v. 
Westen herrverrdte sig derorn til Czarerr, men 

deirne vilde Heller ikke, hvorfor Folket lavcde den 

Brander, at „den Gang blev Peter von Westen snydt 

af Peter voir Osten". Efter P . v. Westens Dod 

i 1727 beholdt Enken Apoteket indtil 1728, da 
hurr afstod det til Sonnen, Agent Zohan Kristof

fer v. Westeir, der saa ejede det indtil 1764, da 
harr overdrog det til sin Soir, Peter v. Westen. 

Denne havde stnderet Mediein og var tillige 

Professor ved Gymnasiet, men allerede i Fade- 
rens Dodsaar 1774 spillede Han fallit, hvorefter 

Han i 1779 kjobte Stiststidenden og dens Trykkeri, 

hvilke Ejendomme harr dog krm beholdt^til 1783, 

da Han ved sin Urrgdornsveirs, Minister Guld- 

bergS Hjcelp blev Toldkasserer i Fredericia, hvor 

Han grundlagde Nibe Stiftstiderrde. Harr dode 

i 1789. Det var Hans Son , sorn oprettede det 

bekjeirdte v. Westen'ske Institut i Kjoberrhavn.
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Folkmar Holm, forhenvcerende Apoteker i 
Frederieia, kjobte Apoteket ved Auktion i 1774 

for 12,110 Nd. og overdrog det i 1781 til sin 

Son , ZakobHolm. Denne disde ugift 1799, og 

Apoteket blev da atter stillet til Auktion og 

kjobt af Nie. Nielsen Blnmensaadt fra Kjoge for 

15,300 Nd. med Tilkjendegivelse af, at der vilde 

blive anlagt et Apotek til. Dette stete ogsaa i 
1800, og dette nye Apothek fik P lads i den 
Gaard, sonr Kinesisthandler S igvard  Müller en 

40 A a r i Forvejen havde bygget paa tuende 

Grrnrde paa Hjornet af Vestergade og lille Graa- 

brodrestrcedc. Dette Apothek var na'rnrest be- 
stentt for Hospitalet og den i dette oprettede 
Sygeindretning, hvorfor det ogsaa blev knldct 

Hospitalsapoteket, men i 1811 antog det Rau
net Svaneapotek, hvorefter det celdre kaldte 

sig Loveapotek. Blnmensaadt dodc 1804, og 

Hans Enke gistede sig med Provisoren Iannick 

Andersen fra Skjcerbcek imellem Nibe og Tonder. 

Han fik Titel af Kancelliraad og dodc 1853, 

inen allerede Aaret for sin Dod havde Han folgt 
Apoteket til den numrrende Ejer for 72,0l>0 
9id. Apoteker E. G. Lotze log strar fat paa 
ApoteketS Onrbygiring, og senere har Han op- 

fort et P a r  storre Vygiringer i Gaarden og den 

tilstodende Haue, hvilken sidste er bleuen omlagt 

og beplantet med den Smagfrildhed, hvornred L. 's  

Skjonhedssands prceger alt, hvad Han forctagcr 

sig. Under Hans Vestyrelfe er Apoteket bleuet 

meget udvidet og forbedret, at det nu staar sonr 
et Monster for, hvad der kan prcesteres i den 

Retning. Med Apotekernceringen har L. for- 

brnrdet en Materialhandel i det störe, og fra 
Hans betydelige Oplag forsynes de fleste af Lan- 

dets Apoteker med de Stoffer, som de skulle 

bruge; mange af disse Säger faa i Hans rrd- 

mcerkede Laboratorium en rnere eller mindre 
frlldeirdeirde Behandlig. Zfjor kjobte L. den störe 

Gaard Nr. 9 paa Fistetorvet, huis Bagbygnin- 

ger ville blive anvendte til en Udvidelse af D r if 
ten af de ncevnte Nceringsveje. Et sjceldent 

Overblik i Forbindelse med Kraft til helt at 

gjenrrenrfore en P la n  ere de Egenstaber, som har 

gjort det muligt for L. at udfolde denne betyde
lige Virksomhed paa samme Tid, i hvilken Han 

sonr Vyraadsmedlem har taget ikke ringe De l i 

de kommunale Anliggender og udfort mangt et 
andet offentligt Hverv. Hans Dygtighed som

Apoteker og Kemiker har vundet Anerkjendelse 
ved Prisbeloinngcr paa flere störe Udstillinger, 

ligesom Han ogsaa er bleuen hcrdret faa vel af 

vor egen Negering som den svenste og franste, 

medens den danske Apotekerforening har vist Ham 

den Tillid at vcelge Ham til sin Formand.

Det andet hervLrende Apotek, Svaneapoteket, 
blev, som bemerket, oprettet i Aaret 1800, men 

allerede i 1795 indgav Stiftamtmand Bllchwald, 
paa Grund af den Norden, sonr da fandteS paa 

det celdre Apotek, et Andragende til Negeringen 

om at faa et nyt. D a  Z. Holm imidlertid 

havde udelukkende Eneret, maatte man opscette 

Planens Udforelse til Hans Dod i 1799. Svane- 
apotekets forste Ejer var Carl Hinrich Mari, 
Apoteker i Ploen, sonr lod det bestyre ved en 

anden. Han fik Privilegirnn paa at forsyne 

„de militcere Aiedicinskistcr paa Fyn ." Derpaa 

havde F. T. Krüger, dod 1807, fra Lnneborg 

Apoteket fra 1811 til 1831, hvorefter det gik 

over til FriiS, sonr i 1843 folgte det til S le s- 

vigeren Z. Z. Peterseir; Han dode i 1870 og 

efterlod Apoteket til sin Son , deir nrma'rende Ejer.

Vandkraften i Odense Aa er hidtil i og ved 
Odense kun blevet benyttet til at drive Korn- 

nroller. Oprncerksomhedeir har dog langt tilbage 

i Tiden vcerct heirledt paa at benytte demre Kraft 

ogsaa r anden ZndustrisTjeneste. Ifolge Biskop 
Zerrs Virkerods Dagbog tcenkte Biskop Kingo 

allerede i Aaret 1680 paa at kjobe Ejby Atolle 

og omdanne den til eir Papirmolle. Denne 

P lan  blev imidlertid lige faa lidt udfort, sonr 

der blev taget Notits af de Forslag i samme 

Netning, sonr Kristian Zversen fremkonr nred i 

sin A v is  i 1780. Forst i Fjor blev der gjort A lvor 

af at benytte Aaens Vandkraft til Drifteir af en Pa- 

pirfabrik. M a n  tceirkte forst paa i dette Ljenred at 

kjobe Munke Atolle, men da den blev afhamdet til 

Aktieselflabet „Munkemolles Klcedefabriker", ind- 
ledede rirair Underhandlinger nred Ejcrerr af D a 

lum Molle, hvilke eirdte nred, at Möller Ander

sen afstod denne sin Ejendom for en Kjobesunr 

af 73,000 Nd., hvorefter man strax stred til 

Airlceget af Dalum Papirfabrik, hvilket Airlceg 

ifolge det af sagkyndige gjorde Overslag ialt vil 
koste 430,000 Nd., Kjobesummen iberegnet. S a 

gen fandt imidlertid strax en saa grnrstig Mod- 

tagelse, at der blev tegnet et betydclig storre
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Belob, end der onskedes. P a a  en Generalfor- 

sanrling den Ode Avgust 1873 bleve Lovene ved- 
tagne, hvorcftcr Byggearbejderue strax bleve paa- 

begyndte. Arbejdet fortsattes med cn saadan 

Kraft, at flere af Vygningeriie allerede for Zu l 

vare rejste. Den 16de November blev med Hoj- 
tidelighed en Mindetavle med folgende Zndskrift 

nedlagt i Hollcenderibygniugen: „Aar 1873 den 

l6dc Decencher nedlagdes dcnne Mindetavle om 

Opforelseu af Bygniugerne til Dalum  Papir-

gende Grunde indtage Bygningerne et Fladesang 
af ncesten i z  Td. Land, nren desuagtet danne de 
n,cd Undtagelse af Kjcdelhuset, der ligger for sig 
selv midt i Gaarden, et sammenhcengende Byg- 

ningskomplex, der er over 500A len  langt. Alle 

Lcengder med Undtagelse af Kludemagasinct og 

den Del, der indesluttcr de saakaldte Hollcendere, 

det er Maskiner til at fiudele PapirnmSsen, ere 

i en Etage, og bette er af vcesentlig heldig Betyd- 
ning for hele Arbejdets Gang og Virksomhed.

fabrik, der den 10de Avgltst s. A. grlmdlagdcs 

af et Aktieselskab, hvis Vestyrelse var: H. Haug- 

sted, Octavius Hansen, Vorch, Heliu Petersen, L. 
M uus. Murarbejdet udfores af Murmester 

Throne, Tklnnnerarbejdet af Tommermestrene 

Becker og Möller. Fabrikbestyrer: H erm anSib- 

bern. Arkitekt W . Haugsted". Med de omlig-

Dalrun Papirfabrik er i dennc Henseeude cne- 

staaende, idet ved alle ligncnde Fabriker vanskc- 
lige Terrcenforhold have nodvcildiggjort at bygge 

i flere Etager og at stille Bygningerue i et 

mindre heldigt Forhold til Hinanden.

Zdet man nceriner sig Fabrikeil, gjor den 

störe Bygningsmasse, fra hvis Midte en 120
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Fod hoj Dampstorsten hcever sig op, et mcegtigt 

Zndtryk, og man faar en Folelse af, at der 

under disse mangfoldige blaa Skifertage vil 

rore fig en stör og heldbringende Virksomhed. 
Dette Zndtryk forinindskcs ikke, naar inan konuner 

ind i Fabriken og begynder Vandringcn gjennem 

de mangfoldige Lokaler. M a n  begynder med det 

störe Kludeinagasin, hvor Kludene rcllgjores og 

sorteres til de forskjellige Papirsorter, og folger 
da disses Vej igjennenl de mange -Processer, de 
maa mldergaa, inden de en Gärig som rent hvidt 

Pap ir forlade Fabriken. Der er Kogerierne, 

Vlegerierne af forskjellig Art, dcls saakaldet Vand- 

blegeri, dels Gasblegeri; der er Lokaler t ilSten- 

gairge, der fonnale eller knuse Papiraffaldet eller 
det kogte Halm, der er et af Nutidens vigtigste 

Surrogater for Klude. F ra  alle Lokaler mode 

Müde, Halm, Trcemasser, Papiraffald ved de 

orntalte Hollcendere for der at blandes og Males 

til Papir. Z  disse Maskiner farves og liiiles 

Papirmassen, og rmar dette er stet, er Djeblik- 

ket kommet, da Papirmassen ved at lobe over 

Papirmaskinen forvandles til Papir, en Proces, 

der foregaar i et N u  i Forhold til den Tid, der 
er medgaaet til at tillave Massen. F ra  den 
störe S a l,  hvor Papirmaskinen udfolder sin Virk
somhed, fores det fcerdige P ap ir ind i et Lokale, 

hvor Glitningen foregaar, det v il sige, hvor Pa - 

pirct ved Hjcelp af sceregne Maskiner gjores glat 

saaledes, soin scrdvanligt Skriv- eller Postpapir 
fordrer. Herfta bringes det ind i Papirsalen, 

hvor hvert Ark esterses, tcelles, flaas smnmen i 
Voger, presses og pakkes i N is, indtil det som 

fuldt fcerdig briirges til Pakrunlmet.

E n  for besogende eller nindviede interessant 

og fornojelig Jndustri findes i Konvolutsalen, 

hvor Maskiner ere opstillede, der ined Lpnets 

Fart gjore det tilstaarne Pap ir fcerdigt som Kon

volut, sammenlagt, Mstret paa de 3 S ider og 
med Gunlmioblaten lige til at bruge for Brev- 

striveren.
Fonlden ved Vandkraft, der benyttes ved 

Hjcelp af en 50 Heftes Turbine, drives Mafline- 

riet ved Hjcelp af 4 Dainpmastiner med tilsam- 

nlell 66 Heftes Kraft.
Papirncastinen v il daglig gjore imellem 5 og 

6000 Pd. Pap ir fcerdigt og om Aaret saa ine

get, at det v il have en Vcerdi af c. 350,000 Nd. 

Den mennestelige Arbejdskrast v il blive udfort

af omtrent 130 Personer, Halvdelen Kvinder, 
Halvdelen Mcend, og Vcerket vil arbejde D a g  

og Nat.
D er er til denne Arbejdsstyrke forelobig op- 

fort 26 Boliger, soiil tilftedsstille alle de For

dringer man ml til D ags  bor scette til eil sund 

og god Bolig.
I  Zu li Ataaned ventes Fabrikeil at vcere 

fuldt fcerdig og vil da begynde sin Virksonrhed. 
Fabriken vil blive bestyret af 6ancl. poht. Herinall 
Sibbern, der ogsaa har forcstaaet Anlceget. For- 
inand i Aktieselstabets Bestyrelse er Kcenlner- 

kasscrer H. Haugstcd, der med Nasthed og Om- 

sigt har virket for Foretagendets Gjellnemforelse.

Aildre storre industrielle Vcerker, soin sindcs 

i Byens Ncerhed, ere „St. Jergens Tegldaerk", 
„Odense Glasvaerk" og „Dampurolleu"; onr 
det forste er der talt paa S ide  38, og eil Af- 

bildning af Bygningen vil faa P lad s paa S ide 

97. „Odense Glasvcerk" er et af de meget be- 

tpdelige industrielle Foretagender, hvorved 1873 

og 74 betegne et Vendepunkt i Odense B y s  Ud- 

vikling. Deil Kjeildsgjerning, at der er stör 

Trang til eil foroget Produktioil af de i det dag- 

lige L iv  gcengse Glasvarer, iscer Flaster og hvide 
Glasvarer, navnlig til Mediciilalbrllg, fteinkaldte 

hos Oanll. pbaim., Brpggeriejer S .  Brummer 

Tanken oin Anlceggelse af et Glasvcerk her ved 
Odense, der iscer stulde forsyne F yn  og det syd- 
lige Zplland med sine Fabrikata. Han henvendte 

sig derefter til forskjellige, navnlig Apoteker 

Lotze, angaaende sin P lan, og da den blev vel 

optagen, skred Han til Udforelse af samme. Det 

forste Skridt i den Retning var Aiitagelseil af 

Hr. C. Christcnsen til Bestyrer af Fabriken, 

hvilken M and  i 16 A a r havde forcstaaet Flens- 

borg Glasvcerk, men onstede at komme tilbagc 

til Daninark; derncest traadte Bnumner salmneil 

med Kancelliraad Borch og Kjobmaild Th. Pagh 
for at faa dannet etAktieselstab, som derefter stifte- 

des den 17deOktbr.1873 med de ncevnteHerrer som 

Bestprere. Den underhaanden udstedte Aktieilld- 

bydelse fandt en saa günstig Modtagelse, at hele 

Aktiekapitalen, 60,000 Rd., allerede den 9de N o 

vember f. A. var tegnet af 85 Aktioncerer i Ak- 
tier paa 100 og 500 Nd. Ester at 10 pCt. af 

Aktiekapitalen vare indbetalte, afholdtes den 13dc 

December en Geileralforsainling, hvor det i Sagen 
passerede godkjendtes, og det overdroges den
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ncevnte Bestyrelse med Brummer- til Formand 
al fortscetle sin Virksomhed.

Der kjobtes nu af Byen 3 Tdr. Land i 

Kalvehaven for 6000 Nd., og her ligc over for 

„Odense Dampmolle" og tcet ved Jernbanen 

paabegyndtes i Efteraaret 1873 Opforelsen af 

Fabrikens Bygninger, hvilke bestaa af en Zn- 
spektorbolig, Arbejdcrboliger for 16 Familier, 

Ovnbygningen og Magasinbygningen, hvori der 
findes en 4 Heftes Dampmaskine lil Glasfliberiet. 

Biigningerne ere solide og smukke og gjore et 
venligt Zndtryk paa Veskueren, hvilket ogsaa vil 

kunne stjomres af efterstaaende Afbildning. For- 

uden ved Aktier ere M dlerne til Fabri

kens Anlceggelse og Driftens Vegyndclse tilveje- 

bragte ved et Laan af F yn s S tifts  Sparekasse 

paa 20,000 Nd. Omscetningen er beregnet til

60,000 Rd. aarlig, og der forventes et aarligt 

Udbytte af indtil 12 pCt. Vcerket er beregnet 

for 2 Ovne med 9 Arbejdere til Flafler og 7 

Arbejdere med den fornodne Medhjcelp til Hvidt- 

glas. Fabriken agtes sat i Gang i Z u li eller 

Avgust Maaned d. A. S o m  benrcerket, er F a 
brikationen ncermest beregnet paa de i det dag- 
lige L iv  forekommende Nodvendighedsgjenstande 

af Glas, sonr Flasker, LanrpeglaS, Drikkeglas og 

Medicinsflasker; det kjobte Areal tillader imidler- 

tid, at Fabriken kan udvides ved Opforelseir af 

flere Ovnbygninger. Arkitekt Lendorf har Haft 
Ledelsen af Vygningerires Opforelse.

„Odense Dampinslle" uden for Lesterbro a^- 
lagdes i 1847 af Garver Petersen efter eil da 
for vore Forhold stör Maalestok. Det gik 

her soin saa ofte, at det forst er en se- 

nere Ejer, sonr ret formaar at bcere Foretagen- 

det. Petersen maatte snart afhoende den ny 

Ejendom, hvorefter Virksomheden rldvidcdes ved 

Anlceget af en Fabrik for Tilvirkning af Benmel 

og für fosforsur Kalk. Denne Fabrik blcv imid- 

lertid nedlagt, da Mollen for et P a r  Aar siden 

gik over til Dhrr. Konsul L. M u u s  og Grosse
rer Maegaard, der betydelig ildvidede Driften 

af Kornmollen og satte et stört Maskin-Damp- 

bageri i Forbindelse dermed.

Zeg kan ikke slutte en Oversigt over den 

storre Zndustri i Odense uden at matte foje et 

P a r  O rd  til den körte Omtale af „Albarn 
Bryggeri", som findes paa Side 36. Siden  

denne Notiisnedstrevcs, er nemlig dette Bryggeri

blev.et meget udvidet; Hovedbygningen, hvoraf 
der senere v il blive givet et Villede, er imod 

Dst bleven forlcenget til ncesten det dobbelte af, 

hvad den var i Forvejen, et nyt Svalehus og 

en ny Lagerkjcelder blive opforte. Det nraa 

derhos ftcmhceves som noget snrukt, at Aktiesel- 

skabets Generalforsamling den Iste Dcccmber 
1873 vedtog af Reservefonds at 1ilflyde500Nd. 
til et Grundfond for en Alderdomsforforgelse for 

VryggerietS Arbejdere, hvortil Bestyrelsen lige- 
lcdes tilskpde 500 Nd., samt at ydc det samme 

ugentlige Tilskud dertil som Arbcjderne; med det 

sannne bevilgedes Vrpggeriets dygtige Vestprer, 

6anä. plmrm. Th. Schjotz, en livsvarig Pension af 
15 p. C. af Nettoudbyttet, naar Han en Gang 

maatte trcekke sig tilbage. Udbyttet til Aktiona'- 
rerne i det sidste Regnskabsaar var 12^ p. C.

F ra  VpcnS Zndustri i Almindelighcd og i det 

störe ville vi vende öS til dens Skibsfart og 
Handel. M en forud for deilne Vestrivclsc maa 

der forndskikkes nogle Oplysninger om Sovejene 

til Odense for og nu, hvilken Historist Oversigt 

er uddragen af et efter Kanaludvalgets Op- 
fordring i 1873 af ncervcerendc Vcerks Forfatter 
udgivet lille Skrift, som hedder „Sovejene til 

Odense." Land- og Nandforholdene ved og nord 
for Odeilse have i Tidens Lob undergaaet störe 

Forandringer, og er det maaste for meget sagt, 

naar Prim on i „M inerva" for 1789 udbryder:

-------------„Sekler af Aar

alvceldig udtorred' til grcesrige Enge 

de staadende Volger; og sorglose Faar 
nu grcrsse i  Klover, hvor Sncekkerne lcrnge 

stolt plojd' det vilde, det stürmende H av", 
og Vedel Simonsen i  „Borgnnnerne" i 1813 

sigcr: „Hvad nu paa Bpcns nordlige Side hcr- 

ver sig som Banker og Hoje paa Marken, var 
i fordums Tid stin D e r og Holine i H a ve l"; —  

saa er der dog i den historiske navnlig den 

nyeste Tid stet saa störe Forandringer, at man 

nok uden Overdrivelse kan antage, at Havel i 

Oldtidcn igjennem Fjorden er gaaet op til Byen, 

og at den Tids Skibe have sogt Byen ad denne 

Sovej. A f denne Antagelse folger det ogsaa,
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at Engdragel oinkring Aaen har vceret fyldt 
med Band, og ad denne Vej künde allsaa ogsaa 

Skibene vcere komne hertil. Der er derfor intet 

til Hinder for at antage den Beretning af Saxo  

for rigtig, som siger, at der i  Kalveaaen, det er 

Odense A a , stod et Soslag imellenr Kong 

Hogni af Ningsted og den norske P r in s  Sorle. 

Naar Fjorden har strakt sig til Vyen, har dens 

tabte Forlcengelse vceret Baago Strand, Ncesby- 

hoved S o  og den imellem disse udtorredc For- 

dybninger vcerende Lavning, som gaaer ind imel

lem Ncesbyhoved -

Slotsbanke og den 

vest der for lig- 

gende Knude.

Denne Vej skulle 

ogsaa Venderne 

paa deres Hcerje- 

tog have benyttet.

M en efterhaanden 

hcevede Gründen 

sig i disse Zndre- 

vige, og kun Aaen 

blev tilbage som 

Sovej til Odense.

I  Kristian den 

forstesPrivilegium 

for Odense af 1847 

hedder det, at By- 

freden skulde 

strcekkesigtilBycnS 

Havn i Ellemose 

Aa, hvilken Havn 

laa lidt oven for 

Viskorup, og E n 

gen der kaldes endnu Skibsmaen. Det var 
imidlertid kun Skuder og Vaade, som künde 

lobe op til dette Udskibningssted, og efter en Til- 
sanding i Aamundingen ved en Stornrflod i 
1572 forlodes ganske denne Sovej. Ved denne 

Tid begyndte derfor Odense Sohandel at gaa 

ovcr Kjerteminde og igjennem Kjertinge Fjord, 

ved hvilken B ig  Odense handlendc havde et Ud

skibningssted i Ncerheden af Munkebo. For at 

forkorte Vejen til disse Io Udskibningssted er, blev 
der i 1578 anlagt en Vej over Aasum og en

B ro  over Aaen dersteds; tidligere gik Vejen til 

Kjerteminde syd for Aaen. Frederik den anden 
paalagde Kjerteminde at indrette Broen i den 

Dannning, hvorved Kjertinge Fjord adflilles fra 

den aabne Strand, til en Vindebro, for at 

Odense Kjobmcends Skibe künde fores igjennem 

denne Aabning. D e l var navnlig O lu f Bager 

og Hans S o n  Niels Bager, der forte en stör 
Handel over Kjerteminde.

Zhvorvel Sejladsen paa Aaen maa betragles 
som ophort ved 1572, og nagtet man ikke Heller 

igjennem Baago 

Strand  og Ncesby

hoved S o  kunve 

ncerme sig 

Odense, tog man 

dog atter til Takke 

med Odense Fjord 

som Sovej, idet 

der blev anlagt 

en Losse-og Lade- 

plads i Baago 

Strand der, hvor 

Skibhusene nu 

ligge. Kristian den 

fjerde tillod, at der 

her maalte bygges, 

og at der maatte 

anlceggcs en Vej 

fra Odense over 

Gammellade- 

gaards Marker ned 

til dette ny Ud- 

stibningssted. D a  

nu Kjerteminde i 

Svenskekrigen i 1659 ncesten ganske blev odelagt, 

saa fortes Odense Sohandel hell fra denne V y  

til den ncevnte Ladeplads i Baago Strand. Odense 
Fjord var imidlertid den Gang som endnu et 

vanskeligt Farvand, og den blev det end mere 

derved, at man ikke vidste Vesked paa, hvor den 

dybeste Nende fandtes. O m  man tidligere har 

kjendt det nllvcrrende Sejllob og derpaa igjen 

glemt det, da Storhandlen kom til at gaa over 

Munkebo og Kjerteminde, er ikke godt at sige; 

saa meget er derimod vist, at det er blevet op-

V .  Petersen.
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tegnet som en stör Vegivenhed, at en hollandfl 
Skipper i 1682, da Han af Stormen blev kästet 

ind i Fjorden, fandt den Passage, hiiorigjcnnein 
Skibene uden synderlig Vanstelighed knnne gaa 

til Klintebjerg. Der blev derefter i en Hel S o m 

mer anstillet Opmaaliilger, og fra den Tid har 

Vyens Vinterhavn vceret ved Kliiitebjerg, og 

dens Sommerhavn i Stigestrand, hvorfra Ba- 

rerne i Baade fortes til Strandhuset, nu Skib- 

husene.
At denne Transport var bekostclig, tidspillende 

og forbnnden ined störe Bedragerier, vil ses af 

den Erklcrring af Ode M a rts  1793, som Kjob- 

mandslavet indgav til Stiftamtmand, Kammer- 

herre Buchwald, hvilkct Mstykke desuden er 
nrcerkeligt ved sin stymperagtige Affattelse, saa 

inan maa formode, at Handelsstanden deil Gang 

stod meget lavt i intellcktuel Dannelse.
Det misljge ved denne Handelsvej havde 

man imidlertid allercde lcenge erkjendt, og der 
var allerede i Frederik den fjerdcs Tid Tale om 

at faa en Kanal gravet. M a n  kjender dog ikke 
ncermere Planen; deriinod ved man af et M a 
nuskript, som opbevarcs i Katcdralskolcns V i- 

bliotck, noje Besked om det Kanalprojekt, som 

Prcesten ved Frne Kirke, Salom on voll Haven, 

fremkom mcd i den latinskc Tale, som Han holdt 

paa Gymnasiet deil 3Ite M a rts  1757 i Anled- 

iling af Frederik den femtes Fodsclsdag. Hans 

Forslag gik ud paa, at der sknlde graveö eil 24 
Fod bred Nendc med 3 Fod Band i ligc Liiiie 
fra Pjentcdain til Aaen ved Seden til B n ig  for 
Praminc. Arbejdet vilde hail have lldfort af 
Vonderne i Odense Ncerhed, soin imod en Be

inling af 1 Mk. om Dageil sknlde bcordrcs til 

ät mode ined Karl, samt Hefte og Bogn, og 

derefter kommcr Han til det -Resultat, at Kanälen 

künde graves for 6,000 Rd. S .  v. Haven, der 

i sine yngre Dage havde vceret Skibsprcest, 

taler onl Sagen med stör Begejstring og tvivlcr 

ikke om, at Köngen vil gaa ind paa Hans For

slag. Ester hvad Nasm us Nyerup fortceller, 
blev hails P la il anset for Galmmidsskab, da det 

blev ailtagct for umuligt „at lede Stranden ind 

til Vyen.
Det var Stiftamtmand Buchwald, der satte 

dette som saa mange andre for Vyen vigtige 
Aiiliggeildcr igjcnnem. Allerede for Han blev 

Stiftamtmand i Fyn, havde Han paa sit Gods,

Guduinluiid i Jylland, ladet grave eil Kanal 
fra et ved Gaarden vcvrende Kalkbrud til Lini- 

fjordcn for ad denne Vej at lidflibc Kalkstenene 
og faa tilfort Vrccndsel, og det forste Skib, som 
lob op i Bassinet her ved Vyen, kom netop fra 

Gndumlnnd; det mcdbragte en Ladiliiig Kalksten 
til Lahns Stiftclses Opforelse.

Ester Buchwalds Forestilling nedsattes ved 

Reskript af 20de Avgllst 1794 eil Kommission, 
der fik Navn af „Odense Kanal Udforelses 
Konunissioll" og kom til at bestaa af Vuchwald 

soin Formand, Depilieret i Gencralloldkammer- 

kollcgiet og Ejer af Ulriksholm, hvor hail for 
det ineste opholdt sig, Kanuilerherre P . Noseii- 
orn. Oberst, sencre, da Han i 1807 overgav 
Kjobenhavn til Eiiglceilderne, Geiieral Kr. F. 

Peymann, Kommiteret i Gciicralkoiiliiiercekollegiet, 
Zustitsraad Z. M .  Ljiingbcrg og Kaptajn i det 

sjcellaildske ZcegerkorpS Th. Z. Wcgener. Krul 

Viichwald, Noscnorn og Wegeiler deltoge i Kom- 

missionens Forhandlüigsmoder, Peymanil laa i 

Rendsburg og kom ligesom den lcerde Ljliiigberg 

i Kjobenhavn knn eil eilkelt Gang til Odense 

for at tage Forholdene i Djesyn. Den tekiliske 

Ledelse og det stadige Overtilsyil havde Wegener 

alene, soiil til Medhjcelp log eil Tommermand 

Klavs Natjeiis fra Jtzeho, der havde vceret med 

at bygge de Milddernlaskiner, som bleve brugte 
ved Aiilceget af Ejdcrkanalen i Tideil fra 1777 
t>1 1783; ved dette Anlceg havde ogsaa Pcy- 
inann og Wegener vceret ansatte.

Det Hvcrv, som Negeringcn gav den iicevnte 
Kommission, var at undersogc, om Aaen fra 

Udlobet til Odense ikke künde opmudres til Sejl- 

bargjorclse for 8 Fod dybt gaaeiidc Skibe, onl 

dens Lob fra Socrne ved Brahctrolleborg til 

Odeilse killide gjores sejlbar for 3 til 4  Fod 

dybt gaaendc Prannnc, saint, hvis disse Planer 

inaatte forkastes, hvorlcdes eil Kanal künde blive 
tilvejebragt.

Z  Kommissionens Forhaiidlnigsprotokol er 
der slet ikke Tale om Aaens Uddybning, soin 

man altsaa strax inaa have opgivet, ,neil aleiie 

om et Kcmalanlceg, og Wegener foreslog den 

Linie, som med faa og sinaa Afvigelser deil illl- 

vcerende Kailal stk. Ncgeriilgskollcgieriie i Kjo
benhavn bleve imidlertid betcenkelige ved et saa 
betydeligt og kostbart Foretagende og hellstilledc, 

onl man ikke künde nojes med en Udhavil ved
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S lige  og en Nmde derfra til Odense for 4  Fod 
dybt stikkende Pramme. Zmod dette Forflag 
erklcerede Kjobmandslavcl og Magistraten sig 

paa det bestcmteste, hvorefter Wegeners P lan  
godkjendtes. De l var Besparelseshensyn, som 

gjordc sig gjceldende ved Afstikningen af denne 

Linie, hvilket ogsaa ftemgaaer af Zndstillingen; 
der sigcs nemlig, at der paa hele Strcekningen 

kun behovedcs et enesteKunstvcerk, nemlig enVinde- 

bro over Kanälen ved Vogense Landevej, som den 

Gang gik omtrent der, hvor nu Vejen til Tollelund 

gaar, at Kanälen paa lcengere Strcekninger vilde 

komme til at gaa igjennem Grunde, for hvis 

Afstaaelse der intet skulde betales, —  Baago 

Strand og Ncesbyhoved S o  —  og at der ingen 

betydelige Gjennemflceringer skulde finde Sted; 

det hojeste Punkt var ved Bogense Landevej, 

men saa lavt laa dog den hele Egn, hverigjen- 

ncm Kanälen skulde trcekkes, at der i Gjennein- 

snit kun skulde graves 14 Fod for at saa 10 

Fod Band i Nenden. Mislighederne, som vare 

forbundne med at folge denne Netning, nemlig 

at Kanälen blev lcengere, end der behovedes, at 
de mange Svingninger vilde blive hemmende 
for Vedligeholdelsen og Sejladsen, og at den 
blöde Zordmasse, som kom til at danne dens 

Bund og Bredder, vilde have Tilbojelighed til 

at skyde op og ud i Nenden, havde man for 

Anlcrgct ikke Oje for, men det varede ikke lcenge, 

indcn nmn maattc erkjende, at Dalcren gik, 

fordi man havde sparet paa Skillingen. Arbej- 
det begyndtc i 1796 med Opmaalingcr, Byg- 

niilg af Mudderinaskiner og Opmudring i den 
De l af Aaen, som skulde inddrages i Kanalan- 

lceget; det gamle Aaudlob, som var i Ncerheden 

af Seden, blev tilkastet. Z  de folgende Aar, 
1797, 1798, 1799 og 1800, arbejdedes der om 

Sommeren med en Styrke af 100 til 300 

Mand, hvoraf omtrent z vare Holstenere og S yd - 

flesvigere; om Vinteren derimod vare kun en 30 

til 60 M and  bcskceftigede, og det mest nced Opsorel- 
sen afZorddcemningen tvcers igjennem Ncesbyhoved 
S o  fra Ncesbyhoved Skov til Aalykkegaards 

Skov. Det interessanteste Arbejde var Grav- 

ningcir af den Strcekning af Kanälen, som gaar 

ud igjennem Fjorden; dette forctoges saaledes, 

at den opgravede Grund, som var fast Ler, 

fortes ud i Soen  til Jnddcemning af Strceknin- 

ger paa en 3 til 600 Alen, derpaa blev Bandet

i  det inddcemmede Rum  udpumpet ved Hjcelp 
af Haandsnegle, og Gründen udgravet. P aa  

lignende Maade bar man sig ad paa de Strcek- 
ninger, hvor Kanälen blev gravet i Kanten af 

Baago Strand; Lobet igjennem Ncesbyhoved 

S o  blev derimod ligefrem gravet i  Bunden af 

den udtorrede De l af Sossn, efter at den oven- 
for ncevnte Dcemning var bleven opfort, hvor- 

for denne De l af Kanälen med Bassinei sidst —  

i 1802 og 1803 —  blev begyndt og fuldendt. 
Arbejdet forsinkedes ved Mangel af Arbejdskraft, 

ved regnfulde Somre, Storm  og Oversvonunel- 

ser, som flere Gange fyldte kun halvt udgravede 

Strcekninger, som derefter enten igjen maatte 

torlcrgges ved Udpumpning eller gives den nod- 
vendige Dybde ved Vrugen af Mudderinaskiner, 

endvidere ved, at Bredderne flode ud i Lobet, 

hvilket iscer var Tifceldet ved Gammelladegaard 

og i Vassinet, hvor den opkastede Zordmasse blev 

anvendt til Anlceget af den ny Bogenselandevej, 

der blev aabnet i  December 1804, hvorefter 

Flydebroen ved Tollelund optoges, samt endelig 

ved Krigen i 1801, som ganske standsede Arbej

det i 4 Maanedcr. Aiilceget, som man havde 

troet at üinne fuldfore i 3 A a r for en S u m  af
75,000 Nd., kom derved til at staa paa i 8 Aa r 

og at koste 169,000 Nd., som Staten for storste 

Delen laante af offentlige fynfke Stiftelsers 

iscer Kommunitetets Midier. Z  1801 var den ny 

Sovej for saa vidt fcerdig, at Skibene fra den 

4de Septeinber künde lobe op til Skibhusene, 

men forst den 7de Oktober 1803 lob det forste 

Fartoj op i Bassinet. Del var Zagten „Nep- 
tunus" fra Kjobenhavn, fort af Skipper Gan- 

drup, der bragte den oven for ncevnte Kalkstens 

Ladning fra Gudmnlund. Den  blev hilsct med 

Kanonsalut fra Kristian Zversens Lystanlceg ved 

Tollelimd og med Hurraraab fra den paa beggc 

S ider af Kanälen forsamledc störe Menneske- 

mcengde, og der var Grund til Begejstring, thi 

der var nceppe nogensinde tidligere udfort et saa 
stört Foretagende til Byens Opkonrst som dette. 

M a n  fkuffedcs dog snart i sine Forvent- 

ninger, idet de hoje Kanalafgifter og Lobets 

ringe Dybde —  der var i  Neglen kun 8 Fod 

Band —  gjordc Foretagendet i  den Grad be- 

tydningslost, at iiia,i foretrak at benytte den 

gamle Bandtransport fra Stige Havn til Sk ib 

husene, og det var forst i 1824, da Baago
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Strand ved en Dcemning ganske aflukkedes fta 
Fjorden, at denne Transport og Sinugleriet ved 

Stige  helt ophprte; fpr dette 300 Alen lange 

Gab blev opfyldt, maatte Trcekhesteiie enten 
svpmine over eller fpres over Andcrup om paa 
den andcn Side af Gäbet. Dertil konr den lange 

og ssrgelige Krig fra 1807 til 1814, da ncesten 

al Handel og Skibsfart standsede, og man hvcr- 
ken havde Lyst eller Naad til at freimne almen- 

nyttige Foretagender; Kanälen forfaldt da i den 

Grad, at der paa flere Steder ikke var mere 
end 5 Fod Band. En  anden Omstcendighed, 

som forringede Kanalens Vetydinug, var, at 

Lade- og Lossepladscn laa i den udtprrcde Sp - 
grlnid, som var Mose, der slugte en uhyre 
Masse Opfyldning, fprend Pladsen blev nogen

lunde tilgcengelig for Heste og Vogne; nogct lig- 

nende var Tilfceldet med Trcekbanen, hvis lose 

Zordmasse desuden stundom hist og her bort- 
skylledes ved Stormflod.

Noget bedre blev Tilstandcn, efterat Kaptajn 

Stockfleth som teknisk kyndigt Medlem i 1822 

var bleven optagen i Kanalkonnnissionen; der 
blev da ikke blot opfprt en Dcemning ved Stige, 

men ogsaa en saadan ved Nisted, hvorefter S ta - 

vis-Aa blev lebet ud i Kanälen, medens den fpr 

havde sit Udlpb i Baagp Strand.

F ra  denne Tid er der med stprre og nnndre 

Kraft arbcjdet for at faa Baagp Strand ud- 

tprret, nien dette er dog fprst lykkedes, efterat 
inan i 1864 havde begyndt at anvende Danrp- 
kraft ved Udpumpningen.

Ved Lov af 15de Febnlar 1857 ovcrdroges 

Kaiialen med dens tilhprende til Odense Kom

mune for 100,000 Nd., fom forrenteS og af- 

drages med 6 pC. aarlig, og fra denne Tid er 

der sket störe Forbedringer i alle Netninger; 

Lobet er saaledes blevet opmudret, faa det nu 

gjennemgaaende har 10 a 11 Fod Nand, de 

korteste Svingnillger ere forsvuildile ved Afgrav- 

ning, Bredderiie ere paa lange Slrcekuinger 
blcvne bcklcedte med Sten, Fjcelle eller N is- 

gccrder, Stoppepladserne ere blevne anlagte, 

Bassinet udvidet baade i Lcengden, Vreden og 

Dybden, faa det nu er en virkelig smuk og god 

lille Havn; der er blevet byggct flere Aiilcegs- 

broer o. s. v.
Endnu nogle Aar, efter at Kanälen var 

bleven gravet, havde Odense ikke nogen Told-

b o d b y g n in g ;  Fortoldningen er dersor sket paa 
forfljellige Steder, som i Naadhusets nederste 

Etage, i Agent Bangs Gaard paa Overgade; 
fprst i 1830 opfprtcs en lille Told- og Vejerbod- 

bygning ved Havncn, og denne Bygning blev i 

1847 og 48 udvidet til den nuvccreudc Byguing, 
som ses i Baggrunden paa det Billede af Hav- 
neu, som senere vil faa Plads. 2  1807 op- 
fprtes Kanalfogedboligeii.

S o m  noget af ikke ringe Betyduing, der er 

sammcnhorende ined Kanälen og uden dcmie ikke 
vilde vcere blevet i Vccrk sat, maa, forlldeu Ud- 

tprriug af Vaago Strand, ncevices de forfljellige 
Laudvindinger, som dels ere ildforte, dels paa- 

Iceilktc, smnt Skibsbyggeriet. Saaledes sik Gaard- 
mand L. Paulsen i Stige i 1822 Tilladelse til 

at iuddcemme en B ig  ved den ncevute Vy, og 

her vandtes 7 Tpuder Land af ypperlig Be- 
skaffenhcd. Seuere havc 12 Mceud i  Stige  be- 

gyiidt paa at inddcemmc det Stykke af Vigen, 
som stoder op til den forst ncevnte Landviudiug, 

inen Foretagendet er ikke blevet gjennemfort. 

var det blevet det, vilde der vcere vundet 44 

Tonder Land. I  1863 ansogte to Mceud ved 

Navn Bollhoru og Bjpr>i om Tilladelse til at 

inddcemmc Lumby og Scden Strande. Sagen 
kom ogsaa til Odense Byraads Erklceriug, hvilket 

opstillede saadanne Vetingelser, at iugen Kapital 
turde indlade sig paa Foretagendet. N il slcrbte 
Sageil sig hen i nogle Aar, i hvilke Eii-erets- 
haverile forhandlede med Byraadet oin at faa 

Betingclscrne leinpedc. D a  dette ikke lykkedes, 
opgave de Planeii, soiil i 1871 gjeuoptoges af 

Kancelliraad Borch, Iugeuiorkaptajn BriUlUlier 

og Overintendaiit Svendseu. Disse Herrer ail- 

spgte dog kun om Tilladelse til at inddcemme 

Liiinbl) Strand. D a  Sagen kom for i Byraadet, 
rejstes der Spprgsm aal om, hvorvidt Odeiise 

Kommune burde overtagc dette Foretagende, og 
da denne P lan  med ringe Stemmeflerhcd blev 

forkastet, opstilledes og vedtoges de Betiiigelser, 
under hvilke man turde anbcfale de ncevnte 

Herrers Andragende. Endfljout disse Vetingelser 

ikke vare saa afflrcekkende soin de fprstc, saa 

troede Andragerne dog ikke at klinne benytte en 

Tilladelse, hvortil disse Betiiigelser vare kuyttede, 

og frenlkoin med en ny Znddceullliligsplan, ved 
hvis Udfprelse Kanaldcemningerne ikke vilde blive 

benyttede, og Sagen altsaa Heller ikke vedkomme
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Lpveapoteket fslr 1853. Lktv.apoteket af 1871.

Odense Kommune. Es
ter et paa denne Plan 
bygget Andragendc har 
Negeringen givet Til- 
ladelse til Znddarmning 
af den storstc Del af 
Lnmby Strand.

I  1863 aftappedes 
Bandet i den tilbage- 
vcerende Del af Nces- 
byhoved So ved et 
Aflob igjennem Dcem- 
ningen til Kanälen.

(Om Landvindingcr 
i Odense Fjord og det 
nordlige Fyn se „Fyns 
Zlvis" Nr. 250 og fol
gende Nr. for Aaret 
1865, samt Hofman 
(VangS) „Odense Amts 
Beskrivelse".

For Kanälen blev 
gravet, er der, saa 
langt den periodifke 
Presse gaar Mage —

P a r t i  af Lp'veapotekets G a a rd  ved Zndgangen  til Haven.

1772 —  og sor saa 
vidt den oplyser noget 
derom, ikke bygget no- 
get Skib ved Odense 
Fjord og Aa, forst 
nogen Tid efter, at 
den ny Vandvej var 
blevcn anlagt, om- 
trent sor 50 Aar siden, 
skal der ved Stige 
vcere blevet bygget et 
enkclt mindre Skib. 
Det forste Skibsvcerft 
ved Kanälen anlagdes 
i Trediverne af Kana
lens davcerende Tom- 
mermand ved Navn 
Hansen, og Pladsen 
var ved det af Ham 
beboede Hus paa Ka- 
naldcemningenlidtnord 
for Fcergchuset. Han 
byggcde dog knn et 
Par mindre Fartojer. 
Z 1843 ansogte en
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Skibsbygger Hoyer fra Kjobeiihavn om at 
faa en Plads ved Kanälen anvist til Skibs- 
byggcri, samt onr at faa Understottelse til at 
begylide Foretagendet, inen da dette sidste blev 
ncegtet, opgav Han Planen. Det er Skibs- 
bygmcster Hans Lind Hansen, som har 9Eren 
af at have stabt et anseligt og velaiiset Skibs- 
byggeri ved dette lillc Farvand. Han begyndte 
i 1842 i det smaa paa den af Tonnnerlnand 
Hansen anlagte Plads, meii allerede i 1843 
fliMde haii over til den anden Eide af Kanaleli, 
idet haii af Gjcest- 
giveren i Skibhnsene 

kjobte eii storre 
Grnnd. Farildeil 

Neparatioiler og 
Forstorrelse af flere 
celdrc Skibe har Han 
herbygget 27 starre 
Skibe, der alle ere 
blevne roste forSo- 
liditet og heiisigts- 
incessig Vi-ginng. Z 
den sidste Lid har 
Hali bygget Tra:- 
dampstibe og Lyst- 
klittere, der have 
vlnidet Priser ved 
Kapsejladser. —  Bed 
Aaret 1850 aiilagde 
en Skibsbygger Atol- 
ler et Ncerft oppe 
ved Bassinet, inen 
Han virkede her knn 
kort. Seiicre byg- 
gede Skibstomrer 

Abel paa deiine Plads, men Han havde Heller 
ikke Lykken med sig. Stprre Held har derimod 
fnlgt Hr. Kniidfeii, som im paa saninie Plads 
udfolder en betydclig Birksonched.

Odense Skibsfarts Historie er tildels fortalt 
i det, som ovenfor er sagt om Sovejene til 
Odense. For at knnne gaa saa langt tilbage, 
som dcii Forfatter gjsr, der i „Stiftstideiiden" 
for 1775 fortcrller, at Odiii havde sin Flaade 
liggende i Ssnivse ved Tollelnnd, maatte maii 
have mere Faiitasi, end Nedstriveren af bisse

Linier er i Besiddelse af; hvis man i den Grad 
kiliide gjennemsine hin Lid, for hvilken Historieii 
har liedrilllet sit Tcrppe, vilde niaii ogsaa künde 
beskrive, hvorledes de Kiiubbe eller udhillede Trce- 
stammer saa nd, soin ndgjorde „Odilis Flaade", 
og som maa have vceret de forste Fartojer, der 
have besejlet Odense Aa og Fjord, ja man vilde 
i saa Fald have kunnet afgjore, oni de tvende 
Vaade, soin i 1836 opgroves ved Nolmebakke, 
vare Levninger af deiilie „Odins Flaade". Her 
skal af deli ncevlite Grund ikke gjores et saadaiit 

Forsog, ja ikke blot 
Begyiidelsen af 

Odeiise Skibsfarts 
Historie skal over- 
springes, rilen der 
stal, med Undtagelse 
af det sagle, forst 
begylides der, hvor 
nlan maa standse, 
ilemlig ved deli nye
ste Lid, og det af 
den simple Grnnd, 
at man ikke ved 
noget bestellet om 

Skibsfarten paa 
Odeiise i tidligere 
Tid, og hvor stör 
deii Handelsflaadc 
var, som her var 

hjemmehorelide. 
Denlie sidste har 
nceppe liogeiisinde 

va'ret stör, ja i for- 
rige Aarhlindrede 

end ogsaa meget lille, 
naar maii ikke vil tage Stige med, thi dernde boede 
adskillige af de faa, som ejede Skibe, der vare 
hjemmehorende i Odeiise Tolddistrikt. 2 Frede- 
rik den aiidens §id maa der dog veere drevet 
en betydeligere Skibsfart af enkelte af Odense 
Vorgere, hvilket freingaar saavel af Ollis Ba
gers Historie som af den Omstamdighed, at 
Odense i den nordifle Syvaarskrig maatte stille 
et udrnstet og bemandet Krigsstib, hvilket dog, 
efter hvad vi vide oiii de da brngelige Krigs- 
stibe, gjcerne kali have vceret blot en stör Zagt. 
Mali kali med temmelig stör Sikkerhed aiitage, 
at paa en ganske eiikelt Undtagelse licer, have

G. Lütze.
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alle her hjemmehorende Skibe, indtil Handelen 
efter Krigen fra 1807 til 1814, i hvilken Odense 
og Stige mistede ncesten alle dercs Skibe, vceret 

enmastede Fartojer.
As saadanne ejede Odense og Stige  i 1769 

19, der ncesten udelnkkende sejlede paa Kjobenhavn, 

Lübeck og Norge, i 1799 var Antallei 29. Ester 

den ulykkelige Krig flabtes kun langsom en m) 
Flaade, og Antallet var endnu i 1830 kun 32 
Smaaskibe og ingen störe. M en  efter den Tid 

gik det rast fremad, og allerede ved Aaret 1848 
var Taklet voxet til 50, medens Lcestedrcegtig- 

heden var bleven inere end fordoblet. Det storste 

Opsving log dog Odense Handelsflaade i Halv- 

tredserne, da den voxede til 74 Skibe med en 
Drcegtighed af 2,220 Kommercelcester, og paa 

det Standpunkt er den siden bleven staaende.
Den bedste Maalestok sor, hvor stör Skibs- 

farten paa Odense har vceret, er Kanalafgifterne; 

men denne kan med Paalidelighed kun anvendes 

paa Aarene efter 1830, da i Kanalregnstaberne 

sor de tidligere Aar Zndtcegterne af Baago 
Strand  og Kanaldcemningerne ere sannnenblandede 

nced de egentlige Kanalindtcegter. Disse sidste 
have siden 1830 vceret:

1831. ...5 ,129  Nd. 1853 54.13,758 Nd.
1832. ...5 ,618  — 1854-55.12,365
1833. ...6 ,653  — 1855-56.17,486
1834. ...7 ,814  — 1856-57.15,804
1835. . .  .7,304 — 1857-58.14,946
1836. ...5,541 — 1858-59.12,990
1837. ...5 ,481 - 1859-60.14,536
1838. . .  .5,733 — 1860 61.14,386
1839. 1861-62. >3,876
1840. ...7 ,534  — 1862-63.15,592
1841. ...8 ,227  - 1863-64.15,686
1842. ...8,231 - 186465.16,029
1843. ...8 ,218  — 1865-66.21,435**)—
1844. 1866-67.17,411
1845. ...8 ,499  — 1867-68.17,611
1846. ...9 ,941 — 1868 ... 15,247***)—
1847. ..10,300 — 1869... 15,687
1848. ..10,235 — 1870... 14,184

1849-50. 13,701*) - 1871... 15,222
>85051. 12,364 — 1872 ... 16,639
1851- 5 2 .12'275 —
1852- 53.12,864 —

1873... 13,869

* )  H e r blev Negnskabsaaret forandret t il at g a a  fra  Iste 
A p r i l  t i l  Z I te M a r t s ,  saa den ncevnte S u m  er Z n d -  

^ ta g  ten î  1849^og ̂ i fPrste F jerd in gaar ^af 1850.

Spvejen.
2  dette Aar blev Negnskabsaaret atter fprt tilbage 
til Kalenderaaret, saa her kun er Tale om Tiden 
fra Iste April til Aarets Udgang.

T il denne Oversigt maa bemcerkes, at der et 
P a r  Gange er stet Forandringer i Kanaltaxterne, 

ncen da de ikke have vceret betydelige, nraa Ta

bellen betragtes som erc god Maalestok. S o m  

det vil ses, ere Kanalindtcegterne nu atter i 
Nedgang, hvilket hidrorer fra, at Zernbanen be

ständig trcekker inere og mere af Trafiken til sig.
Endnu staar tilbage med et P a r  O rd  at om- 

tale Dampskibsfarten paa Odense. Det forste 

Besog, Odense stk af et Dampstib, var den I5de 
Zu li 1842, da „Kristian deir ottende" lob op i 
Bassinet med Lpstrejsende fra Kallundborg. Z  

1845 forhandledes om at scette eil regelmcessig 
Dampskibsfart i Gang paa Odense, men Planen 

blev opgivcn. Z  1846 ankom den litte Damp- 
baad „O din " hertil, der i nogle Aa r brugtes 

smn Bugserfartoj og til Lystture. Forst i 1857 

kom en regelmcessig Dampskibsfart i Stand, idet 

„Hermes" paa sine Farter imellem Kjobenhavn 
og Flensborg anlob Odense, men denile Fart op- 

horte snart, hvorefter i 1859 „Fioua" optog den 
ncevnte Linie. „Fiona" aftostes af „Admi", som 

vedblev at fare gaa Odense, indtil „ S t. Knud" 
i 1867 blev anstaffet. T il Bugsering aiiskafsedes 
i 1864 Dampbaaden „Dagum r".

Naar inan skulde gjeiniemgaa Handelens 

Historie, saa maatte inan begpiide incd den Tid, 
da man ikke kjendte Pcnge, da al Handel stete 

ved Vytning, nieii dermn tier Historien. Her i 

Laiidet begyndte mail forst i det Ute A a r

hundrede at prcege Mynter, og sor den Tid kan 

der ikke vcere Tale om nogen egentlig Handel. 

Odeiise var en af de Byer, som tidligst stk Lov 

til Myntprcegning, og allerede paa Knlld den 

stores Tid skal denne Tilladelse vcere bleven be- 

iiyttet, inen det er dog forst fra Erik Glippings 
Tid, at Myntkabinettet i Kjobenhavn har Exem- 

plarer af den Odense M ynt. (Mere Heroin findes 
paa S ide  48).

I  hine urolige Tider, da Borgerkrigene og 

Vendcrne kappedes om at odelcegge Landet, har 

Odense, der delte Skjcebne ined de andre Byer, 
liceppe Haft nogen Handel, der er vcerd at tale 
om. D a  senere Hansestcederne reve Handelen til 

sig, vilde vi vistnok finde adflillige af de Peber- 
svende hersteds, som de rige Hansemcend sendte
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hertil for fra et lille Lukaf at forsyne Folk med 
de faa Nodvendighedsartikler, som man den Gang 

kjendte. Saasnart vi af opbevarede Dokunenter 
i Raadstuearkivet, som handle onr Bpens P riv i- 
legier, og hvoraf det celdste er fra Erik Poinme- 

rinkcs Tid, Kinne daniie os en, om end kun 

meget ufuldstcendig Forestilling om Vpens Han

del og Beistand, er der straxTale om at forbyde 

Forprang paa Landet, at anholde Bissekrcemmere, 
at tvinge Landsbyhaandvcrrkere nrcd Undtagelse 
af Grovsmede og de Haandvcerkere, som Adclen 
holdt, til at flytte til Vpen.

De Handlende udgjorde lige soin de forskjel- 
lige Haandvoerkslav et Gilde, der lige faa meget 

havde et kirkelig-religiost som et verdsligt Prceg 

og Formaal. Odense handlendes Gilde hedTre- 

foldighedsgilde, og dets fornpede Skraa af 1476 
er opbevaret i Naadstuearkivet. D a  dette Akt- 

strMe, hvis Se g l viser Treenigheden saaledes: 

Gud Fader holder paa Korset Sonnen foran sig, 
og til venstre derfor svcever Duen, giver e tInd - 

blik i Gildclivet i Almindelighed og et Begreb 
om Handelsstanden paa hin Tid, skal det her 
havc Plads. Ved forste Djekast syncs Lcesningen 

noget vanskelig, inen naar i,ran erindrer, at 1h 

paa de fleste Stcder skal lcrses som d, u som v, 

v eller w som u, y stundom som i og u som p, 

samt at der er en De l stumme eller overflodige 

Bogstaver, vil den lige fremme Oplcesning gaa 

let. Derünod er der flere O rd  og Udtryk, soin 
Nil ikke forstaas, men denne Hindring vil tildels 

vccre fjcernet ved nedenstaaende Gloser.

Hellig Trefoldigheds Gildes Skraa.
Mcen thet suo' cer Ath gudh Han cer then 

sänne kerlighccth, Oc huilken soin bliffuer innen 

then kcrligheth, Han bliffuer meth gud oc gudh 

mcth Hanen: Tha vppo thet Ath- uii kobmen oc 

kobsuene oc meilighe brodherschapp j then hellie 

threfaldighectz gilde i o th e n s  matte thes stadigere 
oc faste bliffue illnen gudz kerligheeth, oc gudh 
meth oss, uare ini aar effthcr gudz burdh^ 

Mcdlxxvj^ sct. Irinitatis sondagh forsamblete i 
Anders perssons uor aldhermans stuue i uor 

fruuc soghen, horthe uii thcr oc lothe lcrse uort

brodherschapps skraa statuta oc uilkore soin the 
gothe mcn° ther thenue forde« hellithrefaldigheetz 
gilde forst vpptoghe dichtede oc samcn satte stlld- 

bordcthe oc stadfestede, oc the oc theres effter- 
koinmere i forne gilde i mange aar vbrodeligh 

holleih haffile, Tha fornonune uii noghrc? article 
i then forde gamble skraa ther noghre bryst 

haffue, Thy haffue uii alle endrechtelighe onr 

lathet fette oc fuldborthet the article som behoff 
uar om ath fette Oc ther effther haffue uii lathet 

omsette oc om scriffue then forneffirde skraa i suo 
mathe som her effter folicr:^

Forst Ath uii alle forscreffne forbiude oss mcth 
handh oc mundh,ocundher uort brodherschapS jncigle 

ath lathe holde Huer daghs messce til euigh tiith 
gudh then hellithrefaldigheeth til loff hethcr oc 

cere, Oc alle cristne sicele til roo oc lisce, i sct. 

Albarres kirke for thet altcere bagh their sondre 

kirke dor soin kalles sti.° Erasini altcere. Item  
haffue uii endrechtelige alle uith taghet ath i thete 

brodherschapp skulle ucere thrcethygh ̂  ° par brothre 

oc silstcre oc cngelunde meer. Zteiir hrrilkeir 

brodher eller suster soin inl gaa i thete brodher

schapp for spn sicels saligheetz styrlldh, Han schal 

vdgiffue til gilleth fire lub.' '  iiiark en ortigh 
byugh'^ oc en mark uox om Han formaet 

W r  thet suo ath then brodher eller suster forman 

thet bcethre ath göre 1ha skal thet staa til brod
herschapps aldherman oc til menyghe brodherschapp, 
Oc the penninge schulle sameir legges, oc kobe 

thcr jorder oc hwss fore, O c aff then reute som 
thcr kan aff komme schal man lonce then Capellan 
som then dageligh messe schal holde oc icke aff 

houith'^ stolen. Item  aff thet uox schal man 
lathe göre firce gothce lpus ath lathe dode brothre 

oc silstere bcgaa"meth Oc huath ther offuer cer 

schal aldherman taghe oc lathe ther göre aff cet 

gott stört lyns, oc thet schal staa vppo then 
kröne som hengher fore for'w altcrce, Oc ncer the 

cere vpp breirde, 1ha schillle atlher aiidre gores i 
stcvthen igen til euigh tiith ath holdes. Item  

ncer nogher brodher eller suster dor vdh aff thete 
brodherschapp tha schal Huer giffue to skilliugh 

grote til sicelegauc till thete fo r^  brodherschapp.

>saa.  ̂ „tha vppo thet A th ",  hvilken Ordforbindelse kan gjengives ved: P a a  de: at. ' 'B y rd .   ̂ 1476. 
Mcrnd. '  „ford<" og „for»e" er det samme som forncrvnte. ^ n o g le . . " fplger. ^'„sct", „sti", „ sto "e r sankt o: heilig 

' "  tredive. ' '  lybsk. '  ̂B y g . '  ̂ Hoved. '  ̂ „begaa" og „Begcengelse" sigte til det G ra v p l eller den Mindefest,
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om suo crr ath then brodher eller suster fonnaa 
r'« mark offner syn gialdh, oc the samme pen- 
ninge schulle oc ucrre til brodherschapps behoff 
ath kpbc jorde gotz meth. Item hvilken dande- 
man" Her uor Capellan schal ucere, thet schal 
staa til gildens aldherman oc brpdhersä)appet, 
oc Han schal leyeS huert aar for fire octiughc'  ̂
lud. mark ncer gilleth uorther suo right ath thet 
kan forinaa suo meghet vdh ath giffuc til lpn.

Anna meth Collccta aff alle engle, Om odens- 
dagh lcescn messcr aff st°, Erasmo meth Collecta 
af stô Anthonio, Om thorsdaghen lcescn messcr aff 
gudz lichom,'" Oin fredaghen siungen mcffce Hu- 
miliauit aff uors herres hellie fein unde "̂ meth 
collecta aff sto Georgio, Om lpuerdagen lcescn 
mcffce aff uor sruve, Oc schall then samme Ca
pellan boo hooff foiM stiAlbanes kirkc, oc engen 
annen oicaria haffue, eller sogne kirkc suo lcnge.

Oc Han schal holde gudh til lass oc jomsruve 
maric oc gudz Hellien'« til hedhcr. oc allecristnc 
sicele til hiclp og trpst, Huer daghs messce ffdrst 
om sondaghen lcescn mcffce aff then hcllithrc- 
faldigheeth, oin maiidagcn laffen messcr for alle 
cristnc sicele, om tiisdagen lcescn messcr aff sancta

Han thet haffucr. Iteiii uorther thet oc suo ath - ' 
fon'e Capellan iiorther syugh anten aff aldhcr- 
dom eller annen siughe, Tha skal drodherskopS 
aldherman, fuldh niacht haffiie meth brodher- 
schapps radh ath forsee-'̂  hanom meth hielp oc 
trost til Hans kost effter thy som haii tilforeii

' " 1 0 .  '«  Danem and. '  ̂ tyve. ' * heilige. ' "  Legeme.  ̂> n„tz^r eller M irak le r. ^ ' „uorther" eller „uare

thet oc suo ath " kan omskrives m c d : N a a r  det skulde hcrnde sig. ^'  forsyne, forestaa, handle med.
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haffuer forskyullet aff brodherschappet O c  schall 
forne aldhermann forsee brodherschappet suo at 
mefferne er) for thy schalle falbe, Oc thet schal 
affslaes" i forne Capellans lorr, om lhet lenge 

uarer, Le l oc forne Capellar: meth foracht for- 

somrne therrne gudz thieneste, 1ha schal Aldher- 

mannen haffue macht, then Capellan aff ath fette 

oc lepce en annen then som thet bcethre uvil uare 
taghe. Ziem schal brodherschaps aldherman meth 
brodherschaps radh leyce forne Capellan then ene 

effter then annen, huilken som brodherschappeth 
best oc qucemeste kan ucere, O c schal for^e vicaria 

cp annerlunde forlcenes huerken for uildh eller 

uenschapp'" som thes uerre mange steths giors. 

Ziem ncer nogher brodher eller suster dor vdh 
aff thete forne brodherskapp, tha schal forne A ld

herman lathe begaa then meth vigiliis-b meth 

otte erlige prester i sti, Albancs kirke for forne 

altcere, O c  schulle Huer brothre og sustere tha 

soghe vigilias oc bethe for alle cristne sicele, vndher 
en grot till uithe,2° Oc schal aldherman lathe 

then dode brodher eller begaa meth tolff messer, 
Oc schulle alle gildbrothre oc sustere ucere Hoofs 

then dode oc follie Hannen: til grauemth en groth 
til uithe. Ztem uare thet oc suo ath nogher 
brodher eller suster dor vden lands vdh aff foiM  

brpdherschapp, Tha schulle brodherschapps aldher

man oc alt broherskapp lathe Hannen: begaa her 

Herne ligeruiis sorn fore cer screffuet. Item  uil 

nogher gooth mar: eller qvinne uorthe nor brodher 
eller srrster, thet schal staa til brodherskaps ald- 

hermar: oc sex brothre ther til keesde^ om then 

rnar:' eller quinne cer brodherskappet qrrem oc 
npttigc, schal har: eller hun tha uorthe brodher 
eller srrster, tha schal thet alt brodherskappet suld- 

borde Oc schal engen uorthe brodher eller suster 

i forne brodherskappet vden har: fetter en uiss 

mar: til uissen-° for segh ath Han schal folt göre 

effter brodherskapps uilkor, ther: uisier: schal suo 

ucl ther: rigeste som ther: fatigste göre. Ziern 
uare ther oc nogher brodher i forde brodherschapp 

ther finge en gooth quinne eller jonrfrrnve til 
hrrffrtlrvc, tha schal ther: husfrrrwe cy uorthe uor 
suster, e rrrcethen"" thet lall cer soll, forrecenther 

door nogher vdh aff brodherskappet, uare oc

nogherschapps srrster ther finge en dande man, 
thes gelighes^ schal oc ucere meth Hannen:, E y  

schrille oc the hobe^' brothre eller srrstere gaa til 

uort brodherschapps kost vden the uorthe sonrrer- 

lige brrdne aff the som koste,: schulle göre, thogh 

schulle the allegeuel ucere deelachtighe aff alle the 
gothe gerrrirrge sorn goreS aff uort brodherskapp, 

suo som cere rnesser, vigilrer oc Arrdre gudz 
thieneste ligeruiis som the ucere solle suschene^ 
i forne brodherschapp, orr: thet suo cer ath the 

haffue gudeligh godh acht oc uillie at ucere i 
forne brodherschapp. Ziem uare oc suo ath the 

sarnrne gothe Hobe brothre oc sustere cere mere cer: 
en, tha schäl then som lengst hauffer biidh^^ 

forst jndh komme i forde brodherskapp. Ziem 

huilken brodher eller srrster som siist gaar i forne 

brptherschapp, Han schal ua re^  alt brodreschapp 

ath, ncer the schulle rnothe til vigilias steffne eller 

arrdre cerende, ther: rige suo uel sorn then faltige, 

anten uith segh sielffue eller uith sytt uisse brrdh, 

suo lenge til en annen brodher eller suster i gaar, Oc 

suo offte som thette forsommes, suo offte schal 

ther: brodher eller suster bothe ihre grote. Zten: 
then mandagh rrest effter ther: sondagh effter the 
hclliethrekongers Dagh, tha schrille alle brothre 
oc sustere komme ath afften til forne sti  ̂ Albanes 

kirke til vigilias som holdes schall for forne 

altcere, O c  ncer vigilie cere vdce,»° 1ha schrille 
the sarnpnes^ i thet hrvss sorn brotherskapps kost 

schall uorthe, oc srnaghe theres oll, Oc suo om 
tiisdagen vden all forfal kornme til messen oc 

offer Huer en penninge til then messe som uorthe 
schal for forne altcere og tha schall uor Capellan 

vppregne alle dothe brodhres oc susteres naffr: oc 

bethe gudeligh for then: sorn thet segh bor Oc 
vppo ther: samrne tiisdagh sorr: kosten schal gores 

1ha schal huert par folk lathe holde en messce j 
forne sti  ̂Albanes kirke, uareth oc suo ath the ep 

krrnne faa suo mange prester then dagh tha schulle 
huert par folk sorn icke prester karr faa then 

sarnqrc dagh faa"? aldherman cn grot ath lathe 

sighe messer sore odenssdaghen ther rrest effter. 
Ztem schulle fire brothre og srrstere then samrne 

tiissdagh göre brodherskappet er: kost huert, Oc 

the schulle fly oss hrvff eldh oc lpus, oc giffue oss

for de afdpde. uithe er det islcmdske Ord viti og betyder Bpde. ^valgte. ^  Dorgere. „mcethen", inedens. 
" i  lige Maade. "  i Forening. '  ̂SM ende. "ventet. ^ tilsige. ^  til Ende. -°sam les, ^'giv^.
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madh gothe bester oc uildbradh/" oc en goodh 

fersk rett, ther til smor oc oft oc sriit brodh oc 

senapp Oc them stall faeö '̂-' körn aff M e n s  til 

ath brygge off gott oll af, som the ey uille gialde 

ther uithe fore, ncer brodherskappet sampnes paa 

fastende steffne, Oc huo her offner gor centen 
meth flere retter cller annen kost, the schulte giffne 

brodherskappet en halff lest oll til uithe, Oc 

schulle the sanune brothre oc sustere som kosten 

göre engen geste haffue then dagh the göre then 
kost, oben alle fire to par folk, bethe the mere, 

1ha skulle the bcethre" til brodherskappet eet 

halfst pundh uox, for vthen the Hobe" brothre 

oc sustere som tillforen cer sagdh, uil nogher 
byuthe them, tha maa the thet uel göre. Item  

uaret oc suo ath nogher mans oll brodh eller 

kost uare ey suo gootth som thet segh bllrde, tha 

schal engen brodhcr eller suster fortale thet uith 
en mark uox til brothe, unen odenssdageu paa 

fastende steffne, schulle aldherman oc lensmen taghe 

otte brothre meth them oc gaa vdh oc randsage 
huo soin brodhen haffuer aff the fire suschene soin 
kosten giorde, oc tha schulle the suldh macht haffue 
ath fette Hans brothe. Item  uareth oc suo thet 

gudh forbyuthe ath noghre aff uort brodher- 

schapps brothre sloue^ " then annen i uort sam- 

fund tha schal Han bcethre" then brothe mooth 

their ther hugh faar effter aldhermans oc lens- 

mends oc sex aff gildbrothrenes sighelse ther til 

tagne oc ther vdoffuer schal Han bcethre mooth 
nieiiyghe brodherskappet meth eeth pundh uox, 
eller oc bliffue vde aff uort brodherskapp bode 
licham ligh" oc ande lig " suo lenge Han uil 

gerne bcethre hues Han brodhet haffer. Ziem 

uareth oc suo ath nogher brodher eller suster 

uorther scelachtigh" meth then annen i uort 

brodherskapps samsundh, tha schal then sagh fettes 

jndh til aldhernmn oc lensmen oc sex brothre ther 
til tagne, the schulle skillie then sagh ath oc for- 

lighe them om thet cer then sagh the maa ath 

skillie, Oc huilken therre "  tha uil offuerhorigh 
dort gaa, oc ey uil hende oc fgsre^ then annen 

thet rett cer Han schal bcethre eet halfst pund uox 
eller bliffue vdhe aff uort brodherschapp suo lenge 
Han uil gerne bcethre. Item  uareth oc suo ath

nogher brodher eller suster dorffues" ath fortale 
nogher brodher eller suster, thet beuiilicht" cer, 
tha schal Han bcethre mooth then Han haffuer for- 
talet, effter aldhermaus oc fire brothres sighelsse 

Oc ther til bothe mooth brodhreschappet meth sex 

mark uox, eller bliffue vdce aff brodherschappet 
suo lenge til Han uil bcethre. Item  schal ther 
tilfkickes aff menyghe brodherschappet en man ther 
brodherskapps aldherman schal mere, oc to som 

lensmen oc stoolbrothre sknlle ucere, Oc the ihre 

schulle forsee brodherschappet oc alt brodherschapps 

gotz breffue oc then gudz thicneste som ther skal 
aff gores oc alle andre stocke som brodherschappet 

macht vppo ligger, soin the uele then allemech- 
tigste gudh schal forsee theres sicele paa then 

vdherste dommedagh Oc ncer nogher aldherman 
eller lensmen schulle keses, tha schulle the gamble 

aldhernmn oc lenssmen kese sex aff gildbrothrene, 

oc the sex schillle holde thet meth theres 

Helliens eedh oc meth vpprechte fingere forre cen 

the vdh gaa, ath the engen uille kesce til aldher

man eller lensmen for uildh eller uenschapp, eller 
nogher retzell eller fare styuldh/° mcen then eller 

thenr som the tröste oc uithe ath brotherschappet 

cere npttige oc gueme til aldhermans doure" eller 

lensmands dpille. —  Her ere nogle Scrtninger 

ovcrsprungne, fordi de ikke stildstcrndig kunne 
lcescs. —  Ztem huor noghre aff uor brodherschapp 

fyiines, vden byess eller vden lands, 1ha schlille 
uii ucere uore gildbrothre oc gildsustere behulpe- 
lige oc beständige i skellige oc rettferdige cerende, 

hilo sonr sigh ther forsommer vdi oc uil thet ey 

göre, tha skall uor aldhermann suldh macht haffue 

ath taghe Hans pant for en tonne oll oc en 

mark uox. Ziem hcer heme i othens schall mau 

oc suo göre, i the cerende som ey cere herschapp, 

borgemestere oc raadh eller uor by til forfangl/''- 

vith then same brothe. Item  ncer nogher brodher 
eller suster haffuer skyuldhb» til annen ther 
herschapps sagh ey rorer, 1ha schal Han thet forst 

thee" for aldherman oc gildbrothre, oc forsoge 
om the skyulldinge" kunne ther afflegges vndher 

en halff tonne oll til uithe oc en mark uox. 

Ziem schall thenne uor skraa lceses en tiith hiiert 

aar for alt brodherskappet oc thet schall ucere om

"uenig .  ̂  ̂der. " d e t tyske dürfen, betyder her fordrister sig til. ' u bevisligt. „retzell eller fare siyuldh" 
Rcedsel eller Frygt for Fare. Embede. " Skade. " S a g ,  Klage, '''anmelde. '" Beskyldningerne.
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mandagen ath afften ncerbv then kost schal gorcs 

ncer brothre oc sustere sainpnethe öfter vigilias 
cere vthe, oc suo forre cen oll indgifflicS vppo 

thet Ath Huer brodher og suster maa uethe ath 
rette segh ther effter. Item  schnlle engen brodhers 

eller snsterü suenne eller drenge konnne til brod- 

herschapps ol forre a'n mellom syuff oc ölte om 
afften. Item  Alle thesse forne Articlc oc uilkor 

forbinde l,ii off som nn lene stndige oc faste ath 

holde vden all argeliste eller hielpercethe^  ̂ Oc

mathe her effter schal vbrodeligh suo holdes öm 
llel aff the ther effter schal konnne, soin aff the 
thcr nu letic, tha haffnc tlii meth alle uores 

nilic oc samthocke lathet hcnge uort brodhcr- 

schapptz Zncigle ncethen fore thenne neriloerende 
skraa Datum et actum Anno die et loco supra 
mcmoratis.

Adstillige velhavende Handelsmcend kjendes 
fra Begi)ndelsen af dct I6de Aarlncndrede, saa- 
som Pedcr Vondo, N is  Kolli, Hendrik og Jorgen

bethe uii alle uore effterkonnnere Ath the for 
gndz skyllld oc thercs siceles salighech skylild 

oc suo göre. Helft for the thette brodherschapp cer 

vpptaghet oc holleth gudh then hellie thresaldig- 

heeth til loff hedher oc cere, O c  uore oc alle 

sondigc menncsches sicele til hielp oc trost, T il 
hues beuisninghbb oc uiffer fornaring Ath i alle

Krcemer, M ittel Mule, Mittel Pedersen (Akelej). 
Velhavende Kjobma:nd bleve ncestcn altid Naad- 

mcend og Borgermestre og fik derved en Anseelse, 

som satte denr i Rang og Stilling  med Adelen; 

disse borgcrlige Bestillinger og Vcerdigheder blev 
tidt arvclige, og derved opstod den saakaldte 
Odense Adel, der ikke saa sjcelden kom i Be-

'  ° „ath afften ncer" Aftenen til eller forud for. "U d f lu g t .  ^  Vitterlighed.
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siddelse af Zordegods. E n  saadan Raadmand 
eller Borgermester var en lige saa vceldig Herre 

som Jorddrotten paa sin Borg; hos en saadan 
„Storborger" Loge Köngen, fyrstelige Personer 

og „Standspersoner" ind, naar de kom til 
Odense, og at dette vedblev al voere Tilfceldet 

lige til M idien af forrige Aarhundrede, da man 

stk en ordentlig Gjcestgivergaard, ses af de Numere 
af den celdste fynske Avis, som ere opbevarede i 
Karen Brahe 's Bibliotek —  se S .  38.

En  Fremtoning i Odense Handelsverden er
den oste omtalte O lu f Bager. Hans L iv og 
Levnet ere befkrevne i Engelstofts „Odense ByS  

Historie", Vedel Simonsens „Bidrag til Odense

> byggede Han saa meget —  s. S .  18 — , at Byen 
fik et helt nyt Udseende; det er saaledes vist, at 

Han har bygget Nr. 19 paa Overgade, (et lille
 ̂ Stykke af Sidelcengen ud mod Paasiestrcedc staar 
 ̂ endnu, som O lu f byggede den) Klubben, Lpveapoteket

> og Jordan, og det antoges, at den pstlige S ide  
 ̂ af Fisketorvet fprst er bleven bebygget ved Ham,

(Ejendommene Nr. 3 og 5 dersteds vare endnu 

for en halv S n e s  A a r siden de oprindelige og 
afgave med deres bitte smaa blyindfattede Ruder 
et godt Vegreb om, hvorledes Byens störe Gaarde 

den Gang have set ud). Fpr O luf Bager 

byggede paa Fisketorvet og paa Overgades nord- 

lige S ide Heu imod denne Plads, var her en

B y s  celdre Historie", 3die B inds Iste Hefte, og > 

i Odense Katedralskoles Jndbydelsesstrift for 
1837, og efter disse Kilder samt anden indhentet 

Oplysning skal Han her kortelig omtales. O luf 
Nielsen Bager var fpdt 1521 og dpde 1602. 
O m  Hans Herkomst og Ungdom vides intet, men 

Navnet tyder paa, at Hans Fader har hedt 

Niels og vceret Bager. Efter Moderen arvede 
Han Gaarden Nr. 29 paa Nprregade, af hvis 
Portal der findeS et Billede paa S ide 17, og 

ester Faderen Gaarden Nr. 11 paa Overgade. 

I  sine Velmagts Dage —  1576 til 1588 —

I Kirkegaard til et Helliggejsthus med Kirke. Hel- 
liggejsthuse vare Tilflugtssteder for rejsende, Pile- 
grinlme, samt svage og gamle Folk. Hvor selve 
„Helliggejsthuset ved KorSgaden"— saaledes kaldtes 
hele Strcekningen ned til Skjolden, Vestergade 
til Flakhaven, Skomagerstrcedet og Fistetorvet 

—  har ligget, vides ikke, men det antages med 

stör Sandsynlighed, at Hjornegaarden af Vester

gade og Staalstroede —  Nr. 1 —  har Hort til 

denne Stiftelse, og den klosterlige S t i l  i Side- 

bygningen ud imod det ncrvnte Strcede vidner 

endnu om Rigtigheden af denne Antagelse, lige-
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som en Madonnafigur af S len, som nu sidder i 

en lille Fordybning i Muren inde i Gaarden, 

turde tale her for. O m  O luf Bagers Bygninger 

paa Torvet er fortalt paa S .  26, 27, 29 og 32. 

P a a  mange af sine Bygninger lod O luf Bager 

anbringe Zndskrifter, fit Bomcerke, Könens Vaaben 

—  s. S .  27 —  samt Aarstallet, For saa vidi 

disse for Historien meget vigtige Oplysninger 
ikke tidligere have Haft Plads, skulle de hergjen- 

gives. Over den paa S ide  17 afbildede D o r  

staar:

O lvf Bager i Ottense B y  
Lod her opbygge Hans Morne Gor af ny; 
Gvd vnde os so her at byge oc bo 
ad vi hos Gvd maa faa den evige No;

Se y  til LEre oc os til Gaffn, 
i Faders, S o n s  oc heilig Ands Naffn 

1586.

Paa  Jordan ses mellem 2den og 3die Etage 

udvendig imod Gaden 3 i S le n  formede Ho- 

veder; under det midterste sidder en Sten  med 
O luf Bagers og Hans Hustrus Navne og Vaaben- 

mcerker, samt Aarstallet 1582 og derunder 
lcrses:

O  Gvd! meg lenges ester leg, men Here oc 
Gvd!

ieg hobber paa teg; ladt mig aldrig bestemes, 

adt minc Fiender icke skulle gledes over mig!

Psalm, d. 25.

Zmellem Iste og 2den Etage ere atter 3 

Hoveder anbragte. Vcerelserne vare indvendig 
overalt prydede med Zndskrifter og Billedskcerer- 

arbejder, men disse bleve af Naadmand Berg

mann for et 100 A a r siden borttagne. (Om 

denne Gaard er der fortalt mere paa Side 

20 og 83).

Zfolge Laasebrevet, som nedenfor omtalcs, 

byggede Han 1577 en Gaard skraas over for 

Naadhlrset. D a  Vedel Simonsen ikke künde finde 
den Mindesten, som efter Sagnet fkulde findes i 
Nr. 15 —  Kjobmand Tychsens Gaard — , og 
som fkulde godtgjore, at det var denne Gaard, 

som O luf Bager byggede paa dette Strog, saa 

bliver Han vaklende i sin Formodning. Ncer- 
vcerende Vcerks Udgiver har derimod vceret saa 

heldig at finde dette Mindesmcerke; det sidder 

inde i Huset i Mccren over Trappegangen og 
viser os to velformede Hoveder, mellem hvilke 

lceses folgende Jndskrift:

Gvd Fader S o n  och thend Hellige And be- 
vare thenne Gord fra Waade oc Brand 1577.

Her er vel saaledes intet, som ligefrem tyder 

paa, at O lu f Bager har bygget denne Gaard, 

men Beliggenheden og Aarstallet gjore dette mere 

end sandsynligt. (Mere om denne Gaard findes 
paa Side 54).

O luf Bager har formodentlig ligesom andre 
velhavende Folks Born  paa den Tid, som fkulde 
hceve sig over Mcengden, i nogle Aar vceret i 
Udlandet, hvilket da altid for deres vedkommende, 
som fkulde lcere Handelen, var Tyskland, hvor 

man da forst og stemmest fkulde lcere at tale 

og skrive Tysk, derncest Regning og Skrivning, 

hvilket ikkestuderende vanflelig künde lcere her 

hjemme. Her nedsatte Han sig 1550, og det i 

den tidt onitalte Modrenegaard. (Denne Gaard 

er desuden mcerkelig derved, at Kristian den 

anden stal have boet i den Bygning, som stod 

der, for O lu f Bager opbyggede den nuvcerende, 

da Han i 1549 blev fort fra Sonderborg til 

Kallundborg og opholdt sig her i Byen et P a r  
Dage. Her var det ogsaa, at Kristian Zverfen 

1779 anlagde fit Lrykkeri og det folgende Aar 
begyndte Udgivelsen af „FynS A v is ". Her har 

i mange Aa r Amtstuen vceret, hvorfor den for 

den celdre Slcegt er velbekjendt under Navnet 
Amtstuegaarden).

O lu f Bager flyttede siden hen i Fcedrene- 
gaarden, som Han 1576 lod opfore af ny, hvor- 

efter den blev den prcegtigste Ejendom i Odense. 

En  mcegtig Stentrappe med Bislag over forte 

op til den med Snitvcerk prydede massive Gade- 

dor, hvorefter man kom ind i en meget stör 

med Stenfliser belagt Forhal; til venstre herfor 

laa den beromte Storstue, der lige som Forhallen 
var 7 Alen hoj og havde et Fladefang af 150

Alen; Vceggene, indtil de tre Fjerdedele af 
Hojden, vare panelede i Tavlevcerk, prydet med 

Lovvcerk, medens der paa den overste Fjerdcdel 

saas Malerier, der forestillede bibelsie Personer 
og Begivenheder. Lostet Mellem de svcere Bjcelker 

var ligeledes udfyldt med Tavlevcerk, i hvis 

Fordybninger nedhcrngende Granatcebler vare 

anbragte. Vcerelset opvarmedes af en prcegtig 

Kamin med latinfke Zndskrifter. De  fleste af disse 

Herligheder fandtes endnu for en Sn e s  Aar 

siden, ja Löstet og Kaminen ere endnu ikke 

blevne fortrcengte, medens man dog har fundet
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del passende at stjule den sidste bagved en Vu- 
tiksopstilling. Det maa dog her bemcerkes, at 
Lostet maaske ikke er celdre end fra Borgermester 

Tomas Brodersen N isbrigh 's Tid, thi Han fore- 

tog adfkillige Forandringer ved Gaarden. R is- 

brigh var gift med O luf Bagers Datterdatter, 

mpdte som Neprcesentant for Odense paa N igs- 

dagen 1660, var Fader til Professor Zakob 
Birkerods Kone, lod over sig og sin Familie op- 

hcrnge den kostbare Gravtavle, som nu har faaet 
P lads paa Pillen til hojre ved Hovedindgangen 

i St. Knuds Kirke, og var Vcert for Karl den 
tiende, da Han den 3die Februar 1658 holdt sit 

Jndtog i Odense. Z  den störe S a l  spiste Han 

—  Ka rl den tiende —  til M iddag i Selskab med 
fem af Danmarks Nigsraader, som havde ind- 

fundet sig for at bringe Ham deres Hyldest, og 

der fortcelles, at da Han sad til Bords og grundede 

paa at benytte Jsbroen for helt at erobre Dan- 

mark, faldt et Granatceble ned og traf Hans 
Ncese, hvorved Han skal have udbnldt: „Trceffe 

alle danske Kugler saa vis som den, saa maa 
Fanden vcere Svenster". Denne S a l  er end- 
videre nuerkvccrdig dcrved, at det var i denne, 
at Frcderik den andcn var O ü lf Bagers Gjcest 

den Gang, da Han efter Sagnet, om hvis 

Paalidelighed der dog maa nceres inegen Tvivl, 

fprst opvarmede den störe Kamin med Kanel og 

derefter, da Köngen ytrede sin Forundring over, at 
Han havde Naad til at bruge saa kostbart Brcendsel, 

med de af Köngen udstedte Gjceldsbeviser for 
de Penge, Skibe og Barer, hvormed O luf havde 
forstrakt Köngen i Syvaarskrigen, hvilket skal 

have bragt Köngen til at udbryde: „Ole, Ole! 

se D ig  for, hvad vil Enden blive!"
Samme Aar, i hvilket O luf Bager gjenop- 

byggede sin Fcrdrenegaard, lod Han i Graabrodre 

Kirke ophcenge den Gravtavle over sig og sin 

Familie, som nu har P lads i St. Hans Kirke. 

For jeg med nogle Ord omtaler dette Mindes- 
mcerke, maa jeg gjore en Bemcerkning onr den 
Skik, som vi oste have truffet paa, at rige Folk 

ikke overlode til Efterslcegten at forevige dem ved 

Gravtavler, men selv bekostede dem. Kirken var 

nemlig den Gang det vigtigste AflobSsted for den 

menneskelige Forfcengelighed; den var det enesteSted, 

hvor Folk af alle Stcender smnledes, hvorfor det 

gjaldt om, her rigtig at blive bemcrrket. Det 

var dcrfor en ikke ringe Tilfredsstillelse i levende

Live her at vcere Gjenstand for Mcengdens Be- 
undring og at tcenke sig, hvorledes kommende 
Slcegter vilde bevare deres Minde ved Spnet af 
deres Billede og den stortalende Zndskrift. Den 

samme Forfcengelighed forklarer os Gründen til 

den forargelige Nangstrid om, hvem der skulde 

sidde overst i Kirken og forrest i Stolene, hvilken 
Rangjagt oste udartede til Skjcenderi og S la g s- 
maal i selve Kirken; at endogsaa fornemme 
Kvinder Herover stundoin kom i Totterne paa 
Hinanden og forlangte Sagen afgjort af Bistoppen, 
ses af Zeus Birkerods Dagbog. O luf Bagers 

Gravtavle har Form af en Portal, hvis Flade 
imellem Sojleskafterne dcekkes af et Maleri, 

medens Pladsen imellem Sojlcrnes Fodstykker 
optages af et Vers paa 16 Linier, der, fordelte 

paa begge S ider af det bekjendte Bomcerke, for
tcelle om Familiens Lpkke og takke Gnd for Hans 
störe Velsignelse; i Frisen staar Wgteparrcts 

Dpdsdag og Aar. Maleriet, som er 2^ Alen 
hojt og ncesten lige saa bredt, er delt i en 

himmelst og en jordifl Forestilling. Alleroverst 

til hojre sidder Gud Fader, en lillc ustjon Figur, 

i Midten staar Frelseren, en kräftig, men noget 

fortegllet Figur; Han har ved sin hojre S ide en 

Liljestcengen, ved den venstre et Svcerd, vendt 
inwd de fordonrte; lidt hojere oppe kommer den 

Helligaand flyvende som en Due; til venstre her- 
for ses tvendc Helgengrupper, omgivne med 

Engle; Skyer tjene dem alle til Skueplads og 
Fodfceste; under disse ile de saligeS Skarer op- 
ad med udstrakte Arnre og spnlig Henrykkelse, 

medens de fordomte med fortvivlede Ansigter og 

fordrejede Stillinger fare til Helvede. Fladens 

nederste Halvdel udfyldes af Familiens 14 Per- 

soner; paa hojre S ide knceler O luf selv, ifort 

sorte Flojls Klceder og en lignende Kappe, besät 

med Peltsvcerk, onr Halsen bcerer Han en Pibe- 
krave —  efter dette Portrcetmaleri er Villedet 

paa Side 105 tegnet og flaaret — ; bag ved 

Ham knceler Hans celdste Son, og foran Hain de 

6 andre; lige over forManden ogSonnerne ses, 

ligeledes i kncelende Stilling, Moderen og de 5 

Dotre, alle i rige Klceder, med Guldkjceder og 

det rode Haar i lykke Fletninger. Den himmelste 
Forestilling er daarlig malet, Portrcetcrne der- 

ünod ere gode; det hele er formodentlig udfort 

af en hollandsk Ataler, thi O lu f Vager stod i en 

levende Handelsforbindelse med Holland, sra



104

hvilket Land Han formodentlig ogsaa har faaet 
de brcendte S le n  med Figurer, hvormed Han 

prydede enkelte af sine ny Bygninger. P a a  

Gulvet under Gravtavlen laa i Graabrodre 

Kirke to Ligsten, begge bekostede af O lu f Bage r; 

paa den ene stod: „Denne Sten gav jeg min 

kjcereste Datier Lisbeth Olufsdatter og hendes 

Born, Anno 1600", den anden laa over Hans 
egen Grav, men den kjcere Datier, som Han 
havde givet den efter vor Opfattelse besynderlige 
Gave, har, endskjont hun lcenge overlevede Ham, 

glemt at udfylde Pladsen til Faderens Dodsdag, 

saa at man altsaa den Gang har kunnet synge, 
som v i nu synge: „O g  vore Dage glemmes som 
Sne, der faldt ifjor." Det er overhovedet en 

Erfaring, som man snart kommer til at gjore, 

naar man soger Oplysning om de hensovede; 

naar en 30 til 40 A a r ere henrundne, er endogsaa 
den ncesten ganfke glemt, som i levende Live 

syntes at have ristet sine Runer med uudslette- 

lige Trcek. E t Mindeblad som ncervcerende bliver 

da et Guldkorn for den videbegjcerlige Sporger.
At O luf Bager tilsidst flulde vcere bleven 

sättig og have formaaet sin „kjcereste" Datter til 
at give sig Naadsensbrod ved at love, at hun 
efter Hans Dod skulde saa den störe Skat, som 

Han lod sig forstaa med, at der skulde findes i 

et af Ham hemmelighedsfuldt holdt Skrin, er 

lige saa urimeligt, som at Han, der, efter alle 

Julemcerker at domme, har vceret en trohjertet 

cerlig Mand, skulde have sundet paa det F is at 

fylde Kisten med Sten og oven paa disse at 

lcegge en Seddel med de O rd: „Hvo som giver, 

til Han tigger, skal slaas, til Han ligger". Der 

er tvcertimod flere Omstcendigheder, som tale for, 

at Han til sin Dod har raadet over mere 

Formue, end Han behovede til sit L iv s  Ophold; 

men paa den anden S ide  er det ogsaa en 

Kjendsgjerning, at Han troeder tilbage fra Hi- 
storiens Skueplads ved Frederik den andens Dod 

1588, og at Han efter den Tid beredes flere 

Vanskeligheder og Fortrcrdeligheder af Med- 

dorgere og Negeringen; Misundelse og Sm aa- 

lighed vare imidlertid den Gang ikke mindre 

stcerke Magier, end de nu ere, medens Lovens 

beskyttende A rm  ikke var saa stcerk som nu. A t 
O luf Bager til en Tid har ejet mange og tildels 
meget vcerdifulde Ejendomme ses af det Laase- 

brev, som Han log 1584, thi ifolge dette havde

Han da 29 Ejendomme i  og ved Byen, desuden 

havde Han flere Skibe i S o m  —  s. S .  88 — , 

af hvilke Han laante Köngen 3 til B rug  i den 

nordiske Syvaarskrig. Han handlede iblandt 

andet ogsaa med Stüde, som Han grcessede paa 

sine Jorder ude ved Tollelund.

Det for os ikke mindst interessante ved Hans 
Stenbygninger ere de hvcelvede Kjceldere med de 
2 Alen tykke Mure, som Han opforte under ad- 

flillige af dem, og hvoraf de under Jordan og 
Hjornestedet af Overgade og Fisketorvet, Nr. 2, 

kun lidet eller flet intet ere blevne forandrede. 

D er findes i det hele taget ikke saa saadanne 

Kjceldere paa Overgades nordlige Side, og dette 
turde vcere et Vidnesbyrd om, at her have Byens 

velhavende nceringsdrivende boet i celdre Tid. 

Ib landt disse Kjceldere tildrager den under Nr. 

22 —  Bogbinder Torps Gaard —  sig scerlig 

Opmcerksomhed ved den Omstcendighed, at der i 
Muren findes skraat liggende Fordybninger, som 

afsluttes E Alen fra Jorden med en Siddeplads; 

da man nu sinder lignende Fordybninger i gamle 
Borges Fangekjceldere, er der her Grund til at 

antage, at denne Kjcelder har vceret et Fcengsel, 

hvis Fänger have maattet tage til Takke med den 
Sidde- og Soveplads, som Fordybningen afgav. 

Lyset er ogsaa tidligere saldet saa sparsomt ind 
i dette skumle Num, at det kun kan have vceret 
betragtet som tilstrcekkeligt til et Fangehul.

Handelens Blomstring kjendes paa Opsvinget 
i Beistand, Forogelse af Folkemcengden og Rafl- 

hed til at bygge, men efter disse Kjendemcerker 

at domme har Odense efter O lu f Bagers Tid 

staaet i Stampe, indtil det ved Svenskekrigen 
1657— 1660 led et Kncek, som det ikke sorvandt 

i de folgende 100 Aar, i hvilke jo forresten og

saa den skaanfke Krig og den nordiske Elleveaars- 

krig bidroge til at holde Driftigheden og Beiständen 
nede Karl den tiende jhavde vel lovet en naadig 

Behandling af Odense, men den blev derefter, og 

de raa Krigere handlede paa egen Haand; Byen 

blev brandskattet, delvis udplyndret og holdt be

sät lige til kort for Slaget ved Nyborg den 14de 
November 1659. For at sikre sig imod Angreb 
fra Sosiden lod Ka rl anlcegge de Skanser paa 

Enebcerodden ved „Gäbet", som endnu findes der. 

D a  Svenskerne endelig droge dort fra Odense, 

kom de Hjcelpetropper fra Polen, Brandenburg
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og Holland, som skulde hjoelpe lil med at drive 
Fjenden helt ud af Landet, men disse, navnlig 

Polakkerne, vare vcerre end Svenskerne. Hvor 
udsuget Byen var bleven, kan ses deraf, at, da 

efter Krigen et dansk Regiment blev lagt i 

Garnison i Odense, maatte man bede Negeringen 
om alter at tage det dort fra Byen, fordi Znd- 
byggerne nceppe künde skaffe Foden til sig selv; 

Nceringsloshed, Fattigdom, ja Hungersnod vare 
ncesten allevegne tilHuse. Et nytBidrag til Velys- 
ning af Tilstanden i Fyn  undcr og kort efter denne 

odelceggende Krig ndkom i 1873 ved Assistent i 

Gehejmearkivet, Lanä. ma§. Fr. Krarup, idet Han 

paa Dansk 

udgav „ M a 

jor Zohan 
äe Beverens 

Dagbog fra 
Svenskekri- 

gen". Denne 

M and  var 

Officer i det 
hollandske 

Troppekorps 
som kom her 
til Fyn. Han 

opholdt sig 

i nogle Uger 

efter Slaget 

ved Nyborg 
i Odense og 
siger om 

Byen,at den 
var vel byg- 
get, men ikke 

befcestet,
uden for saa vidi at et celdre Hornvcerk ved Aaen 

tjente- til Forsvar, at Kongsgaarden var odelagt, 

og Staden i det hele taget Haardt medtagen af 

Fjenden, og tilfojer: „Byen har O rd  for at be- 
besidde de skjonneste Kvinder i Danm ark" hvilken 

Bemcerknings Sodme Han dog strax borttager 
ved den Tilfojelse: „Men jeg har ikke set nogen, 

der fortjente dette N y ."
Forst i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede 

hcevede Handel og Velstand sig noget igjen, og 

vi trcrffe da alter paa enkelte velhavende Han- 

delsmcend. S o m  saadanne maa ncevnes S i g -  

v a rd  M ö l le r  s- 1775, P e te r  E ilsc h o u , -s-

1783, S o r e n  M ö l le r  s- 1787, H a n s  R i s i n g  
f  1801, og T o m a s  S o r e n se n  s 1802. Den 

forste oprettede en Enkekasse, den anden i Fyn, 

og byggede paa Io Grunde den Gaard, hvor nu 

Svaneapoteket er — , Han selv boede under Navn 
af Kinesiskhandler i Nr. 17 ved Flakhaven — ; 
Han forte i Aargangenc 1772 og 1773 af S t ifts 

üden en lang og hvas Fejde med Landvcesens- 
kommisscrr Hans Dreyer om Odense B y s  Zorder, 
idet Han vilde have dem delt efter Ejendommenes 
Grundtaxt, og Dreyer vilde have Fcellesskabet 
bevaret, hvilket sidste til Held for Kommunen 

blev billiget af Negeringen. Om  P . Eilschou er 

fortalt paa 
S ide  4, 21 

og 43, og 
derfor skal 

her kun be- 
mcerkes, at 

Han ejede 
Marienlund 

og kjobte 
St. Knuds 
Klosters La- 
debygninger 
da denne 

Kronejen- 

dom blev 
folgt, derpaa 

1781 op- 
forte de 6 

Boliger for 
trcengende 
Enker og 

Zomfruer, 
som kaldes

Eilschous Boliger, og legaterede 6,300 Rd. til 

denne Stiftelse; Hans Enke, Anna Marie, fodt 

Becker, s 1799, oprettede efter sin M ands 
Dnfke et Legat paa 107, 412 Nd. til sättige 

Enker og Zomfruer, samt gamle sättige Mcend i 
Odense eller F yn ; Legatet er dog nu kun 75,200 

Rd. O m  Soren Möller er fortalt paa S id e  21 

og om Tomas Sorensen paa Side 21 og 27. 

Hans Rising ejede Nr. 12 og 14 paa Overgade, 

hvilke Gaarde Han delvis ombyggede; tidligere 

stode her Bindingsvcerksbygninger i Konsolstil, 

og Nr. 12 var prydet ined Frisernes Vaaben. 

Hans Rising haode kun en Son , ved Navn Peter

O lu f  Bage r.
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Kryssmg; Han var teologisk Kandidat, men da 
Han ved Faderens Dod kam i Besiddelse af en 

meget stör Formue, brod Han sig ikke om at faa 

Embede, men nojedes med Krigsraadstilelcn; Han 

anvendtc en Del af stn Formue til Oprettelse af 

cn Stistelse, der bestaar af den af Ham skjcenkedc 
Avlsgaard, „Nisings M inde" i Frue Landsogn 

og en Kapital af 5000 Rd. Gaardens Kornaf- 

gift og Nenterne af Kapitalen deleS lige imellem 
2 Enker og 2 Zomfruer. Den nuvcerendc nieget 

anselige Gaard 9!r. 14 paa Overgadc er fra 

Gründen opfort af Linhandler N i e l s  Je n se n , 

t 1860, der, efter at vcere udgaaet af Lahns 

Stiftelse, lcerte Vinhandelen i Kjobenhavn, der- 

efter ncdsatte sig her og ved Driftighed og Be- 
gunstigelse af Lykken arbejdede sig op til at blive 
Byens rigeste Mand. (O m  det af Ham stiftedc 
Legat s. S .  45). Den störe Sidebygning ü l 

Nr. 12 er opfort af den Son , sonr fortscettcr 
Faderens Forretning.

Med Handelen i Odense som allevcgnc i 

Danmark gik det forfcerdelig tilbage i Krigen fra 

1807 til 1814. Derefter fulgte daarlige Lider 
og enkelte mindre gode Aaringer indtil 1830, 
men fra dette Aar er der stet et stört Opsving. 
Grundene hertil ere dels alnnndelige, som Ager- 

brngets Fremstridt, hoje Priser paa Udforsels- 

artiklerne, Konstnnptionens Ophcevelse, forbedrede 

og forogede Landeveje, Zndustriens Opkomst, 

storre Oplysning, dels for Odense sceregnc, som 

gode Pengeinstituter, Zernvejsanlceget i  1864 og 

65, stör Foretagelscsaand iblandt de hervcerende 

Handlende, hvilken Aand ogsaa har udovet sin 

Tiltrcrkningskraft ved Opforclse af anselige og vel- 

indrettede Kjobmandsgaarde og tidssvarende 

Udsalgssteder. For at vife dette er der givet 

et Billed af Gaarden Nr. 33, 35 og 37 paa 

Bestergade —  Kjobmand L. B. Zi'ugensens.

At angive Fremskridtet ved Talstorrelser lader 

sig ikke gjore; Maalestokken burde natnrligvis 

Loldindtoegterne vcere, men da Toldsatserne for 

nogle A a r siden ere blevne forandrede, faa kan 

denne Maalestok kun anvendes paa nogle faa 

Aar. Siden den nngjceldende Toldlov udkom, 

have disse Zndtcegter vceret imellem 225,000 og

246,000 Nd. aarlig; for 100 Aar siden vare de 
omtrent 16,000 Rd. aarlig.

. Der er ovenfor sagt, at Peilgeinstiluterne, 
Oplysningen og. Zernvejen have bidraget til

Byens Opkomst. D a  der nu netop i Aar er 

foretaget yderligere Skridt for Udviklingen af 

disse Hjcelpemidler, skulle de her ncermere om- 
taleö.

Fyns Stifts Sparekasse har nemlig, hvad 

det M r e  angaar, i disse Dage —  Avgust 1874

—  fuldendt Opforelsen af den smukkc Bygning, 

som den paa Fisketorvet har ladet rejse paa samme 
Sied, hvor dens gamle Gaard stod. Bygningen, 
der er opfort efter Tegning af Arkitekt Lendorf 
og paa S ide 112 gjengivet ved et Billede, er 

voesentlig indrettet efter de samme Principer, som 

ere stilgte ved Diäkontokasse-Bygningen, der er om- 
talt paa S ide 7. D a  nn ogsaa selve Spare- 

kassens Historie er fortalt paa S ide 5, 6 og 7, 

skal Villedet af den ny Bygning her blot led- 

sages af en kortfattet Levnetsbeskrivelse og et 
Portrcet af den Mand, som har grundlagt denne 

blomstrende Pengeanstalt og paa mange andre 

Maader gavnet Odense B y  og dens Zndbyggere. 

Kammerherre Jen s Benzon var fodt den Iste 
Ju li 1767 i Odense. Hans Fader var Kammer

herre, Oberstlojtnant Kristian Benzon, Herre til 

Kristiansdal og Tirsbcrk. Sonnen stnderede ved 
So ro  Akadcmi, tog derpaa latinsk-juridisk Examen 
og opholdt sig I^ A a r  i Göttingen, blev 1790 an- 
sat i Generaltoldkammeret, 1794 Vicelandsdommer 

ved Fynbo-Landsting, 1800 Assessor i Hojesteret, 
1801 Amtmand ovcr Randers Anit, fra hvilkct 

Emdede Han 1805 blev entlediget og bosatte sig 

i Odense. Han havde Scede i den Forsamling, 

som Köngen lod sammenkalde for at forberede 

Zndforelsen af raadgivende Stcender. Han var 
gift med Antoinette Margrets Gersdorff, en 

Datier af Stiftamtmand i Fyn, Poo l Rosenorn 

v. Gersdorff til Vosncesgaard, og med hendc fik 

Han en meget betydelig Formue^ H lln dode 1834, 

og Han 1839, hvorom det af Zens Benzon selv 

i 1836 satte og af Villedhugger Freund kunstnerisk 

udforte Mindesmcerke paa S t. Knuds Kirkegaard
—  s. S .  5 —  paa en lige faa bramfri som 

sindrig Maade fortceller. Z  den lange Lid, Z. 

Benzon som Privatmand boede i Odense, var 

der ikke noget for Samfundet betydningsfuldt An- 

liggende, hvortil Han enten ikke log Znitiativet 
eller en voesentlig Del i Ledelsen. Han var saa- 

ledes Sjcelen i Gjennemforelsen af en bedre Ord- 
ning af Fattigvcesenet og var iscer virksom for 

at fkaffe de arbejdsdygtige sättige Forsorgelse ved
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Arbejde, medens de tidligere havde faaet denne 
ved Tiggeri. Han var i flere Aar Hovedlederen 

af „Fyns Stifts  patriotifle Selstab" og holdt 
her i 1812 den aarlige Festtale, der er gjengiven 

i dette Selfkabs Mindestrift, og som giver os 

et klart Begreb om Hans sunde Opfattelse af 
Samfundsforholdene; ved i 1816 at oprette 

Odense Sparekasse grnndlagde Han F yn s Stifts  

Sparekasse og vedblev siden at leve for denne 

gavnlige Anstalt, og endelig har Han sat sig et 
uforglennneligt Minde ved det Offer, Han bragte 

for, at S t. Knuds Kirke künde komme til at 
ligge frit —  s. S .  5 og 29 —  og ved sit Gave- 

brev af 24de April 1837, hvorved Han i for- 
skjellige Djemed skjcenkede 50,000 Rd., som, naar 

de ere voxede til 120,000 Nd., hvilket tildels 

allerede er sket, villc blive anvendte saaledes: 1) 
til F yn s S tifts  Almueskolevcrsen iscer paa Landet

30.000 Rd., som derpaa ved Rentetillceg foroges 

til 60,000 Nd., 2) til visse Enker i Odense

15.000 Nd., 3) til Opdragelse af uscedelige For- 
celdres Born og forvildede unge Menneskers 

moralske Forbedring 11,500 Nd., 4) til Odense 
B y s  KcemnerkaSse 12,000 Nd., 5) til Haand- 

gjerningsskoler i Odense 10,000 Nd., 6) til S t. 
Knuds Kirke 6000 Nd., 7) til Prcrmier for 

Tjenestetyende 5000 Ns., 8) til uformuende 

Skatteydere i Odense 4000 Nd., 9) til ufor

muende syge i Odense 3000 Nd., 10) til Odense 

borgerlige Skyttelav 2500 Nd., 11) til Vinter- 
bespisning af faltige i Odense 2000 Nd., 12) til 
Asylet i Odense 1000 Nd., 13) til Opforelse af 
et Lighus i Odense 3000 Nd., 14) til Opforelse 
af et Varetcegtsfcrngsel i Odense 15,000 Nd.

I .  Benzon var en stille alvorlig M and og 

stet ikke folkelig i den Betydning, hvori adskillige 

nu tage dette O rd; Han havde en vis Lighed 

nied Frederik den sjette, idet Han under et til- 

syneladende koldt M re  stjulte en cedel Tcenke- 

maade; Han hjalp gjcernc, naar Han saa, at der 

var Trang og Vcerdighed tilstede, men lige som 
Han stillede störe Krau til sig selv, künde Han 
ogsaa nok vcere strceng imod andre; ved Ud- 

laanene glemte Han soedvanlig ikke at tilfoje: 

„Men glem Han nu ikke at betale mig Nenterne 

i rette Tid." Naar Han en enkelt Gang skulde 

tale offentlig, forberedte Han sig dertil med stör 

Omhu, ja Hans Plejeson —  selv havde Han 

nemlig ingen Born — , den nylig afdode General-

krigskonrmissoer Schölten, mindes, at Han end-- 
ogsaa stod op onr Natten for at fite paa Stilen 
etter rette paa Tanken i det allerede nedstrevne; 
Hans Foredrag var dorfor ogsaa et Monster paa 
klassisk Veltalenhed. 2 den daarlige Tid, da 

endogsaa velhavende Folk maatte gaa fta H us 

og Hjem, ydede 2ens Benzon driftige ncerings- 
drivende Forftud, og naar de saa endda ikke 

künde klare sig, kjobte Han paa Avktion dercs 
Ejendom og lod dem blive boende. Stundom 

kom Han derved imod sit Onske i Besiddelse 
af en Ejendom, som Han ikke paa anden 
Maade künde komme af med igjen end ved at 

ombygge den. Dette var saaledes Tilfceldet med 
den gamle Non, som stod der, hvor nu Bitte's 

Hotel staar; i  1807 opbyggede 2. Benzon den 
nuvcercnde Bygning, der, fordi den den Gang 

overgik andre hervcerende Gaarde i Storhed, 

blev kaldet „Magelos". Han folgte Gaarden til 
Grcv Ahlefeldt fra Langeland, hvorefter den 

senere har tilhort Forkcempercn for den 2ndbyr- 

desundervisning, Overkrigskommisscer, Kamnier- 
herre Abrahamsen, der i 1842 og 46 blev valgt 

her til Stcenderdeputeret; Han dode i denne sin 
Gaard den 6te 2anuar 1847 og var i sin Tid 
lige saa bekjendt af sine mange Ordener —  ialt 
9 —  som ved sine Skrifter om den 2ndbyrdes- 
undervisning. Ester Ham blev Gaarden om- 
dannct til et Hotel, der muligen nil vil blive 

aflost af et nyt ns sorste Rang, som et Aktie- 
selstab paatcenker at anlcegge.

Folkeskolevcesenct er et af de mange VceSner, 

soin ere Born af Vegrcbet „Menneskerettighcdcr", 
hvilkc Born ncesten allesamnrell ere fodte til Ver
den med störe Smertcr og Tabet af mange 

Mennefkeliv; dette gjcelder navnlig om dem, som 

bleve Fostre af den franste Revolution 1789, og 

til disse Hörer Barnei Folkeflole, som almindeligvis 

er gaaet under Navnet Almueskolen. Pestalozzi 
og andre bekjendte Pcedagoger stode Fadder til 

Barnei, der snart voxte op til eit vceldig Knos, 
til hvis Nenstab mange bejlede, fordi de indsaa, 
at Han ikke blot var af en god og sund Natur, 

men ogsaa havde den Egenstab, at Han künde 

besvcrrge ny Nevolutioner og opmane eil ny 

Slcegt, som det var fornojeligere at leve sanlmen 

ured og regere over end deil tidligere, dog kun, 

vel at lncerke, naar Knoseil selv bliver tagen under 

Tugt og Ave og ikke opvoxer i Vildstab. I  de
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Lande, hvor man ret fik Ojnene op for Revo- 
lutionens Farer og Midlerne til at besvcerge den 

med, fandt derfor en ordnet Folkeskole snart Jnd- 

gang, og iblandt disse Lande var Damnark et 

af de forste. Tidligere log Staten sig ikke af 

Folkeoplysningen; Kirkeordinantsen af1539figer, 

at det sklllde vcere overladt til den stedlige D vrig - 

hed at oprette „Skrivefloler", og der er S p o r  
af, at en saadan fandtes i Odense allerede i 

Kristian den fjerdes Tid. Den bestod t ilD e ls ved 

Gaver og har Haft fit Lokale i den gamle 
Kasse, som under Navn af den danske Skole lag 

syd for den gamle Latinskole og blev nedreven

af Navn Kateketer, der vare Studenter, kom 
ogsaa i Stand i Tiden fra 1720 til 1740, men 

Midlerne vare, endskjont Lcererne i Regelen og
saa bleve Klokkere ved Byens Kirker, ikke til- 

strcrkkelige til at holde det gaaende i sin hele 

Omfang, saa at senere kun en, nemlig den i 

Frue Sogn, hvorom der er fortalt paa Eide 42 

og 43, snart to vare i Gang; den i St. Knuds 
S o gn  blev dog snart gjenoprettet i 1822 i 
den gamle Klokkerbolig paa Graabrodreplads 

—  se S ide  58. I  1831 sammensmeltede det 

kateketiskc Skolevcesen med Byens almindelige 

Skolevcesen, men dette sidste havde kun en

for en halv Sn e s Aar siden. Hvor liden Begjcrr 
der end var ester Oplysning, saa tilsredsstillede 
dette Skolevcesen dog ikke, hvorfor tre af Familien 

Mule, der, som boende her i Odense og inde- 

havende fremragende Stillinger, kan forfolges 
igjennem fire Aarhundreder —  se Mum m e's 

St. Knüds Kirke S .  224 o. fl. —  skjcenkede 7 

Bondergaarde samt c. 10,000 Nd. til et eget 

nyt Almueskolevcesen, der stulde bestaa af tre 
Skoler, en i hvert af ByenS tre Sogne. Dette 
Skolevcesen, kaldet det kateketiste og med Leerere

aarlig Zndtcegt af 400 Rd. af den Mule'ske 

Kapital, og 123 Nd. af Zordegodset, hvilken 
sidste blev anvcndt til Klceder for nogle faltige 

Clever. Stiftsprovst Damgaard var den forste, 

som ikke blot erkjendte Misforholdet imellem 

Zordegodsets Voerdi —  6 Bondergaarde (den 7de 

var i Tidens Lob gaaet labt) med et Tilliggende 

af 45 Tonder Hartkorn —  og den ringe aarlige 
Zndtcegt deraf, men Han indsaa ogsaa, at det 

künde blive anderledes, naar Godset i Henhold 
til Loven af 24de Zuni 1854 blev folgt. Med
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den for Ham egne Ihcerdighed og Omsigt ar- 
bejdede Han nu i 3 Aar for at faa Godset folgt, 
Forholdet iinellem det almindelige og det katc- 
kettste Skolevcesen oplost og ordnet paa ny, cn 
Skoleplan for et helt nyt mulesk Skolevcesen ud- 
arbejdet og en m) Skolebygning opfort. Det 
lykkedes kun at scelge de 5 Gaarde, hvorved ind- 
kom 43,638 Nd. Z Eftersommeren 1873 lagdes 
Gründen til den ny Skole, som under 
Navn af „Mulernes Legatskole" fik Plads i 
Pjentedamsgade paa den Havegrund, som horte 
til Gaarden Nr. 66, hvis Brugsret Vyraadet 
ganske overdrog til den ny Skole; Byen og det

Tilgang fra Vorgerskolen. Drengene stulle have 
en Alder af 9 Aar, forend de kunne optages. 
Skolen har 6 Klasser og giver en fuldstoendig 
Nealundervisning, der dog indtil videre ikke af- 
flllttes med nogen Prcelimincerexamen. Skolen 
er et stört Gode for de ubemidlede, der ollste at 
forskaffe deres Drengeborll en videregaaende Un- 
dervisuiug, ligesom den ogsaa formindsker Byens 
Udgifter til Skolevcesenet.

For den sydlige Ende af Skolen er opfort et 
Gymnastikhus, det forste til Skolebrllg, som 
nogensinde er bleven opfort i Odense. Tcgningcn 
til begge Bygninger er levcret af Arkitekt,

katekcti e Kollegium haue vceret halvt j om 
yggemnkostningerne, der alt i alt oille belobe 

sig til omtrent 20,000 Nd. Den ny Skolebyg- 
ning, hvoraf der sencre folger et Billede, indviedes 
den 3die Juli 1874. Denne Skole, der, med et 
aarligt Tilstud af c. 800 Nd. af Byens Kasse, 
vil blive holdt af det stiftede Grundfond af
50,000 Nd. og de indkommende Skolepcnge —  
1 Nd. om Maaneden med indtil § Fripladser 
og fuldstoendig fri Undervisning i den for kon- 
firmercde bestcmte overste Klasse —  optog den 
betalende Drengeskole i sig, som dermed er bleven 
nedlagt. For Fremtiden vil Skolen isoer faa sin

Kaptajn Hansen. Forbyguingen ud inwd Over- 
gade, hvoraf der er givct et Billede paa Side 
21, bliver indrcttet til Veboclse for Io af Sko- 
lenS Leerere.

Allerede foreud Forordningen af 29de Juli 
1814 udkom, havde nmn i Odeuse efter Til- 
styndelse af Biskop Hansell og feilere af Bistop 
Plum begyndt at organiserc et Almuestolevcesen 
ved Sideil af det muleste eller det kateketistc. I  
den gamle Fattiggaard blev 1806 oprettet et Par 
Klasser, i 1815 Io ny i Klokkerboligen paa St. 
Hans Kirkegaard; endvidere blev Almueflole- 
vcesenet udvidet i 1822 og 1831 ved de For-



110

anstaltninger, soin tidligere ere omtalte, i 1846, 
efterat Vyen var kommen i Vesiddelse af den 

gamle Latinflole, og i 1856, i hvilket Aar Vyen 
kjobte den Hirschfeld'ske Gaard i Klaregade. Ved 

Siden af delte Almueflolevcesen stod Borgerskolen. 

Dens Oprettelse beflceftigede allerede i 1805 en 

til Dannelsen af ei nyt Skolevcesen nedsat 

Kommission, som i  dette Aar kjobte Landstings

gaarden, hvis Historie er fortalt paa Side 35. 

Borgerskolen var, indtil Skoleloven af 1814 ud- 
kom, en Vetalingsflole, men blev saa en F ri- 
skole, som derved fljelnede sig fra Almuestolen, 

at kun de, som efter den Tids Vegreb kaldtes 

Vorgere, künde saa deres Vorn optagne i den, 
og at Eleverne selv flulde anskaffe de fleste 

Lceremidler. I  1833 oprettedes i Borgerskolen 

to saakaldte Nealklasser, ved hvilke de Forceldre, 
som maatte onfle det, imod en Betaling af 3 

Mk. om Maaneden, krucke skaffe deres Vorn 

Heldagsundervisning. I  1855 omdanncdes 

Drengeklasserne til en Vetalingsflole —  1 Nd. 

om Maaneden — , efterat Bygningen i det ind- 
vendige var bleven helt omdannet; de Elever, 
som ikke onfledes optagne i den ny Skole, ud- 
sondredes til en ny Afdeling af Odense Skole

vcesen, hvilken fik Navn af Borgerfriflole. Den 
oprettcde Vetalingsflole for Drenge indviedes den 

30te M a i 1855 og bestod da af 4 Klasser med 

76 Elever, men snart voxede Skolen til 6 Klasser 

med over 200 Elever; et P a r  A ar efter oprettedes 
en lignende Vetalingsflole for Piger i Skole- 

gaarden i Klaregade. I  1867 ansattes en Skole- 

inspektor, soin sik Ledelsen af hele det konnnunale 
Skolevcesen og det scerlige Hverv at udarbejde 

en P lan  for en gjennemgribende Omordning af 

hele det konnnunale Skolevcesen. Der blev nu 

som en Zndledning til denne gjennemgribende 

Forandring oprettet Forberedelsesklasser, som flulde 
fortrcenge de inange Pugesioler, der fandtes; at 
slaa disse ihjel var ogsaa det forste, som Kom
missionen af 1804 strcebte efter, da det den Gang 

som nu viste sig, at der her kun blev lagt en 
daarlig Grund. Derefter arbejdedes i 5 Aar 

paa at saa en P la n  udarbeidet og vedtaget, og 

da dette endelig var lykkedes, flredes til Opforelse 

af den ny störe Skolebygning, som ligger paa 

den fra Vispegaardens Have erhvervedc Grund 
tcet op til Skolegaarden. Bygningen, hvoraf der 
senere sial gives et Villede, indeholder 16 Klasse-

vcerlser i to 5,c Ulen hoje Etager og har med 

Inventar og Grund kostet omtrent 40,000 Nd. 

Tegningen til Bygningen er leveret af Arkitekt 
L e n d o rf .  Z  denne Vygning, som indviedes 
den 7de Zu li 1874, optoges samtlige Pigeklasser; 

den betalende Pigeskole fik 3, den egentlige Bor- 

flole 6, Haandgjerningsskolen 3 og Forberedelses- 

flolcn 4 Klassevcerelser. Samtidig dermed sam- 
mendroges Borgerskolen for Drenge i den gamle 

Latinflolebygning og den Vygning, hvori den 
nedlagte Vetalingsflole for Drenge havde vceret 
saaledes, at den egentlige Drenge-Vorgerflole fik 

P lad s i hin og Forberedelsesflolen i denne. Det 

ny orgcwiserede fuldstcendig kommunale Skole
vcesen hedder „Odense Vorgerflole", og som selv- 
stcendige Led af Odense offentlige Skolevcesen 
staa „Mulernes Legatflole" og indtil videre den 

betalende Pigeskole. Den egentlige Vorgerflole 
har 24 Klasser, 12 for Piger og 12 for Drenge, 

hvoraf 3 og 3 ere parallele; Forberedelsesflolen 

har 8 Drenge- og 8 Pigeklasser. I  Legatskolen 

og Pige-Betalingsflolen maa Elevantallet stige 
til 35, i den egentlige Vorgerflole til 40, i For- 

beredelsesskolen til 30, alt L Klasse. De  be
talende Skoler have saakaldt Heldagsundervis- 

ning; i  den egentlige Vorgerflole for Drenge 
faar hver Elev 4 Timer daglig. S a n g  og Gym 
nastik medregnede, i den egentlige Vorgerflole for 

Piger 5 Timer daglig, deraf 2 til Haandgjerning, 
i  Forberedelsesflolen 3 Tuner. Omordningen 

har ogsaa medfort, at Lcererinder efter en hidtil 

ukjendt Maalestok ere blevne anvendte, og at 

Lcerernes ugentlige Undervisningstid er bleven 

foroget fra 33 til 36 Timer; en tilsvarcnde For- 

ogelse af Lonnen lader derimod endml vente paa 

sig. Omordningen er ncermest flet ved Skole- 
inspektor Zoh. M ö l le r .

Den fynske Joernvej blev anlagt i Aarene 

1863, 64 og 65 og i Overvcerelse af den konge- 

lige Familie hojtidelig aabnet den 7de September 
1865. Köngen overvcerede ved denne Lejlighed 

ogsaa Aabningen af den anden fynfle Industri- 

udstrlling. Samtidig med Opforelsen af den her- 

vcerende Banegaard byggedes Posthuset flraas 

over for denne. Prospekter af begge findes i et 

folgende Hcefte.
Z  de sidsto to Aar har der vceret fort en 

livlig Forhandling om Anlceget af en Icernvej 

imellem Odense og Svendborg, og disse Forhand-
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linger hcwe fort til, at der i disse Dage, Septem
ber 1874, er blevet begyndt paa Anlceget, som 

vil blive fcerdigl i Lpbet af et P a r  Aar.

Fatiigvirsenet, som det nu er ordnet, er og- 
saa et af den nyere L ids Vprn. Z  den katolfke 
Tid stete Forsorgelsen af de sättige ncermest 

ved Kirken, og naar Folk gave noget til de sättige, 

kom det til dem igjennem Kirkens Tjenere. Et- 
hvert Kloster havde enten sit Hospital —  Fat- 

tighus —  eller betcenkte de sättige ved Klosterets 
Port; der stiftedcs ogsaa scerlige Messer medBc- 
stennnelfe om Almisseuddeling eller Bespisning 

paa visse Dage. Senere fik nian scercgne S t if 

telser til syges og faltiges Forsorgelse; sor de 
fprstes Skyld  anlagdes de saakaldte S t . Zprgens- 

gaarde, der ere omtalte paa Side 36, medens 
baade syge, gamle og ressende fandt et Tilflugts- 

sted i Hclliggejsthusene, hvoraf Odeiise, foruden 

det paa Side 101 omtalte, i Aarct 14?8 fik et 

til paa St. Hans Kirkegaard. Der findcs og

saa Sp o r  af Stiftelser eller muligen Gilder, som 

vare indviede til den heilige Gjertrud, hvilke og

saa havde til Formaal at tage sig af trcengende. 
En  egen Fattigstiftelsc oprettedes af Biskop Mogens 
Krasse, hvilken er omtalt paa S ide  35. Ved 

Reformationen overgik Graabrpdrc Kloster og 

Herlighederne til Sortebrodre Kloster, samt nogle 

mindre kirkelige Stiftelser til de gamle faltiges 

Forsorgelse, men det sorslog ikke meget, hvorfor 
Tid ester anden velhavende Folk oprettede S t if 

telser og Legaler i samme Djeined. Fpr vi imid- 
lertid gjore ncermere Bckjendtstab med denne 
storartede Velgjorenhed, som forholdsvis ikke nogen 

anden B y  i Landet kan opvise Mage til, 

villc vi forfplge den egentlige Fattigforsprgelse 

ned til Nutiden. De  faltige deltes i to S la g s :  

fredagsfattige og julefattige; de forste fik hver 

Fredag en lillc Understottelse. de sidste tun hver 

Zuleaften, og det paa Naadstuen i Prcesternes 
og Magistratens Overvcerelse. Midlernc toges i 

Fprstningen alene af de ikke bctydelige Legater, 

som da havdes; det er derfor let at forstaa, at 
Tiggeriet florerede. - M a n  begyndte derfor allerede 

i Kristtair den fjerdes Tid at yde frivillige B i- 

drag til de sättige, vand- og brandlidte, Flygt- 

ninge osv., hvilkeir Zndtcegt forogedes ved en 

Tavle, som blev ombaaren i Kirkerne under 

Gudstjenesten. Forinodentlig er man snart af 

den Grund bleven kjed af at yde disse frivillige

Bidrag, at Tiggeriet ikke astog. Klagerne ovcr 
Fattigforsorgelsen koiir sor Negeringens Dren, og 
Kristian den fjerde paabpd derpaa ved en Skri- 
velse af 15de J u li 1633 at ordne Fattigfor- 
sorgelsen i Odense paa en anden Maade, inen 
Bidragene vedbleve dog at vcere frivillige. Tig- 

geriet blev paa det strcengeste sorbudt, og sor at 
paase, at ingen Tiggere gik omkring i Husenc, 

ansattes to Stodderkonger. Under Krigen 1658 
og 59 ophprte ganste de aarlige ftivillige Vidrag. 
Marr indsaa derfor, at Fattigforsogelsen maatte 
blive Gjcnstand sor Lovgivningen, og i Kristian 

den femtcs danske Lov findes derfor ogsaa for- 

skjellige Bestemmelser om dette Anliggende. Aan- 

dcn i disse Vestemmelser er endnu den kirkelig- 
religiose. Tiggeriet ophorte ikke; det var iscer 

Born, som drev omkring med Tiggerposcn. og 
derved saaledes kom ind paa Dagdrivervcjen, at 

de ingensittde künde forlade den. De stcerke 

Klager over Lilstanden fteinkaldte en ny Fattig- 

lov af 24de Septbr. 1708, hvorefter alle Embeds- 

mcend skulde afgive 1 pCI. af deres Zndtcegter 

som Bidrag til de fälliges Forsogelse, og Vor- 

gerne skulde i eir dertil indrettet Bog indstrive, 
hvor meget de i samme Ojemed vilde og künde 

yde. Fattigbosscr skulde nu ogsaa ombceres ved 
Brylluper og Barselcr og hcilscettes i Vcerts- 

hllsene. En  ny Lov af 1731 indstcerpede de 

ncevnte Vestennnelser og forogede Zndtcegterne 
med i'ö af Akcisen af ind- og udgaaende Varcr. 
Tilstanden vedblev dog at vcere ussel, og Skyldcn 
dertil inaa ilcerniest soges i den Maade, hvorpaa 

Midlerne bleve forvaltcde af de kongclige Embeds- 

mcend, der i dette Stykke hverken bleve kontrol

lerede af Negeringen eller Folket. Et af de vig- 
tigste ZEmner, som den i 1772 og 1780 stabte 

Presse kastede sig over, var derfor Fattigfor- 
sorgelsen. Det var navnlig Tiggeriet og Dag- 
driveriet, som man vilde modarbejde. Med 

Kjcep og Tiggerpose saa man om Morgencn Folk 
vandrc ud af Byens Porte, lige som man nu 

ser dein gaa paa Arbejde, medens andre hjein- 
spgte Hilsene i Byeii; desuden havde Tiggerne 

det Privilegünn en Gang om Ugen- i samlet 
Klynge med Stodderkongeii i Spidsen at gaa sra 
H ils til Hils.

Forstandige -iiidflydelsesrige Mcend forspgte 
fprst at inodarbejde dette Onde ved Oprettelsc af 
Arbejdssteder, hvor der spandtes, kartedes, til-
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berededes Hör, eller hvorfra man künde faa Raa- 
stoffer til Forarbejdelse i Hjemmet; Tugthuset 
var fra Begpndelsen en saadan Anstalt. Men 
alt dette srugtede kun lidet, fordi man ikke gad 
arbejde.

Det var forst Faltigloven af 1803, som paa- 
bod Anvendelse af Tvang baade til at arbejde 
og til at udrede det notwendige til Fattigfor- 
sorgelsen, der afgav et fast Grundlag for en bedre 
Ordning. 2 1804 kjobte den nydannede Fattig-

gaarden i Vindegade, hvorefter den gamle paa 
Overgade blev folgt. Den tvungne Fattigflat 
modle stör Uvilje, hvilken blev foroget derved, at 
den blev megct storre, end man havde 'antaget. 
Fattigskattcn var i 1804 5,341 Nd., 1812 8,141 
Nd., 1825 6,584 Nd., 1835 6,959 Nd., 1845 
8,686 Nd., 1855 c. 14,000 Nd., men steg der- 
efter til lidt over 20,000 Nd. (disse Tal
storrelser angive kun det, som indkom ved Lig
ningen.) Denne stadige Stigen var meget for-

kommission Gaarden Nr. 19 paa Overgade til 
Fattigarbejdshus og Skole. 2 1817 oprettedes 
en Tvangsarbejdsanstalt i Tugthusets Vagbpgning, 
hvilken i 1825 udvidedes til at gjcelde for hele 
Stiftet. Z Tiden fra 1817 til 1839 var, som 
oven for omtalt, I.  Venzon Sjcelen i Fattig- 
bestyrelsen. Fattigvcesenet er siden bleven stottet 
ved Oprettclse af Asplet —  s. S. 60 —  og af Be- 
spisningsanstalten. 2 1847 byggedes Fattig-

uroligende, hvorfor man faa sig om efter Midler 
til at bringe en bedre Dkonomi til Veje. Som 
det virksomste af de Midler' som denne Over- 
vejelse udfaudt, maa ncevnes den i 1863 tagne 
Bestenunelse on: Anscettelse af en ansvarlig Fat- 
tiginspektor. Til denne Bestilliug valgtes Lxrun. 
Mio P. G. F i big er, og siden Han fik Ledelsen 
af Fattigvcesenet, er der kommet en bedre Gcenge 
i Tingene og sat en Stopper for Udgiftcrnes
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Stigning. S o m  den Mand, der med Jver har 
virket for Fattigvcesenets bedre Ordning, maa 

ncrvnes Bankdirektor Bierfreund.

Faltigvcesenel er blevet stottet ved Legaler og 
Stistelser. De vigtigste af disse ere omtaltc i 

det foregaaende, derfor her blot folgende:
K a n l s l e r  K r i s t i a n  F r i s 's  med fleres Le

galer. I  Tidens Lob vare enkelte Legaler entcn 

ganske forsvundne eller gaaede op i det kommunale 
Faltigvcesen, hvortil de nalurligvis ikke vare be- 
stemte. P aa  Forslag af Stiftsprovst Damgaard, 

der ogsaa paa anden Maade har gjort sig fortjenl 

af Legatvcesenel, bleve disse Legaler restituerede

21,000 Nd. og det andet paa 20,000 Rd., hvis 
Nenteudbytte ogsaa tilDelS kommer Odense til gode.

Z  1824 bestemte Nidcnflabsynderen J o  Han 
B ü lo w  t il  S a n d e r u m g a a r d  i silTestament, 

at det Ovcrskud, som blev tilbage af Hans For- 
mue, cfter at de andre testamentariste Bestemmel
ser vare fuldbyrdede, skulde forrentes saa lcenge, 
at det var voxet op til 16,000 Nd., hvoreftcr 
det skulde ailvendes til Opforelse af en ny Vyg- 
ning, som künde optage et Museum og Stifts- 
biblioteket; dette Belob stal uu vcere uaaet, og har nran 
derfor Haab om snart at faa cn ny prydende Byg- 

ning, der formodentlig vil faaPladS paaFlakhaven.

P a r t i  af Torvet.

og udgjore nu eit S u n i af 8,500 Nd., hvis 
Nenter uddeles til trcengende uden for Fattig- 

vcesenet. Det betydeligste af de sammenslaaedc 
Legaler var, ncest Kantsler F ris 's, som blev 

stiftet 1637 og var voxet op til 3,785 Nd., 
Etatsraad Frederik Baggers til Julskov; Han 
skjcenkede nemlig 1789 1000 Rd. til derved at 

fremkalde Arbejdsomhed og hemme Tiggeriet i 

Odense. F. Bagger var en Fremskridtsmand, 

der paa flere Maader har vceret medvirkende til 
at befordre Udviklingen her i Fyn ; han oprettede 

foruden det ncevnte Legat to andre, det ene paa

H o f r a a d  D a v id  A m se l M e y e r  be- 

stcmtc i sit Testament af 1822, at Renten af 

2,500 Nd. skulde komme Stistsbiblioteket til gode.

S k rc e d d e r  J o h a n n e s  M ö l le r ,  derboede 
i Ejendommen Nr. 18 paa Vestergade, nu lil- 
horendc Varber Prange, oprettede 1795 et Legat 

paa 1000 Nd. til Fordel for Skolevcrsenet i 

Odense; Han gav desuden 200 Rd. til S t .  Knuds 
Kirkes Forskjonnclse og stiftede et Legat paa 1000 

Nd. til Fordel for 4 af de celdste og mest trcen
gende Skrcrddermestre eller Enker efter dein.

G re v  N ö e s p s t o r f f  t i l  E j n s id e ls b o r g
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besternte 1817, at der af Grevskabet aarlig skulde 
ydeS 12 Tdr. V yg  lil Tvangsarbejdsanstaltcn i 
Odense, hvorhos Han gav 1000 Nd. lil det 

ordnede Fattigvcesen.

vr. J e n s  M u l e  gav 1621 1000 Nd., hvis 

Nentendbytte iscrr komme trcrngende i Odense lil 

gode. Det samme er Tilfceldct med andre 1000 

Nd., som en Borger ved Navn Z o rg e n  F r i s  

fljcenkede i Aaret 1641.

I  1701 gav F r u  A n n a  N u m o h r ,  Enke 

esler Gencrallojtnant Hans Ahlefeldt lil Glornp 

8000 Nd. lil 40 faltige i Odense. Z  Tidens 
Lob er denne Kapital bleven formindsket til 

4,500 Nd.

V is k o p  Z e n s  V ir k e r o d s  Enke  i Odense 

gav 1713 2000 Slettedalere lil Enker esler 

gejstlige; Kapitalen er nu 1,333 Nd.

O den se  a d e lige  F ro k cn k lo ste r  ejer lega

terede Kapitaler til et Belob af lidt over

100.000 Nd.

Z  1754 legaterede P r o f e s s o r  T o m a S  

V i r k e r o d s  Enke , A n n a  M u le ,  1000 Nd. 

til sättige Enker og Enkemcend i Odense.
Ved Fnndats af 1764, stottet paa K a n c e ll i-  

ra a d  Pe t. S m i t s  Testament af 1711, er det 

bestemt, at Lundegaard og Gods til evig Tid skal 

tilhore de sättige i Fyn. Foruden Gaard og 

Gods ejer Lcgatet en Kapital paa lidt over

300.000 Nd.
Z o m f ru  S u s a n n e  K r i s t in e  S v it z e r  

i Odense oprettede 1763 et Legat paa 2000 Nd. 

til Forde-l for Prccstc-, Degne- og Borgerdotre.
F ro k e n  Z. H. F. E r n s t  i Odense stiftedc 

1781 et Legat paa 10,000 Nd. til Fordel for 

10 faltige Zomfruer og Enker af Middelstanden.

K o n f e r e n t s r a a d  N i e l s  üo H o fm a n  til 

Hofmansgave bestcmte 1784, at Stamhuset aarlig 

skal betale 40 Nd. til 8 sättige i Odense.

T il 3 sättige Enker af Middelstanden oprettede 

K a m m c rh e r in d e  B a r o n e s s e  Schack v. 
B ro c k d o r f f  1796 et Legat paa 1000 Nd.

Z  1800 gav Enkefrn E ls e  K i r s t in e E ic h e l 

1277 Nd., hvis Nenter komme trcengende i St. 

Hans S o g n  til gode.

Gehejmeraadinde Sch e e l, fodt C ic ig n o n ,  

paa Nakkebolle oprettede 1801 et Legat under 
Navn af mild Stistelse, som bestaar af en Ka 

pital paa 20,000 Nd., lil Fordel sor sättige

Enker og ugifte Personer af begge Kjon udm 

Hensyn til Stand.
Sogneprcest M .  Z. K a n n e w o r f f  i Sonderso 

oprettede 1800 et Legat paa 1000 Nd., hvis 

Nenter skulle uddeles til trcengende i S t. Knuds 

og St. Hans Sogne.
M ajor L e m v ig h  og Hustrn til Nonninge- 

sogaard fljcenkede 1815 12,000 Nd., som ved en 
indlruffen Omstcendighed ere sunkne ned til 7500 
Nd., til Fordel for Prceste- og Skolelcererenker, 

samt ugifte Zomfruer i Fyn.
Prcestcn P e t e r  K r y s s i n g  C la u se n  i Flem- 

lose fljcenkede 1824 3,876 Nd., hvis Nenter dels 

anvendes til Vedligeholdelse af S t. Knuds Kirke, 
dels til 2 sättige Zomfruer, hvoraf den ene skal 
vcere Datier af enKjobmand i Odense.

Obcrstlojtnantindc F re d e r ik k e  G e r s d o r f f  

gav 1831 en Kapital paa 2,775 Nd. til Fordel 

for gamle og flrobelige i Odense.
Froken J o h a n n e  M a r g r e t e  M u l e  i 

Odense oprettede 1833 et Legat paa 2,250 Nd. 

for aldrende trcengende Zomfruer af Embeds- 

standen i F yns Stift.
Z e n s  B e n z o n  bestcmte ved Fnndats af 

1836, at Hans hele Formue esler Asdrag af de
50.000 Nd., som Han fljcenkede til Odense, og 

enkeltc andre mindre Sununer, flulde udgjore et 

Legat for den Benzon'sie Slcegt. Dctte Fmnilie- 

legat er nu voxet op til c. 400,000 Nd.
Z  den allcrnyeste Tid er der, udelukkende i 

veldcrdigt Ojemed, stiftet Legaler af folgende: 

Gaardejer Peder Mollegaard og Hllstru, 4,500 
Nd., Krigsraad Wederkii-ch's Eitte, fodt Holmer,
13.000 Nd., Froken Tabbitha Sofie PUnn, 7,800 

Nd., Klokker ved S j .  Knuds Kirke, Lütten og 

Hnstru, 9,200 Nd., Bager Falck og Hicsttll, 1000 

Nd., Urtemand Nasm us Hansen, 1,500 Nd., 

Hofjuveler Michelsen i Kjobenhavn, 1000 Nd., 

Voghandler Kristian M ilo, 13,000 Nd., Kancelli- 

raad Haugsted, 1000 Nd.; til M inde om Stift- 

amtmand Unsgaard og Rektor Henrichsen er der 

af taknemlige Medborgere oprettet to Legaler, 
hvert paa c. 2,500 Nd.

A f Fond, stiftede til Fremme af det almene 

Vel, maa ncevnes: Fyns S t ifts  Kommunefond, 

dannet i 1829 af de Midler, som bleve tilovers, 
da den i 1748 stiftede synfle Enkekasse ophcevedes, 

nu c. 30,000 N d .; det, som nogle Borgere i 

1829 oprettede til Minde om Formcelingen den
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Iste November 1828, nu c. 2000 Nd., Stiftelsen 
af 18de September, c. 9000 Nd., Odense Kjob- 
mandslavs Understottelsesfond, c. 8000 Nd., 

Handelsforeningens Understottelsesfond, c. 2000 

Nigsdaler.
As Stiftelser med Boliger haves foruden de 

ncevnte: Kjobinand Nasm us Dstrlips Enkes, der 

bestaar i et H us i Skcclkenborg og 600 Nd., den 
Hempclske Stistelse, der bestaar i et H us i 

Munkemollcstrcede.
Foruden disse i denne Fortegnelse og tid- 

ligere ncevnte Legaler, der alle ere 1000 Nd. 

eller derover, haves omtrent 50 under 1000 Nd. 

(En fuldstcendigere Oversigt findes i Th. Vorch's 

„Beretning om Legaler og Stiftelser i Odense.") 

Samtlige Legaler, Fond og Stiftelser, som enten 
ganske eller til Dels komme Odense til gode, 

kunne anslaas til cn Ncerdi af mindst 3 Millioner.

Ved ncermere at undersoge, hvad der endnu 

maatte fortjene eu Onttale i en saadan hi- 

storisk Beskrivelse som ncervcerende, vil man 
snart opdage, at Slottet med Omgivelser 
og Raadhuset ikke ere medtagnc, samt at 
der maa vcere flere Privathuse, der ved et 

eller andet tildrage sig Opmcerksomhed. S t. 

Hans S o gn  er det yngste af ByeNs tre Sogne. 

De l har lige som de to andre faaet Navn efter 

Kirkcn eller rettere det Kloster, som denne skyldcr 
sin Oprindelse. Dette Kloster blev anlagt af og 
fik Navn ester Johaniternc, der var en gejstlig 
Ridderorden, der opstod i det U te  Aarhundrede 

og i Forstningen kun befattede sig med at ove 
Kjcerlighedsgjerninger iinod ft)ge og sättige Pile- 

griimne, der kom til Jerusalem, hvorfor den tog 

Kjcerlighedsapostelen Johannes til sin Skyts- 

helgen. Senere fik Ordenen vcrdslig M agt og 

stör Nigdoin, og det er saaledes, at den kom til 
Danmark, hvor den anlagde Klostre ved Slagelse, 

— Antvorftov, —  iV iborg, Nibe,Horsens— Lund 

og Odense, samt Dueholm paa M ors.
De  forste Sp o r  as Ordenens Tilstedevcerelse i 

Odense ere fra M id ien af det I3de Aarhundrede, 

men det varede derefter ikke ret lcenge, forend 

dens Kloster erhvervede sig störe Besiddelser af 
Jordejendomme trindt om i Landet, hvilket kan 

ses af den Afhandling om S t. Hans Kloster, 

som Professor Paludan-Müller leverede tilKatc-

dralskolens Jndbydelsesstrift sor 1831. Lige op 
til Klafteret byggedes Kirken, der snart kaldcs 
S t  Michaels snart St. Hans Kirke.

Munkene i S t .  Hans Kloster have formodent- 

lig i Overcnsstemmelse med Ordenens oprindelige 
Bestemmelse antaget sig syge og sättige, thi der 
laa et Sygehus paa S t .  Hans Kirkegaard, 

hvilket efter Reformationen blev Sogneprcestens 

Embedsbolig, og de tykke M lire i St. Hans 
Prcestegaard vidne endnu om, at Bygningen 

skriver sig fra hin Tid. Lcengere inde paa Kirke
gaarden anlagdes 1478 et Helliggejsthus, som 

senere blev Kapellanbolig. I  en faldefcerdig 

Tilstand blev denne Gaard folgt 1730 sor 216 
Nd., men 15 Aar efter alter kjobt til Kapellanbolig; 

den blev cndelig folgt i 1800 sor 980 Nd.
Efter Reformationen blev Klosteret formet 

med Stiftets gejstlige Gods og Ncesbyhoved Len. 
D a  Ncesbyhoved S lo t  blev odelagt i Grevens 

Fejde, log Lensmanden Ophold i S t .  Hans 

Kloster, som nu blev en KongSgaard.
T il denne Kongsgaard kom ikke blot de be- 

tydelige Jorder, som Klosteret havde Haft imod 
Best, men ogsaa Ncesbyhoved S lo ts  Marker og 

Skove imod Nord. Disse Jorder bleve senere 

brugte til Grcesning af Nytterheste, men da 
Nytterdistrikterne bleve folgte, gik de over til 
privates Eje, Ladegaardene bleve nedrevne, og 
Aalykkegaard og Marienlund opstode sonc Arve- 
tagere af dette vcerdifillde Jordegods. S t . Hans 
Kloster bestod kun af 3 Floje; der, hvor nu 
Slottets Hovedfloje, —  den nordlige —  ligger, 

var Gaarden aaben, og der laa Ladeganrden lige 
saa langt i Nord, som nu Slotshaven rcekker. 
Jmellenl Hovedgaarden og Ladegaarden laa en 

Dam, hvoraf den nlivcvrende lille er en Levning. 

Der var to Udkjorsler, (af den ene er Nyenstad 

opstaaet), men der var ingen Port i Hovedbyg- 
ningens sondre Floj som nu. 1575 og folgende 
A a r blev Gaarden til Dels ombygget, hvorved 
der blev opfort to Taarne med Vindcltrapper 
inde i Gaarden ved Sideflojenes nordlige Ender. 
Muligen fik da ogsaa Bygningerne deres Anden

etage. I  denne Skikkelse tjcnte Gaarden under 

Navn af Odensegaard, Slottet og S t . Hans 

Kloster til Bo lig  sor Konzerne, naar de gjcestede 

Byen. (Om andre og tidligere Kongsgaarde er 

der alt blevet fortalt). Saaledes henstod Gaar

den til Frederik den sjerdes Tid; Han og mutigen
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endnu mere Hans Dronning, Anna Sofie, yndede 
Siedet meget, hvorfor Han ogsaa 1719 og 20 
oindannede Bygningerne saaledes, soin de illl 
staa, og som det kolorerede Billede viser. Dct 
er den almindelige Forestilling, at Han nedrev 
det gamle St. Hans Kloster for at scettc Slottet 
i Siedet, men dette er urigtigt. De tre Flpje 
erc i alt voesentligt sra en celdre Lid, saa Hans 
ByMforetagende maa have indstrcenket sig til 
Taarnenes Nedrivelse og Opfprelse af den nord- 
lige Lcenge, der blev Hovedbygning»; Materialerne 
hertil fik Han fra 
det gamle Nyborg 
Slot, som Han, 
med Undtagelse af 
den Flpj, som 

endnu staar, lod 
nedrive. Bonderne 
bleve beordrede til 
med deres usle 

Kjoretojer ad den 
ncesten ufremkom- 

melige Vej at 
transportere Ma- 
terialerne hertil.
Ved denne Om- 

byggen .forsvandt 
Ladegaarden, Hä
ven blev anlagt i 
franst Stil med 

snorlige Alleer, og 
Zndkjorselen blev 
der, hvor den nu 
er. Fra en Nejse 
i Hertugdommerne 
kom Köngen om 
Esteraaret 1730 

hertil, hvor Han 
snart udaandede vaa sit Slot. (Om Hpjtidelig- 
hederne ved Zordefcerden hersteds indeholder St. 
Hans Kirkebog en udforlig Beflrivelse).

1789 blev Slottet alter Embedsbolig for 
Stiftamtmanden, og her boede Prins Pontekorvo 
under Spanicrnes og Franskmcendencs Ophold 
paa Fyn i 1808. Da Kristian den ottende var 
kommen tilbage fra Norge, tog Han som Gouver- 
nor over Fyn Ophold paa Odense Slot og 
boede her, for saa vidt Han ikke var paa Nejser, 
indtil Han i 1839 blev Konge. Senere boede

Frederik den syvende her i samme Egenstab, og 
det var i Hans Gouvernementstid, at Haven blev 
anlagt, som den nu er. Ncervcerelsen af et saa- 
dant lille Hof ovede paa mange Maader en ikke 
ringe Zndflydelse og foranledigede nyttige og ny 
Foranstaltninger, saasom at Hovedlaildevejen igjen- 
nem Fyn blev grundforbedret og paa en Strcekning 
beplantet nied Frugttrceer, at der blev gjort Be- 
gyndelsen til forstjpnnende Anlceg i og ved Byen, 
at Daareanstalten blev oprettet o. s. v. Ester 
Gouvernementets Nedlceggelse er Slottet blevet 

Statsejendom og 
bliver nu udlejet 
til forskjellige, der 
iblandt for Tideir 
Stiftamtinandcn 

og Amtsforvalte- 
ren. Her har og
saa det nordiske 

Museum sinPlads. 
Dette, oprettet af 
enForeningiI860, 
bestaar af a) For- 
eningel̂ s Samlillg, 
der indeholder c. 
1600 Numere sra 
Stenalderen, 90 

fra Broncealderen, 
500,deriblandtVi- 
mosefuildet, staden 
crldrc Zernalder, 
330 fra Middelal- 
deren, smnt en 
Myntsamling af 

200Exemplarer,d) 
deil afLcege Lassen 
i Sletterpd mod en 
aarlig Livrente af 

300 Rd. fra Odense Kommune i 1870 fljcenkede 
Sämling af c. 8000 Numere, hvoraf de fleste 
henhore til den celdre Stenalder.

Fra Slottet ville vi vende os til Kirken, af 
hvis Mrc der findes et Billede paa et af de 
senere Blade. Kirken er bygget i Korsform; de 
to Sidebygninger, som danne Korset, have tid- 
ligere vceret Kapeller, som forst 1749— 50 bleve 
bragte under et Tag. (Midlerne til dette Bygge- 
foretagende bleve til Veje bragte ved et Lotteri.) 
Over en af Zndgangene paa den nordre Side,

J e n s Benzon.
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som NU er tilmuret, ses Gyldenstjoernernes Vaaben, 
hvilken Familie her har hast en Familiebegravelse. 

P a a  samme S ide  findes Zohaniternes Symbol, 
et i Enderne tveklovet Kors. P a a  Kirkens ostlige 

G avl er der i en rund Sten  indhugget en Figur, 

der ligner et Hjul, endvidere en ottekantet Sten 

uden Zndskrift og Billede, og tcet ved Eiden 

deraf en lille Figur, der synes at siulle forestille 

en kvindelig Helgen. Blandt dem, der hvile i

hoved Slot. I  en Forbindelsesbygning imellem 
Kirkens Taarn og Slottet henstod den Kiste, som 
gjemte Stovet af P r in s  Kristian af Hessen, -s- 
1814; i 1862 overfortcs den til Prinsens Familie
begravelse i  Domkirken i Slesvig. Denne P rin s, 

som var den forste, der havde Titel af Gouvernor 

over F yn  og som saadan boede paa Slottet, 

var en Broker til Frederik den sjettes Dronning 
og forlovet med denne Konges Datier, nemlig

F y n s  S t i f t s  Sparekasse.

Kirken, ere den moegtige Ridder Berneke Schinkel, 
som levede i Dronning Margretes Tid, Marsken 
K lavs Ronnov, s 1486, Henrik Knndsen Gyldeti- 

stjcerne til Nefstrup, s- 1517, Ejler Bryske til 

Dallund, s- 1529, og Hans S p n  K lavs Bryske, 

-f 1537, Anna Gyldenstjcerne, Peder B ild  til 

Svanholm , s- 1521, og Prcdbjorn Podebust, -s- 

1541, samt Hans to Hustruer. De  fleste af disse 

Riddere have vceret Befalingsmcend paa Ncesby-

Arveprinsesse Karoline. Nummet, hvori Kisten 
Henstod, er senere blevet omdannet til et Ligkapel. 

Z  Aarene 1823— 24 undergik Kirkens Zndre en 

Hovedreparation, hvortil Midlerne, da Kirken 

ingen Fornme har, bleve til Veje bragte ved en 

Zndsamling over hele Landet, hvorved der indkom 
4,400 Nd. I  1841 skjcenkede Kristian den oltende 

Kirken dens nu havende Orgel. Ved Graabrodre 

Kirkes Nedrivelse stk Kr. Iversen, der betragtede
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sig som en Esterkonnner af O luf Bager, den paa 
S ide 103 beskrevne Mndetavle flyttet hen i S t .  
H an? Kirke. Z  1856 fik Kirken ny Vinduer, og 
den uskjonne M u r  til Gaden blev aflost af dct 
nuvcerende Jcernstakit; men kun en gjennemgri- 
bende Nestavration kan gjengive Kirken dens oprinde- 
lige Skikkelse og gjore den ü l et venligt Gudshus.

Frederik den fjerde bestemte, at S t. Hans 
Kirke skulde vcere Garnisonskirke; og da den ogsaa 
siden har vceret dette, ran uian her tage Anled- 
ning lil at omtale Mindesmcerkerne paa Assistents
kirkegaarden over Krigerne fta de to sidste Krigc, 
som der ere jordede. Pladsen lil denne Kirke- 
gaard blev afstukken i Slutningen af forrige 
Aarhundrede, men der var en saa stcerk Uvilje imod 
at benytte den, at den forst efter 1815 blev 
planeret og alnnndelig tagen i Brug. Kirke
gaarden er siden bleven ineget udvidet og gjenuner 
ml Stovet af flere, end der lever i Byen.

Mindesmcerket over Krigerne fra 1848— 50, 
hvoraf de fleste kom Haardt saarede hertil efter 
Slaget ved Frederits, har folgende Zndskriftcr, 
paa Forsiden: „Med Gud for Konge og Fcedre- 
land". —  „Her gjemmes Stovet af 119 dailste 
Krigere, dode paa Lasareterne i Odense 1848, 
49, 50." -
„Del var simple Mcend uden Navn, uden Glans,
M e il vor Moder inderlig kjcere,
S o m  lil Leg de gik i  den blodige Dans,
O g  de dode for Danmarks JEre." 

paa Bagsiden: „1 Sam . 7, 12. O g  Han kalbte 
Stenen Eben-Ezer o : hidtil har Herreil hjulpet 
paa den hojre S ide: „Hvad de heb findes op- 
tegnet i Vogen „Krigen 1848, 49, 50 og de 
faldncs M inde", hvis Forfatter skjccnkedc Znd- 
tcegten af sit Vcerk til oenne Mindesten"; paa 
venstre S ide: „Oprcjst tredie Aarsdagcn efter 
Slaget den 6te Zu li 1849 af lakilelnlige Med- 
borgere". P a a  Milldcsmcerkct over Krigerne 
fra 1864 staar paa Forsiden: „Gud Han raadcr, 
naar v i fange Se jr igjen." —  „Til takilemlig 
Erindring om 76 danfle Krigere, dode paa La
sareterne i Odense 1864, langt fra Hjem og 
A rne;" paa Bagsiden: „Odense Kommune rejste 
dette M inde." "D e l forste Mindesmcerke er le- 
veret af Stenhugger Kleviug, deil Gang i Flens- 
borg, nien Sejrens Engel er modeleret af Bisseil; 
det andet er forfcerdiget af Stenhugger Andersen 
her i Staden. Desuden er der paa denne 
Kirkegaard endnu folgende Mindesmcerker, som 
Medborgeres Erkjendtlighed har sat: over Told- 
inspektor, Etatsraad Blom, sat af Odense Han- 
dclsstand, Politimester, Kailcelliraad Hejde, sat 
af slesvigste Venner, Rektor, Etatsraad Henrichsen, 
sat af Clever og Medlcerere, v r. Eichel, sat af 
hjulpne syge og Venner, og Biskop Plum , sat af 
fnnfle Prcester. P a a  Sogneprcest Westengaards 
Grausten findes et kmlstllerifk udfort Basrelief, 
forestillende „Kristus soin den gode Hyrde". E t 
sjcelden smukt og kostbart M inde vil snart rejse 
sig paa Gravhojen over Symaskinefabrikant H. 
Demants Hustru (se S .  70, 71 og 73).

V i  vende tilbage til S t. Hans Kirke for at 
stifte Bekjendtfkab med de Prcester, som her have 
vceret ansatte siden Reformationen. Dell forste, 
man kjender, hed Lavrids Eliesen; han var fana- 
tifl reformsyg og satte sig op imod Bifkoppen, 
ja opstog som en anden Luther en haandskreveil 
Plakat paa Kirkedoren. D a  Han ikke vilde under- 
kaste sig den Dorn, som Hans hervcerende Fore- 
satte fceldede over Ham, blev hall indstcevnet for 
Universitetets Domstol. Z  Kjobeilhavn gjendobte 
an sin S o n  ved St. Anlla Bro, hvorester hall 
lev afsat og kästet i Fcengsel. Efter Hans Af- 

gang oprettcdes ved Kirken et Kapellani, hvortil 
Hojbp So g n  heillagdes som Allilex. Halls Efter- 
lllaild, Zakob Henriksen, var bekjendt for siil 
Besiildighed og Veltalenhed. Dell folgeilde Prcest, 
Hans Stage, levede lidet kristeligt og druknede 
sig 1590 i Prcrstegaardens Brond. Derpaa kom 
Hans Nielsen, tidligere Rektor ved Latinskolen; 
hall havde flere Stridigheder, iblalldt alldet ell, 
soul fremkom deraf, at Han havde taget et P a r  
Udensogns til Alters. Sondcrjyden, M ag. Heil- 
rik Mikkelsen, var vel en lcrrd M and og udgav 
Smaaskrifter paa Dansk, Tysk og Latin, lncn 
oasaa et uroligt Hoved og cndte lned at blive 
afsat fra dct Prcesteembede i Haderslev, hvortil 
Han her fra blev forflyttet. Hall dode i Hamburg 
1646. Eftermandell, M ag. Wichmann Hasebarth, 
endte svlil Biskop i Viborg. Z  Aaret 1707 blev 
den tyske Feltprcesttjencsle, som blev oprettet 1700 
og var bleven forrettet af eil egeil tysk Feltprcest 
ved Graabrodre Kirke, foreilet med St. Halls 
Prcestekald, og den forste Sogneprcest, der prcc- 
dikede Tysk for Garlnsoileil og eil lille fornem 
Krcds af tyske Embedsincend, i Spidseil for hvilken 
Bistoppeil og Stiftamtmalldell stode, og Dansk 
for Sognemeiligheoeil, var Sonderjyden Zver 
Lagesen. Seilere kom der atter indtil 1722, da 
S t. Halls Kirke blev Garnisonskirkc, eil eejen 
tysk Feltprcest, saa der i nogell Tid blev holdt 
tysk Glldstjeilcste baade i Graabrodre og S t. Hans 
Kirke. Lagesen blev efterfulgt af eil anden 
Sonderjyde'ved Navn Hans Woldike, der dode 
1754, og Han igjeil af Nordmanden B o  Broder- 
sen Hageil, hvorester de i Odense fodte Mcend, 
Jorgen Hee og Anders Borch, virkede i Kalbet. 
Z  den folgende Prcests, Henr. Aachen's Tid —  
1778— 1798 —  ophorte den tyske Gudstjeneste. 
Derefter var Digteren, Hans Kr. Bunkeflod, 
Sogileprcest indtil 1805, og Provst E. B . Praem 
til 1818; i den sidstes Tid blev Paarup Sogne- 
kald udsondret fra Hospitalsprcesteembedet og hen- 
lagt til S t .  Hans, men denne Forbindelse varede 
kun kort, idet Paarup snart blev et eget selv- 
stcendigt Sognekald. De  folgende Prcestex have 
vceret: A. H. Steeilbuch til 1821, E. From  til 
1830, L. K. D . Westengaard til 1853 og nu 
Th. Steenbuch. .

Zfolge et paa Prcestegaardens ostlige Gavl 
anbragt Aarstal er den overste Etage paa denne 
Gaard formodentlia paasat 1636. D e  residerende 
Kapellailer bleve kun i  kort Tid i Embedet og
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kjendes ikke en Gang allesammen af Navn; en 
Undtagelse gjpr dog Zoh. Benedikt Nejmer, som 
tre Gange anssgte om Nibe Bispestol og havde 
Stridigheder med Stiftamtmanden og Sogne- 
prcesten, endvidere E lia s Grüner, som ogsaa havde 
vidtlpftige Processer og dpde i Kaldet 1750, 
efterfulgt af Sinnen , i hvis Embedstid Boligen 
solgtes. Dette Embede horte til de Kapellanier, 
som ifolge Reskript af 30te September 1803 
skuide nedlcegges til Fordel for Skolevcesenet; 
man ansaa nemlig Skolen for vigtigere end 
Kirken og mente, at der var Prcester nok endda. 
—  Sangtjenesten forrettedes indtil 1802 af en 
„Hörer" ved Latinskolen; men ved S iden af 
denne Kirkebetjent fremkom allerede i det 17de 
Aarhundrede en Klokker, som tilligemed Organisten 
havde Bolig i et Hus, der laa imellem Kapellan- 
boliaen og Prcestegaarden. Ved Oprettelse af 
Mulernes Skoler blev Klokkeren under Navn af 
Kateket tillige Leerer ved en af disse Skoler. 
Zblandt disse Klokkere maa ncevnes Zoh. Zprg. 
Nosengaard, j- 1825; Han lod den aabne Kirke- 
gaard lukke imod Gaden ved en M u r  og bekostede 
en Zernstakitport til Zndkjorselen; Han tog des- 
uden Del i den Tids sociale Anliegender. Z  
Hans Tid —  1801 —  blev Klokkerboligen folgt. 
Nosengaard efterfulgtes af Kristen Jver Schmidt, 
t 1858, og Han igjen af Pct. Christcnsen, der 
ifplge den ny P lan  for det kommunale Skole- 
vcesen bliver den sidste Klokker, som tillige er 
offentlig ansat Lcerer. Flere af Kirkens Organisier 
have vceret Stadsmnsikantere, en Bestilling, som 
gik ind for en Sne s Aar siden. Organisterne 
siden 1800 have vceret: P . Zohansen, Z. H. F. 
Falch og nu M .  Hansen.

Det nnvcrrende N a a d H u f e s  nndcrste Etage 
er meget gammel, men hvor gammel kan ikke 
bestemines. Allerede i 1480 laa Byens Naadhns 
der, hvor det nu ligger —  Nr. 8 paa Vestcrgade 
— , og det er ikke urimeligt, at del er den samme 
Bygning, som Hvitfeld kalder det stettinske Hus. 
H v is  denne Formodning er rigtig, er der lige- 
ledes Grund til at formode, at det er bygget i 
Erik Pommerinkes Tid, thi denne Konge indkaldte 
en Del pommcrske Adelsmcend, hvoraf flere ned- 
satte sig i Odense og bleve Stamfcedre til den 
saakaldte Odense Adel. Zndtil Ombygningen i 
1794 var Raadhuset prydet med polercde Granit- 
sojlcr, som lpb ad Gavlen og Forsiden, af hvilke 
forste endnu ses Fodstykkerne ved Siderne af den 
tilmurede Dor; Gavlene vare takkede og besaite 
med smaa Taarne. Ved en Hovedistandscettelse i 
1769, hvortil Midlernc efter den Tids V rug  
skaffedes til Veje ved et Lotteri, beholdt Byg- 
ningen sin oprindelige S t il,  men denne forsvandt 
ganske ved Ombygningen i 1794, hvilkct Prcesten 
Gottschalch roser, idet Han i sin Beskrivelse af 
Vyen siger: „Raadhuset var vel cervcerdigt ved 
siir Storrelse og M d e ,  nren vakte Bcodbydelighed 
ved sin gotiske Sm ag". M a u  konnner herveo til 
at udbryde: „ S inag  og Behag ere forskjellige"!
Z  Frederik den femtes Tid henflyttedes Hoved-

vagten, som tidligere formentlig har vceret paa 
Skjolden, til Raadhusets Sidebygning ud imod 
Flakhaven. Raadhuset for 1794 havde flere 
Mcerkeligheder, som nu ikke findes der, saasom 
en Dor, hvorpaa der var malet en Konge, som 
slaar en M and til Nidder, et autikvarisk Skab 
med Zndskrift, Ruder med Glasmalerier, hvilke 
sidste opbevares paa det oldnordiske Museum. 
P a a  den störe S a l  hcengcr dog endnu störe 
Portrcetmalerier af Frederik den femte og Hans 
to Dronninger. O m  Brystbilledet i Gavlen s. 
S .  35. Raadhuset er blevet brugt til mange 
forskjellige Ting, af hvilke forst og fremnest maa 
ncevnes de Moder, som Konzerne her mange 
Gange have holdt med Nigets Stormcend. Det 
mcerkeligste af disse er den uheldsvangre Nigsdag 
i 1657, hvorom en svenst Spejder fortceller, at 
Köngen blev modtagen uden for Byen af en stor 
ridderlig Skare, sonr ledsagede Ham til Slottet, 
hvor Borgerskabet stod i Gevcer; den folgende 
D ag  kjorte Han i en forgpldt Karosse til Naad- 
huset, hvorhen Adelen, Nigsraadet og hoje Offi- 
cerer fulgte Harn til Fods; i Naadhussalen stod 
Köngen, omgiven af Nigets Stormcend, nridt for 
Kaminen, Kantslcren oplceste Trontalen, hvorefter 
Veslutningen onr at begynde Krig med Sverrig 
blev tageir; Köngen kjorte dort paa samme 
Maade, hvorpaa Han var kommen. Det var kun, 
naar en vigtig kongelig Kundgjorelse skulde nred- 
deles, at Almuen fik Lov til at komme ind i 
denne Sa l. Derimod blev den i det 16dc og 
17de Aarhundrede jcevnlig benpttct af Adelen og 
fornemnre Vorgere til Vryllupsfcster, hvorfor 
„RaadhuSstegerset", der fandtes i den lave B y g 
ning, som laa der, hvor nu Skolebygningen 
staar, -var en ikke uvcesentlia Del af Raadhuset. 
M a n  gik i festlig Optog fra Kirken til Naad- 
huset, hvor Frucrne selv „gik for Borde". I  
Slutningen af forrige Aarhundrede begyndte man 
at bcnytte Naadhussalen til Afholdelse af Borger
fester i Anledning af Köngens FodselSdag. Paa  
samme Tid fik omflakkende Goglere og i 1791 
og 92 ogsaa en tysk Skuespillerbande Lov til at 
benytte Sä len —  s. S .  22. Z  ovrigt brllgtes 
Raadhuset til Magistratens Forsamlinger og til 
Holdelse af Naadstueretten, og i det 17de A a r
hundrede henlagdes ogsaa Aytinget til denne 
Vygiriirg. Dette sidste havde tidÜgere paa for
skjellige Steder vceret holdt under aabeu Hinnnel, 
sidst paa Fistertorvet, som paa Fugleperspektivet 
af 1593 kaldes Zustitstorvet, hvor jo ogsaa Kagen 
havde sin Plads. I  Raadhusets anderste Etage 
var en Gang ByenS Vinkjcelder, som Magistraten 
havde faaet Privilegium paa at holde; feuere var 
her Told- og Vejerbod. Zndtil Ting- og Arrest- 
hliset byggedcs, vare Arresterne i Huler under 
Raadhuset; disse vare imidlertid hvcrken sikre 
eller altid tilstrcekkelige, thi Fangcrne brpde tidt 
ud, og i Ipdefejden 18 li) og den kort derpaa 
folgende Falskncylllnertid benyttedes ogsaa Byens 
Sprpjtehuö til Fangernes Anbringelse. Side- 
bygningen inde i Gaarden er opfprt i 1862, og
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i  dennes S a l ,  som er prydet med et stört 
Portrcetmaleri af V. Petersen —  s. S .  79 og 
88 —  holdes Byraadsmoderne. Foruden hvad 
der er ncevnt, findes for Tiden i  Naadhuset Borger
mesterkontorei, et Postindleveringskontor, Naad- 
stuearkivet oa en Bo lig  for Opsynsmanden. Et 
nyt og tidssvarende Raadhus v il forhaabentlig 
ikke ret lcenge lade vente paa sia.

T il Naadhuset er Byens Bestyrelse og Rets- 
plejen knyttet. De  kommunale Anliggender be- 
stüredes af Borgermester og Naad; de forstes 
Antal var indtil 1766 to. D e  valgtes forst af 
Borgerne, men efter 1441 af Köngen. 2  celdre 
Tid fordredes ingen sceregen Dannelse til dette 
Embede, men ansete, velhavende Borgere bleve 
valgte dertil. (O m  Borgermestrenes og M a d -  
mcendenes M agt er fortall paa S id e  101). De  
havde iblandt andet den P lig t  at udskrive det 
Mandflab og den Skat, som Köngen forlangte, og 
personlig at aflevere samme; i Krigstilfcelde maatte 
de ogsaa anfore 
dette Mandflab, 
men oste und- 
droge de sig 
denne P lig t ved 
at stille en an
den for sig. E i 
den 1660 have 
Borgcrmestrene 

vceret: Jens
Madsen Nosen- 
berg, 1666— 82,
Knud Knudsen,
1666— 77, Jens 
Eriksen, 1667—
89, Villum  Zeu
sen Nosenvinge,
1682— 84, Kr.
Vestesen, 1684 
— 88, P . Blan- 
chenborg, 1688 
— 1711, Z. Kri- 
stensen Skovbo,
168 9 -1 7 19 , Zak. Möller, 1 71 1 -1 7 ,  Z. F ris, 
1717— 24, A.v. Bergen, 1719— 43, Thor Hansen, 
1728— 31, B . Simonsen til 1735, Kr. I .  B les 
til 1749, A.Martfeldt, Holm og Nielsen til 1760, 
hvorefter Byen stk kun en Borgermester, Scjdelin 
til 1772, Kofod til 1780, Bendz til 1790, hvorefter 
Han i nogen Tid var Landsdommer, og Lindved 
Borgermester, men derefter blev B . atter Borgerme
ster indtil 1824, Reimuth til 1846, Estrup til 1860, 
Hausted som konst. til 1862 og nu L. Mourier.

Folgende fundne Oplysninaer og Smaabemcerk- 
ninger om disse Borgermestre turde have al- 
mindelia Interesse: D e  fleste Borgermestre for 
1800 ügge begravede i Byens Kirker. Jens 
Madsen boede i  Nedergade, N. Knudsen for- 
modentlig i Nr. 14 paa Fiflertorvet; I .  Eriksen 
var fra Vestengaard i Iy lla nd  og lod sine Born  
faa dette Tilnavn; Hans Sonnesons Sonneson 
var Sogneprcest Westengaard til S t . Hans Kirke;

denne Borgerinester ejede Hollufgaard, Dallund 
og Margaard og var tillige Amtsforvalter. A f 
Navnet Nosenvinge har Odense Haft flere Borger
mestre: et Minde om Stamfaderen til dem, M a 
gens Nosenvinge, have v i i Hjornegaarden til 
Torvet og Adelstrcede —  s. S .  32 — , bvor 
ogsaa Villum  Nosenvinge boede. Vestesen dode 
som Raadmand i Kjobenhavn. Blanchenborg 
boede i Nr. 24 paa Vestergade; at Han, uagtet 
Han var Borgermester i 23 Aa r og en vel ansei 
Mand, ikke havde samlet sig Formue, ses af, at 
Hans Enke hos Köngen androg paa Eftergivelse 
af en Skatterestance paa 13 Rd. Jens Kri- 
stensen Skovbo blev beflyldt for Egennytte, Tyranni 
og Underflceb, ja endogsaa for, at Han beholdt 
Köngens Skalier og sorodte Kommunens Ejen- 
domme og Kapitaler; en Kommission blev ned- 
sat, som fandt Klagerne ugrundede. (M isiro , 
Dtisundelse og Angiveri florerede den Gang i 
Odense, og den ene UndersogelseSkommission efter 

den anden blev 
nedsat). Jens 
Kristensen boede 
i den Gaard, 
som nu er Love- 
apotek, til hvil- 
ken da ogsaa 
Spejlfabrikant 

Rl>mp's Ejen- 
dom —  Nr. 6 
—  horte; Z. 
Kristensen folgte 
denne sidste til 
Kjobmand Tho
mas Flensborg 

s. S .  34 — , 
Jakob Möller 
ejede en 40  Huse 
og Gaardc i 
Byen samt mange 
Zorder. Hans 

S t .  H a n s  Kirke. Enke aav 400
Rigsdalertil St.

Hans Kirke, hvor dette P a r  ligger begravet, 
og 400 Nd. til sättige i St. Hans Sogn. 
Ändr. v. Bergen var den forste, som lceste 
den latinfle Indflrift paa St. Knuds Kirke, 
til hvilken Han skjcenkede et kostbart Dobefad. 
v. Bergen var gift med en Landorph, hvilken 
Slcegt tilligemed Rosenvingerne, Mulerne og 
Birkeroderne i Slutningen af det syltende og 
forste Halvdel af det attende Aarhundrede vare 
de fornemste Familier i Odense. Thor Hansen 
var gift med v. Bergens Datier, der som Enke 
gav 290 Slettedalere til S t .  Hans Kirke. Bonde 
Simonsen var Bedstefader til den bekjendte dyg- 
tige historifle Forfatter Vedel Sim onsen; B. S i 
monsen dode som Landsdommer paa sin Ejen- 
dom Elvedgaard. B les kom i Besiddelse af 
Fraugdegaard. Martfeld ledede S t . Knuds Kirkes 
odelceggende Nestavration i  Tiden fra 1752 til 
57 og er bekjendt for sin stelle Regnflabsforelse;
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det var bans SM , som var den egentlige Stifter 
af Landyusholdningsselfkabet i 1769. Martfeldt 
boede i Nr. 9 paa Overgade. Om Holm er for
talt paa Side 43.

De forrige Aarhundreders Vorgermestre og 
Naadmcend synes mere at have vaaget over deres 
egne end Byens Znteresser, og de Fremskridt, 
som stete i Slutningen af forrige Aarhundrede 
—  Gravningen af Kanälen, en Sygeindretning 
i Hospitalet, Vandledningens Forbedring ved et 
nyt Nendelag, hvortil P. Eilschou's Enke gav 
5000 Nd., og Brolcegningen paa Torvet, Naad- 
husets delvise Ombygning osv. —  styldcs nor
mest Stiftamtmand Buchwald, 1789— 1798. 
Det er fprst, ester at Byen har faaet eil af Bor- 
gerne valgt Neprcesentation, at den har faaet fit 
gode Navn og Nygte som Kommune.

ikke ringe Styrke de tre ncevnte Garder i Uni
former, hvoraf den ene var mere latterlig end 
den anden. Hvis den nuvcercnde Slcegt saa Nat- 
voegterne og de tre Nationalgarder trcekke op, 
vilde dens Lattermustler blive satte i en livlig 
Bevcegelse. Luftningen sra 1848 bortpustede 
ogsaa disse Znstitutioner; dog forsvandt Nat- 
vcegteruniformen med Morgenstjcernen fprst ved 
Politiomordningen, der traadte i Kraft den Iste 
Zanuar 1866, og Natten til denne Dag lpde de 
gamle dejlige Vcegtervers for sidste Gang igjen- 
nem Odense Gader. Ordningen medfprte Op- 
rettelsen af en Politistation og Anscettelse af en 
Politiassistent og uniformerede Politibetjente; 
Vestemmelserne for denne Reform udarbejdedes 
af Politimestcr, Kancelliraad Alex. Hejde —  s. 
S. 118— , men Reformen gjennemfortcs fprstaf

MindcstMe over Krigerne fra 1818, 49, 50. Mindestxitte over Krigerne fra  1864.

Netten plejedes af Tingmcend og en iblandt 
Bpens Borgers af Köngen udncevnt Vyfoged, 
der, hvad der ogsaa er vist paa Side 47, tidt 
ikke havde Kjendskab til Lov og Net. Til Or- 
denens Opretholdelse fik man Bysvende, der 
vare bevcebnede ligesom vore tidligere Natvcegtere, 
nemlig med en saakaldt Morgenstjcerne, en lang 
Slang, i hvis ene Ende der var anbragt Pigge. 
Senere i Kristian den fjerdes Tid oprettedes en 
Borgermilits. Andre senere Nationalgardervare det 
grpnneridende Kor, oprcttet 1743, og Fodjcegerne, 
hvis fprste Opriridelse var et frivilligt Korps, som 
Byen oprettede under Krigen fra 1807— 14. Z 
Frederir den sjettes Tid fik Nationalgardetjenesten 
et stört Omfang, og Odense stillede da med en

nuvcerende Politinrestcr, Vyfoged og Bystriver, 
Appellationsretsraad G. Koch. Byfoged- og By- 
striverembederne ere nu forenede.

Endnu staar tilbage at opspge de Historist 
mcerkelige Hufe, de Fremtoninger og mere be- 
kjendte Mcend, som ikke ere blevne omialte i det 
foregaaende. Gaa vi op ad Overgade fra Mynter- 
strcede, hvilket vi fulgte paa den sagende Van- 
dring, hvis Zagttagel'ser bleve afbrudte paa Side 
63, finde vi strax Mindetavler i Gaarden Nr. 
50 —  Sadelmagcr Voye'S —  Der er Ire saa- 
danne, som nu fidde inde i Gaarden; paa den
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ene ses Io prccgtige Lover og lceses: „H. Ulrich 
v. Dewitz. F. Birgitta Elsoe v. Hahn, ^.vno 
1681"; paa den anden, som sidder lige under 
den forste, findes ogsaa Io Lovefkikkelser, der dog 
ncesten ere fortcerede af Tidens Tand, her staar 
Aarstallet „1667". Disse Io Tavler höre fammen, 
thi de vife os Dewitz's og Hans Svigerforceldres 
Vaabner. P a a  den tredie Mindetavlc have v i 
Göyernes og Billernes Vaabner, smnt for oven 
Vogstavernc „1?. 61. Ll. 8. og L .  L . N . v . " ;  
Aarstallet er her „1646". Z  en Egekrands paa 
Tavlens Midte ere Bogstaverne „8. 1^."
sammenslpngede. Det er desvcerre nu umuligt 
at give nogen Oplysnttlg om, hvilke Navne disse 
Bogstaver skulle betegne, men Vaabenmcerkerne 
og den storslaaede Konsolsttl, hvori denne Gaard 
var og tildels endnu er bygget —  s. S .  19 og 
48 —  tyde paa, at den er bleven bygget og be- 
boet af Adelsmcend. Et S a a n  ved endnu at 
fortcelle om F rll Dewitz, at hun, öfter at alle 
andre havde negtet det, tillod, at hendes Karosse 
blev brugt til at kjore en Forbryder til Netter- 
stedet. Hun skjcenkede en Bondegaard til Ved- 
ligeholdelse af sin og Mandens Begravelse i Frue 
Kirke; Gaarden er i Tidens Lob, uden at nran 
ved hvordan, gaaet tabt for Kirken; i Siedet for 
denne er der til Kirken udbetalt 240 Nd. —  
Farver Hvalso's Gaard, Nr. 47, der har en af 
de ejendommelige tilbagetrukne Kviste, der have 
hcle Fa^adens Lcengde, er bygget af General 
Norckenkrone eller Hans Enke; hun skjcenkede i 
1787 Frue Kirke 500 Rd. til Vedligcholdelse af 
sin dervcrrende Begravelse. Z  Sidebygningen til 
Nr. 41 fandtes Stiststidendens Trykkeri i Tiden 
fra 1792 til 96, i hvilken det ejedes af Kjob- 
mand Nt. T. F. Fabcrs Fader; i denne Gaard 
findes cu lang Svalegang. I  Gaarden Nr. 28 
var det, at K lavs Berg med sine 12 Svende 
boede og skar Altertavlen i Frue Kirke —  s. S .  
40 - ,  indtil for et halvt Aarhundrede siden stod 
Gaarden endnu, som den stod i Kong H an s 's  
Tid, med smaa Figurer i Mureir i underste Etage, 
og ligncde da den bekjendte Kong H an s 's  Gaard 
i Aalborg. I  vort Aarhundrede har her vceret 
Toldbod og Zodesynagoge. (Zodernes Antal i 
Odense var tidligere storre endnu; i  1818 fik de 
fynfke Zoder en egeil Kateket, nenrlig Asser 
Daniel Cohen, der er bleven bekjendt ved sit 
Vcerk „Krigen i Aarelle 1848, 49, 50 og de 
faldnes M inde" —  s. S .  1 18 — ). Over Doren 
til Nr. 15, tilhorende Skrcedder Greve, lceses: 
„Gud nced os", samt Bogstaverne „1̂ . 1^." —  
„8. L . "  —  , A  D ." —  „I). L .",  oa Aarslallet 
„1756"; Stedet, der er bygget som oen oven for 
ncevnte Gaard Nr. 47, ejedes i ncesten hele for- 
rige Aarhundrede af Handskemagere. (Om  dens 
Bagbygning se S .  32). Gaarden Nr. 16 ejedes 
en kort Tid af S .  Hempel, som her forst anlaade 
sit astronomiske Observatoriunr. Tidligere ejedes 
og beboedes denne Gaard af Borgermester Sejde- 
lin. Z  Nr. 18, Tobaksfabrikant Zensens Gaard, 
var „Fyns A v is 's "  Bogtrykkeri i den Tid, Ove

Thomsen ejede Bladei og Trykkeriet. Gaarden 
Nr. 1, Brockmann's Hotel, har vceret beboet af 
Mulernes Slcegt. Naadlnand Niels M u le  om- 
byggede Gaarden 1685 og lod da over Doren 
indscette et allerede den Gang gammelt Trcebillede, 
som et S a g n  havde gjort snart til Kejser Otto's, 
snart til Odins Billede, og flrev paa Bagsiden 
deraf, at her havde Odense gamle Naadhus ligget, 
hvilket, hvad der vil frcmgaa af, hvad der er 
fortalt paa S ide 119, km  var en los Formodning; 
Billedet forestillede ogsaa noget ganfke andet, end 
Sagnet fortalle, nemlig vistnok den barmhjertige 
Samaritan. Niels M ule  ejede Nislefgaard. Z  
Nr. 1 har senere Borgermester Zeus Nielsen og 
Amtsforvalterne Kr. Dstrup og Jakob Bang 
boet. De Bygninger, som nu udgjore Hotellet, 
ere i Aaret 1853 opforte af Gjcestgiver Frederik 
Larsen, der var en velbegavet Mand, der ogsaa 
en Tid log en ikke ringe De l i kommunale An- 
liggender. Z  Nr. 3 boede i Midten af forrige 
Aarhundrede Mattias S ibbern, som var Ur- 
mager, Syngelcerer eller Kantor ved Latinskolen 
og Organist ved S t. Knuds Kirke; Han var Fader 
til Hans Sibbern, der arvede Ejendommen og 
var den sidste Professor ved Gymnasiet; denne 
sidste dode 1804 og har efterladt sig flere Sm aa- 
strifter. Z  Nr. 5, tidligere hörende fammen med 
Nr. 3 og 1, have boet Rektor, Professor Soren 
Anchersen og Etatsraad, Vorgermester Vendz; 
den sidste var Fader til de tre udmcerkede Brodrc, 
Ofsicercn Carl Ludvig B., f  1843, Lcegen Henr. 
Ka rl Bang  V . og Maleren Vilhelm B , f  1833. 
Nr. 9, Naadmand A. Boesen'S Gaard, har vceret 
ejet og beboet af Borgermestcr Martfeldt, Raad- 
stueskriver Jens Orten og Kammerherre Baron 
Holsten.

Z  Nr. 2 paa Veslergade, Billettor Hvalso's 
Ejendom, boede i Midten af forrige Aarhundrede 
Guldsmed og Naadmand Bjornsen, der til Veje 
bragte en bedre OrdI^ing af Brandvcesenet i 
Odense. Allerede i 1649 forekommer i For- 
tegnelse over Byens Znveiltar en Antydning 
af, at Byen ejede en Vrandsprojte, som her 
kaldes eil „Wandspruds med des tilbehoring". 
En  storre Udvidelse af Brandvcesenet stete i 
Vuchwalds Tid, da der blev anstasfet en eilgelsk 
Sprojte. Brandvcesenet er flere Gange blevet 
omordnet, sidste Gmig i  1873, da der efter For- 
slag af Vyraadsmedlcm, Kancelliraad Borch ved 
dette Vcesen blev ailsat lütter lonnede Folk.

Z  deir tilstodende i Konsolsttl opforte og med 
Vifte-Udfkceringer prydede Ejendonr i Skomager- 
strcedet har boet Kateketer. Gaarden Nr. 4 paa 
Vestergade, Kjobinand Zakobsens, har tilhort 
Professorer ved Gymnasiet; den er nu en af de 
smukkcste Bygninger i Byen. Z  Nr. 4 og 6 
boede Didrik Fiuren —  s. S .  64 — , og i Be- 
gyndelsen af dette Aarhundrede Zuda Salonron, 
imod hvein Optojerlle i Zodefejden iscer vare 
rettedc. I  Nr. 9, tilhorende Kjobmand Georg 
Henningsen, boede i Sttltningen af forrige Aar
hundrede Bager Jorgen Mikael From, der var
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en af Byens rigeste Borgers; Han har opfert den 
nuvcerende Brigning, hvis Guirlandedekoration 
godt passer til hin Tid; der bliver saaledes tre 
Bygninger, sonr have denne Prpdelse —  s. S .  27. 
Z  den nedbrudte Nealskolcgaard grundlagdes S t ifts 
lidenden og dens Trykkeri 1772 af Kristian Gornr- 
sen Bjerring. Z  Nr. 11, som tilhorte afdode Laane- 
kontorsbestrirer og tidligere „Sladshauptmand" 
G. Schmidt, boede Stiftsprovst Jakob Namus, 
der i 1762 efterfulgte sin Fader i Bispeembedet. 
En  senere mere bekjendt Ejer var Brygger Povl- 
sen. —  s. S .  22 — . Ansete Kjobrnanrd af 
Navnet Docker have beboet et P a r  andre Gaarde 
ved Flakhaven. Hvem der har bygget Vinhandler 
Her-'s anselige Gaard med den störe Karnap —  
Nr. 20 —  ses af en Zndskrift over Porten; her 
staarnemlig: „Aar 1763 er denne Gaard be
sorget opbygget af Hans Peter Dreier Farvers 
Eftermand Christian Friderich Stisser og deres 
Hustru Daliane Lund, boende lige overfor. Loli 
Deo Olorlii.". Jnde i Nr. 24, Vager Ibsens 
Gaard, haves Io Mindetavler; paa den ene 
ses to Vildmcendog lceses: „Gvdt Fader S o n  och 
then Helligandt bevaer thete H vs fra Faldt Skade 
och Brandt, Gvdt Unde O s  Herre saa at bigge 
och boe, at W i maa fange then ewige Glede 
och Roe. Vomivi 68. Mickel Hansen,
M aren Mickels." P a a  den anden holdes P la - 
den af to Satnrer og lceses: „Christus er mit 
eneste Haab och Dost. Mickel Hansen, Maren 
Mickels 68. Den ene Tavle sidder over D ö 
ren i Forbygningen, den anden over Porten 
i  Mellembygningen. Den Gang M ittel Hansen 
lod scette dette Tal, tcenkte Han vist ikke paa, 
at denne Jndskrift skulde saa Lov til at blive 
saa gammel, at der künde blive Tvivl om Aar
hundredet; nu kan tun Sprogct sige os, at det 
skal vcere Aarstallct 1568. Jude i samnre Gaard 
sidder ogsaa et Villede af brcendt Ler, hvilket 
forestiller en romersk Kejsers Hoved; det har tid
ligere siddet til Gaden. Z  denne Gaard har 
boet Borgermester P. Blanchenborg —  s. S .  120, 
Krigsraad C .D . Hedegaard, t 1781; den sidste var 
Birkedonrmer for de spnske Nptterdistrikter og en 
flittig Skribent, Han anses ogsaa for at have 
vcerct Udgiver af Bladet „Dend nroralske Land
Lober, S o m  tillige incdbringer Nye Tidenderfor 
Fyhn og Langeland", der udkom i Tiden fra 
1740 til 1750. T il Nr. 24 have Nr. 22 og 26 
Hort, og Udkjorselen fra den samlede Gaard var 
til Pugestrcedet, hvortil der endnu er en Passage 
igjennem Nr. 24. Ejendommen Nr. 26, opfort 
af Kjobmand Sophus Zantzen, er, nagtet sin 
ringe Brede, en af Byens smukkeste Bygninger, 
navnlig tildrager den störe kunstnerisk udstprede 
Butik sig Opmcerksomhed. Gaarden Nr. 38, til- 
horende Kjobmand Ju liu s  Petersen, ejedes og 
beboedes af Digteren Karl Bagger. Z  Nutiden 
er Stedet blevet bekjendt ved Kunstdrejer H. M . 
Assam, der har opftmdet flere sindrige For- 
bedringer ved Tobakspiben, hvilke ere blevne pa
tenterede. Zmellem Gaarden Nr. 37 og 39 var

tidligere en Passage ud til Graabrodretorv, hvil- 
ken endnu er tilbage i Gjennemgangen igjennem 
Nr. 39, Kjobinand Schnakenburgs Gaard. I  
Nr. 48, tilhorende Kjobmand og Eddikkebrygger 
Clausen, boede i Midten af forrige Aarhundrede 
Byfoged, Kancelliraad Soren Vorring.

Gaarden Nr. 42, tilhorende „Fyns Folkebank", 
—  s. S .  10 — , v il nu blive onrbygget og saa 
det Udseende, som Billedet paa S ide  125 viser. 
Figurerne forestille Odin, Thor, Hejmdal, Frigga  
og Freja. Tegningen til Bygningen er leveret 
af Arkitett H. Topp, og den til Figurerne af den 
unge Villedhugger Axel Hansen, som ogsaa mo
dellerer dem. I  Nr. 49 har den M ilo 'fle  Slcegt 
boet i 4  lige uedadstigende Led i M andslin ien; i 
Aaret 1748 kom Stamfaderen, Zohan Friderich 
M ilo, her til fra sin Fodeby Königsberg og stk 
som Bogbindersvend Arbejde i dette Hus, sonr 
Han senere ved Gifteruraal kom til at eje. I  
Anledning af Firnraets 125-aarige Zribilarrlnr i 
1873 udgav deir rruvcerende Ejer af det fcedrene 
Hjem, Boghandler, Bogtrpkker og Ejer af Gaar
den Hesbjerg, Kr. M ilo , en Beretning om Fa 
milien og stistede de tidligere nceviite Legaler. 
Kr. M ilo  og Hans Fader have helt onrbpgget 
Gaardene 9tr. 47 og 49 og udgivet eir Mcengde 
Forlagsskrifter. Nr. 51, tilhorende Kjobinand 
Soren Möller, og Nabogaarden, Nr. 53, til
horende Guldsined Grönland, udgjorde tidligere 
err Ejendonr, der indtil for eir 30 Aar siden var 
bekjerrdt rnrder Navnet „Stadt Lübeck", hvilket 
Navn var nnbragt paa et stört med paamalede 
Skibe udhcengt S k i lt ; en Vcert i dette Gjcestgiver- 
sted ved Navir Karl Frederik Holst holdt Her
Taler for Vorgerne paa Köngens Fodselsdag 
1787 og 1788, hvilke Taler Han udgav i Trykkell. 
A f Ejendomme i Smaagader, sonr paa dette 
S trog  udmtmde i Bestergade eller lobe der i 
Ncerheden, fortjene at rrcevnes Nr. 3 i Klara- 
gade, tilhoreirde Firmnet Hjort L  Thorirseir; 
her var Kcemnerkontoret i Kcemnerkasserer Sta - 
rupS Tid fra 1824 til 27, Nr. 5 i S t. Anna- 
gade, tilhorende M aler Vondo, beboedes i 
sidste Halvdel af forrige Aarhundrede af Knic
keier, i  Nr. 24 i S t .  Knuds Kirkestrcede, til
horende Vodker Zakobsen, boede Kantor Hejme- 
rann, f  1819, en af de forste, sonr virkede 
for Sangeirs og Musikens Fremnre i Odeirse. 
( I  sanrnre Netirürg have seirere flere dygtige 
Musikere arbejdet nred Held, saasour Heünerairns 
Eftermand, Organist P . Foersom, derrrres Son , 
F. Foersom, som var Organist ved Frue Kirke, 
Organist ved Hospitalskirken, PH. Enghoff, O r 
ganist ved S t ..H a n s  Kirke, M . Hansen, den 
nuvcerende Organist ved St. Knuds Kirke, H. 
C. Simonsen, Musikerne Hausen, Cortsen, W it- 
trup o. fl.). I  den sidst ncevnte Ejendonr boede 
senere Klokker Lütken, hvis Enke stistede det paa 
Side 114 ncevnte Legat. Z  1874 nedreves den 
ret anselige Bygning i Skolegaarden i Klara- 
gade, som laa lige for Kirkestrcedet. Klaragade
var 1593 kun en Vej ned til det af Dronning
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Kristine oprettede Nonnekloster, hvilket i 1538 
anvistes til Bo lig for Bistoppen, Sogneprcesten 
og Kapellanen i S t .  Albani Menighed, samt for 
Rektoren og Lektoren ved Latinstolen, hvilke Io 
sidste dog snart —  s. S .  34 —  flyttede der fta, 
hvorefter Rektorboligen inddroges i  Bispegaarden, 
Lektorboligen nedreves, og dens Gnm d sammen- 
lagdes med Sogneprcestens Have; Kapellanboligen 
odelagdeS i Svenstekrigen 1658 og 59, og dens 
Grund sammenlagdeS med Bistoppens Have.' O m  
Sogneprcestens Bolig s. S .  65. Bispegaardens 
gamle Hovedbygning var opfort 1508; den ned
reves i  1804, hvorefter den nuvcerende störe 
Bindingsvoerksbygning opfortes af Bistop Hansen. 
P a a  M uren ud til Gaden staar paa den ind- 
vendige S ide  „1787
T. B . "  o: Lonne 
Bloch. NavnetKlin- 
gcnberg, som findes 
i mange Byer, kan 
afledes cnten af 
Ningniilgen med 
Kirkeklokken, og nui- 
ligen have S t .  Knuds 
Kirkes Klokker, for- 
end Taarnet blev 
bygget, Haft P lads 
paa Odense K lin 
genberg, eller ogsaa 
af det plattyste O rd 
Klenberg —  lille 
Bjerg — ; her i 
Odense betegnede 
Navnct snart Plad- 
sen, som cndnuhed- 
der saaledcs, snart 
blot den derpaa lig- 
gende Gaard, 9tr.
26, der, nagtet den 
indtil for en S n  es 
Aar siden üln var 
en enetages B in - 
dingsvcerksbygning, 
tidligere har vceret 
beboet as fornemme 
Embedsmcrnd. For 
Tiden har Under-
officersforeningen her sine Lokaler og sit Bibliotek; 
det storre militcere Bibliotek, stiftet 1819, oa som 
nu tceller en 10,000 Bind, er paa Slottet. 
Puge- eller Pogestrcede har faaet sit Navn deraf, 
at her igjennem gik Pogerne eller Skoledrengene 
til Latinstolen. Kirkestrcedet er yngre end Puge- 
strcedet og Horsetorvet; den sidste Gade har for- 
modentlig forst vceret en aaben P lads, der har 
faaet Navn af det gamle danfle O rd Hors, hvil- 
ket Navn antyder, at der her har vceret en Grces- 
mark eller et Samlingssted for Byens Dg. B i- 
spens P lan  er en yngre Bencevnelse, som i Folkc- 
munde er bleven brugt til at betegne den nederste 
De l af Klaragade; nu har Horsetorvet dette Navn. 
Holsedore, der formodentlig er en Forvanflning af

2. M . Lahn.

Holsterthor, hvilket Navn igjen er kommet af, at 
igjennem denne Po rt gik Vejen til Holsten eller 
SleSvig, var fra forst ikke en Nej, langt mindre en 
Gade, der forte til Aaen, men det var en Udkjorsel, 
som parallelt med Landevejen— Vestergade —  fort
satte S t .  Annagade ud igjennem Haver og Marker.

Vende vi tilbage til Vestergade, finde vi al
lerede i Nr. 57, Enkefru Edsbergs Gaard, talende 
Overleveringer fra Fortiden, idet der i  den der- 
vcerende Butik staar en kolossal Stenkamin med 
folgende Zndflrist: „Z  Zesu Navn (E. C.)Anno 
1745." Hvem denne E. C. er, lcere v i af en 
Mindesten, som nu har P lad s i  M uren i Side- 
bygningen; paa denne ses for oven en opsprin- 
gende Love og derunder lceses: „Anno i Jesu 

Naun 1745 er denne 
Gaard opbygget af 
Birchedommer Erich 
Christensen. Gud 
bevare dem og hver 
Mal^ds. Amen". 
(Disse Birkedom- 
mcre, sonr ncan sin
der boende paa for- 
stjellige Steder i 
Byen, vare Herreds- 
fogder i Nytterdi- 
strikterne). Esterat 
BogtrykkerKr. Aver
sen, som bemcerket 
paa S .  102, havde 
begpndt sin Virk- 
somhed i Nr. 29 
paa Norregade, flpt- 
tedc Han siden hen 
i denne af Ham 
kjobte Gaard —  9tr. 
57 paa Vestergade 
— , og her dode Han 
den I l le  M a rts  
1824. Skraas over 
for i Gaarden Nr. 
62, tilhorende Bager 
Nasmussens Enke, 
ses en Porthammer, 
der har en Del Ud- 
stceringer og fol

gende Zndskrift: „Käst D in n  O m  H u  paa 
Herrenn Hand stal forsyrge D ig. 1627." 
I  hver Ende af Bjcelken er udskaaren en 
Engleskikkelse, hvoraf den ene stotter sig til 
et Dodningehoved, den anden til et Timeglas, 
ved hvilket sidste er anbragt et Ko rs, hvis 
Fod omslpnges af .en Slange. Ved Dodninge- 
hovedet er Vomcerket med Vogstaverne M .  H. 
anbragt. Nr. 61, Papirhandler M a r iu s  Mad- 
sens Ejendom, kunne gamle Folk mmdes som 
en af de mest faldefcerdige Nsnncr i Byen; den 
var den Gang i Konsolstil med mange Udstce- 
ringer. Over Porten til Nabogaarden, Nr. 63, 
tilhorende Kjobmand Rammestow, have Stijtamt- 
mand Henrich B ille 's og Hans Hustrus Vaabner



125

faaet Plads, og Jndflriften siger os, at denne 
Gaard i 1747 er bygget af denne Embedsmand.

Anlceget af Kongensgade, hvorved Vester- 
gade sattes i Forbindelse med Vindegade, begynd- 
tes i 1847, da afdsde Zustitsraad Hillerup kjpbte 
de to Gaarde i Vestergade, som stode der, hvor 
Kongensgade nu udmunder i den fprst ncevnte. 
Z  den ene af de nedrevne Bygninger, som begge 
vare opforte i den smaglose Tid, boede i forrige 
Aarhundrede Amtsforvalter, Etatsraad Baar, og 
i den anden var det Gjcestgiveri, som ved Ned-

gades Betydning. De  smukkeste' og anseligste 
Bygninger ere: den Kjsbmand Sophus Zantzen 
fpr tilhsrende Hjsrnegaard Nr. 67, de af M aler 
Ssrensen opferte Gaarde Nr. 21 og 23 og den 
af Skrcedder P . Wich (f 1873) opferte Ejendom 
Nr. 10 og 12. Wich har desuden efterladt iig 
et Minde ved den Virksomhed, Han udfoldede i 
andre Retninger, navnlig som Formand forHaand- 
vcerkernes Spare- og Laanekasse. Z  Gaarden 
Nr. I  I har „den danske Arbejderforening", ud- 
gaaet af det socialististe Rere hersteds i 1871,

F y n s  Folkebank.

rivningen flvttedes over til „Mageles", nu Billes 
Hotel. L il  disse Io Gaarde herte vidtleftige 
Haver, der strakte ng ud til Vindegade, og det 
meste af Kongensgade og Grennegade er bygget 
paa denne Grund. Krigen 1848— 50 gjorde en 
Standsning i Bebyggelsen, men nu er der ikke 
blot i Kongensgade, men ogsaa i den dermed 
ligelpbende Grpnnegade kun faa ubebyggede Grunde. 
Kongensgade er en af Byens smukkeste Gader 
og har som Vej til Banegaarden faaet en Hoved-

sine Lokaler; her findes ogsaa det til denne For- 
ening knyttede Folkebibliotek, som tceller en 3000 
Bind.

Vindegade o: den krumme Gade, var 1593 
kun en Vez og betegnede hele Strcekningen fra 
Slotiet og til Vesterbro, altsaa ogsaa den nu- 
vcerende Slotsgade. I  den nuvcerende Vindegade, 
Strcekningen fra Kongensgade til Vesterbro, ligger 
smukt den Ejendom, Nr. 43, som tilhsrer og be- 
bos af Borgermester, Justitsraad L. Mourier;
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ved Siden heraf ligaer Forlystelsesetablissementet 
Pantheon, anlaat af Kiobmand L. Limkilde —  
s den 13de Oktober 1874; i 1857 og 58 om- 
dannede Han neinlig til et Teater den Rytter- 
stald, som var bleven opfert af den for sin noget 
voldsomme Optrceden i det offentlige L iv  i Tre- 
diverne og Fyrgetyverne bekjendte Brygger Hansen 
(f 1872) der i sin Tid ogsaa ejede Kragsbjerg og 
her drev en rel betydelig Tobaksavl. I  umiddelbar 
Forbindelse med Teatret opferte Limkilde en stör og 
prcegtig Cirkus, som efter Udvidelsen i 1874 kan 
rumme en 3000 Mennefker. I  dette RidehuS 
har vceret afholdt flere störe politifle og socialistifke 
Meder og i de sidste to A a r kirkeligr Vennemeder. 
Zgjennem Pantheon er en megct benyttet Passage 
fra Vestergade til Vindegade. T il Ejendommen 
Nr. 51 i Slotsgade herer et Handelsgartneri, 
anlagt af L. Bredsted og fortsat af Sennen, der 
ved den Dristighed og Dygtighed, hvonned det 
er fert frem, har bidraget meaet til at fremme 
Havevcesenet iscer Trcefrugtavlen i F yn ; dette 
Gartneris Frembringelser ere flere Gange blevne 
prcemiebelennede. Udenfor Kongensgade er der 
i Lebet af en halv S n e s  Aar opstaaet et net 
lille Kvarter, kalbet „Villakvarteret", hvorigjen- 
ncm Vejen fra Banegaarden vil blive fortsat 
forbi Dampmellen om til Vesterbro. Z  dette 
Kvarter bliver Banegaarden for den sydfynste 
Icernvej lagt. E t andet nyt Kvarter er opstaaet 
1 den Trekant, som begrcenses af Vejen fra Norre- 
gade til Banegaarden, Trcekbanen til Kanälen og 
Nerregade med Nerrebro, hvilket Kvarter tillige- 
ined Banegaarden er bygget paa Grund, som er 
kjobt fra Aalykkegaard, og derfor, indtil den ny 
Bygrcense bliver bestemt, Hörer til Landet.

Fortscette vi efter dette Sidespring Vandringen 
ud ad Vestergade, ville vi finde Anledning til at 
dvcele et Djeblik ved Nr. 71, tilhorende Kjobm. 
Wagner; her var det nemlig, at Kjobmand P . 
Eilschou boede. Sidebygningen er mcerkelig ved 
sin meget stemhcengende Andenetage og lignende 
Tagvcerk. I  samme Gaard findes en her i Lan
det enestaaende Fabrik; den beflceftiger sig nemlig 
med Tilvirkning af künftige Blomster og Farvning 
af visse torrede Grcesarter og Blomster, hvorved 
de Holdbart faa de levende Planters Udseende. 
Fabriken har under Ledelse af sin Anlcrgger, 
Kr. Fogh , arbejdet sig op til at syssel- 
scette en 40 Mennester. Nr. 73, tilhorende 
Hestebandlerne L. og R. Dannesbo, var den forste 
Gaard, som efter Krigen 1807— 14 blev opfort 
med Sm ag; den er bygget af Kjobmand Lottrups 
Enke og hendes Svigerson, Kjobmand Crone. 
Over Porten til Nr. 82, Farver Osterby's Gaard 
lceses: „Dominus eustoäiat sArsssum tuum st 
introitum tuum sx boe nuno st usgvs in sseu- 
lum, ^.nno 1631 (Herren bevare D in  Udgang 
og D in  Zndgang fra nu af og til Evighed. 
Aar 1631). Desuden ses Bogstavtrcekkene 3. 
L .  8. —  se S .  25 —  og Forbogstaverne —  
O. R. og ä. N. D. —  af den M anos og Kones 
Navne, som have bygget Gaarden, men hvem

bisse vare, lader sig nu ikke udfinde. I  Hjor- 
nerne af samme Porthammer ereTroens, Haabets 
og Kjcerlighedens Symboler udflaarne. (Af 
denne Gaard er givet et Billede paa S .  16, 
men, siden dette blev trykt, har Ejeren udbedret 
og pudset Fayaden i Overensstemmelse med de 
Antydninger om, hvorledes Byaningerne i Kon- 
solstil have sei ud fra forst af, som ere fremsatte 
paa S ide  20, hvorefter denne Byaning har faaet 
et eget kräftigt Udseende, som uvilkaarlig standser 
enhver, som forste Gang passerer der forbi.) Z  
den ene af de Ejendomme, som ere optagne i Farver 
og Klcedefabrikant K. Brandts ny Gaard, Nr. 
77, boede den Farver Gundermann, der som 
Medlem af det gronne ridende Kor i Aaret 1771 
flod en Gevinst til ArveprinS Frederik, der som 
Tak derfor forcerede Köret 20 Rd. T il M inde 
om denne Gunst lod Köret det nceste Aar for- 
fcerdige den Solvpokal, hvoraf Skaalerne for 
Köngen og Kongehuset bleve drukne ved denne 
Nationalgardes aarlige Skyttefester; da Köret 
gik ind, overgaves Pokalen til det borgerlige 
Skyttelav, som benytter den paa samme Maade. 
Det borgerlige Skyttelav er oprettet i 1704, og 
ikke lcenge derefter forcerede Frederik den fjerde 
Lavet den saakaldte Skyttelykre. Gaarden Nr. 
79, tilhorende G. Schmidts Arvinger, er i sin 
nuvcerende Skikkelse opfort af Doktor Z. Eichel, 
f  1817; der ligesom de fleste tidligere Lceger, 
navnlig de faa kaldte Provinfialmedikus, var 
fra Hertugdommerne. T il denne Gaard horte 
en Have med tilstodende Toft, som efter en tid
ligere Ejer hed Bjornslykke og gik helt ud til 
Vindegade; paa denne Grund ere Pantheon og 
Nabostederne byggede. Gaarden Nr. 79 ejedes 
og beboedes siden af Stistamtmand Cederfeld äs 
Simonsen. Z  Nr. 100 boede ved Aarhundredets ' 
Begyndelse en af Byens storre Handlende, Kjob- l 
mand Faaborg, der ogsaa ejede Nabogaardene. 
Hvor Kjobmand Fichs og Bankdirektor L. Bier- 
sreunds Gaarde staa, fandtes indtil Aaret 1840 
Levningerne af Piledammen. Tvcers over Gaden, 
imellem Ejendommene Nr. 1 paa Vester
bro og Hjornet af Nr. 2 paa Sondergade, 
stod Vesterport fra 1805 til dens Nedrivelse i 
1851; Konsumptionskontorerne vare i Nr. 2. 
Tidligere stod Porten inden for Piledammen. 
(So m  et M inde fra hin Tid er der paa Titel- 
bladet givet et Billede af den sidste Vesterport.) 
So m  vist paa S .  26, er Sondergade til Dels en 
ny Gade, ja de anselige Bygninger, som udgjore . 
den vestlige Husrcekke, ere endogsaa opforte i de 
sidste 20 Aar. I  Nr. 5 har den af Skolebestyrer 
Gjersing i 1866 oprettede private Realstole sine 
Lokaler; denne Skole, der forbereder til den störe 
Prcrlimincerexamen, har hast en betydelig Frem- 
gang og tceller nu en 200 Clever. Z  Nr. 36 
har Familien Madsen oparbejdet et Lcesteficereri, 
hvis Frembringelser nu endogsaa gaa til Udlandet. 
Uden for Anlceget ved Markedspladsen opforte 
Kommunen i 1869 et smukt Exercer- og Gym- 
nastikhus, der er 75 Alen langt og25 Alen dybt;
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et tilsvarende Dvelseshus for Rytteriet er i 
Sommeren 1874 blevet bygget i Krcrmmermarken; 
bette er lige saa langt som, men 5 Alen dybere 
end hint og kan rumme imellem 3 og 4000 
Mennesker; det forste har kostet 13000 Rd. og 
bet andet 22000 R d .; ved Ridehuset vil der noeste 
A a r blive opfert en Rytterkaserne. F ra  Anlceget 
ved Markedspladsen og op til „Fruens Boge" 
er der i 1871 bleven anlagt en Spadserevej, der 
snart vil blive en flyggesuld Alle. Den ncevnte 
Lystflov, tilhorende Herrescedet Kristiansdal, er 
forst i Trediverne bleven det Sted, hvortil Folk 
ty, naar de ville gjore en kortere Udflugt. M a n  
maa nemlig erindre, at Folk tidligere kun spad- 
serede lidt, endnu mindre „toge i Skoven." Ester 
hvad der fortcelles, gjcestedes i Slutningen af 
forrige Aarhundrede Kragsbjerg Skov. Teuere 
blev Hunnerup Skov Maalet for kortere Udflug- 
ter, og det omtales i Aviserne ved Aarei 1828 
som et Fremskridt, at der i kenne Skov var 
blevet anlagt en Gangsti längs med Aaen, og 
at der om Sondagen uden for Byen paa Vejen 
til Hunnerup holdt en Vogn, som befordrede Folk 
op til denne Skov. Z  det ncevnte Aar grund- 
lagdes ogsaa et Fond til forfljonnende Anlceg i 
og ved Byen —  se S .  114 og 115. Lidt senere 
blev Skibhusene Maalet for Middelklassens og 
de tjenendes ForlystelseSfarter, iscer om Son - og 
Helligdagcne. Det var fra forst af kun den 
fornemme Verden, som nu og da gjcestede „Fruens 
Boge" og her havde en og anden selskabelig 
Sammenkomst; saaledes holdtes her i Trediveme 
en Fest til W re  for Oehlenschlceger. M en  Be- 
tydning som SamlingSsted for regelmcessige sel- 
stabelige Sammenkomster, hvori ogsaa det mere 
velhavende Borgerflab künde vcere med, fik Skoven 
dog forst, da „Foreningen i Fruens Boge" blev 
stiftet i 1842. Senere er der i denne Skov af 
den ncevnte Forening truffet mange Foranstalt- 
ninger til Publikums Forlystelse og Bekvemmelig- 
hed. Z  den Tid, da Frederik den syvende var 
Gouvernor, dannedes et Skydeselflab, der valgte 
Ncesbyhoved Skov til sine Zdrcetter og selflabelige 
Sammenkomster og opforte den der beliggende 
Pavillon og Skydebane, hvorester Skoven, navn- 
lig for Soen i 1863 udtorredes, hyppig besagtes 
af Folk fra Odense. Z  1847 anlagdes ved Vejen 
til Hunnerup et Forlystelsesetablissement, der fik 
Navnet „Fiona", inen det bestod kun i nogle faa 
Aar. I  Trediverne valfartede man ogsaa til 
Karoline-Kilde ved Ncesby, og her holdles et P a r  
storre Fester til W re for Gouvernoren og bans 
Gemalinde, efter hvilken sidste Kilden har saaet 
fit Navn. T il samme Tid var Vanddrikningen 
som et fortrinligt Sundhedsmiddel kommen i stört 
R y, og da Byens Band befandtes ikke at vcere 
videre godt, fortes der i et P a r  A a r daglig Vand 
fra Kiloen til Udsalg i Odense. O m  Kilden er 
er der alter blevet fredet af Skovens nuvcerende 
Ejer, Assessor Zespersen. Tollelund med de 
Lystanlcrg, som Naturvennen Kr. Zversen bekostede, 
var vel ikke et offentligt Forlystelsessted, nien

Abgängen negtedes ikke, og herhen tyede man 
ogsaa. Jblandt de Mindesmcerker med Jnd- 
flriftcr, som Kr. Jversen her satte, var et, hvor- 
paa der stod: „Her laa Dronningbroen, forrige 
Aarhundreders M inde", og paa et andet, som 
endnu staar, lceses: „Friderich Buchwald forfljon- 
nede Egnen ved sin patriotifle Jde til Kanälen". 
Ved Somose holdt det gronne ridende Kor sine 
Skydeovelser.

Prisen for alle bisse M inder om en svunden 
Tid bcerer dog Ncesbyhoved Slotsbanke. Vel er 
den Borg, som knejsede paa dens flovklcedte Linde, 
allerede lcengst forsvunden, men desuagtet holdes 
den historiske Zagttager fcengflet af den Magt, 
som Erindringens Skyggeflikkelser have over os, 
og bette saa meget mere, som de Lider og Per- 
soner, der paa bette naturfljonne Hoidepunkt drage 
forbi vore spejdende Blikke, höre til de beromme- 
ligste i vort Fcedrelands Historie; thi, efter hvad 
Sagnet melder, har Nordens Beherflerinde, 
Dronning Margrets, nu og da boet her, og, efter 
hvad Historien fortceller, har Borgen vceret 
Vidne til Dronning Filippa'S S o rg  og Kristine's 
Andagt. Naturen havde her ligesom indbudt til 
at vcelge denne Plet til Anlceg af en Kongeborg, 
thi paa Nordsiden beflylledes Banken af Fjordens 
Bande, der igjennem Fordybningen vesten for 
„Hovedet" stod i Forbindelse med Spen, der paa 
de Ire andre Sider beflyllede Bakkeus Fod. F ra  
Byen til Borgen lob Vejen, kalbet „Jordbroen" 
og anlagt af Dronning Kristine, omtrent der, hvor 
nu Vejen gaar til Tollelund, hvorester den om
ialte Dronningbro forte over en B ig  af Soen, 
saa at Jndkjorselen paa Borgen gik igjennem 
dens sydostlige Lcenge. Borgen var omgiven af 
dybe Grave, hvoraf betydelige Levninger ere til- 
bage, og indenfor bisse af en hoj Ringmur. 
Jfolge Prospekts i Neesens Atlas, efter hvilket 
den lille Skitse paa Titelbladet er taget, bestod 
Borgen af fire Lcrnger i Io Etager og med 
Taarne paa Hjornerne, men Gaardspladsen maa 
have vceret saa lille, at en Vogn nceppe har 
kunnet vendc derinde, hvilken Omstcrndighed 
vidnede om Borgens störe Mlde. Uden om 
Borgen var der Abildgaarde og Humlehaver. 
S lo tt  ts Ladegaard laa paa den anden Side af 
Soen i den Mark, som endnu kaldes Gammel- 
ladegaards Mark; paa Vejrmollebakken, hvor man 
har fundet Mennefleben, laa et Kavel. Borgens 
Historie maa begyndes med den aunindelige Be- 
mcerkning, at Stedets Bebyggelse er indhyllet i 
Fortidens S lo r. Nimeligvis har forst en Nces- 
konge udset bette sikre S ied  til en Borg, fom 
da vel har delt Skcebne med den By, til hvis 
Beflyttelse Anlceget synes at kunne vcere bestemt, 
nemlig at blive odelogt af Venderne. O m  B o r
gen derefter er stemstaaet paa ny iblandt de Ka- 
steller, som Svend Grate anlagde ved de fynfle 
Strande, maa formodes, thi Saxo  siger, at denne 
Konge 1154 holdt en Forsamlina med Nigets 
Stormcend paa en Bo rg  ved Odense. Det celdste 
opbevarede Dokument, hvori Ncesbyhoved ncevnes,
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er lfra 1337, da Borgen var forlenet til en 
Henrick Pcedersson. Valdemar Alterdag lod 
Fjorden afdcemme fra Soen  og har rimeligvis 
ogsaa anlagt den ferste Ncesbyhoved Vandmolle. 
Z  Regnstaberne fra Valdemar Atterdags og Dron- 
ning Margretes Tid omtaleS Ncesbyhoved flere 
Gange; dets Len omfattede hele det nordlige Fyn. 
I  1462 opholdt Kristian den forste sig i nogen 
Tid paa dette Slot, som Han senere overlod til 
sin celdste Son , P r in s  Hans, der öftere boede der, 
medens Hans Dronning Kristine her henlevede 
den meste Tid af sin Enkestand. Det er til denne 
Kongcs og Dronnings Ophold paa Ncesbyboved 
S lot, at de mange Minder om dette Steo ere

Dagens LyS. Ved Salget af Krongodset i 1764 
kjobtes Ncesbyhoved S lo ts  Zorder af Kjobmand 
P . Eilschou og Borgermester Holm og S lo ts 
banken af Kjobmand Rasm us Dstrup. Den 
Gang ragede Murene af Slottets Ruiner en 
Alen op over Gründen, men Dstrup lod Stenene 
optage for deraf at opfere Gaarden Nr. 75 paa 
Norregade og lod den overste De l af Banken 
käste ned i Gravene, Vindebroen optage og Dybet 
neben under hell opfylde, hvorfor der ikke er 
S p o r  af Grave paa den sydostlige Side. Vedel 
Simonsen flutter i sin „Borgruinerne" Beskrivel- 
sen af Ncesbyhoved S lo t  saaledes: „Hvor B o r
gens Taarne den Tid hcevede sig imod Sky, og

knyttede. En  Lensmand paa Ncesbyhoved, ved 
Navn Otto Porsfeld, blev 1514 myrdet i Odense 
af Biflop Jens Andersens Folk, hvorfor Köngen 
lod Biskoppen fcengsle. Frederik den forste op
holdt sig jcevnlig paa dette yndige Sted. Under 
Grevens Fejde blev Borgen odelagt af fanatiske 
Folkesvcrrme fra Odense, og der fortcelles, at en 
Pige fkal havc forraädt Vescetningen ved at scette 
Lys i den Side af Slottet, hvorfra det leitest 
künde tages med Storm . F ra  denne Belejring 
antages de Krigsredskaber at hidrore, som Kr. 
Zversen i 1703 fandt i sin M a rk  ved Tollelund, 
og de, som senere ved Kanalens Gravning kom for

de gyldne Vejrhaner fnnklede i Solen, der bruse 
nu kun Stormen i Traernes Toppe, i hvis bol- 
gende Grene Skovens Sangere vugge sig; hvor 
OldtidenS Helte hvcessede Svcerd og provede 
Dyst, der blinker nu kun Mejerens Le, og hvor 
den hvcelvede Slotsbros Zcernlcenker nedraslede 
for stadselige Niddere og Fruer, der grcesser nu 
den ensommeHyrde sinHjord i det kncehöje Klover".

Gik inan i hin Tid, da Borgen fandtes, 
fra Ncesbyhoved ad Zordbrovejen til Byen, naaede 
inen forst denne, hvor nu Vejen —  Frelsens 
Krog —  drejer om til Iernbanegaarden, ja P o r
ten stod endogsaa indenfor Gaardeil Nr. 79, nu
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tilhyrende Kjybmand 
A. C. Pedersen; den 
lange, nu bebyggede 
Strcekning derfra og 
ned imod Kanälen 
var Mark, Eng og 
S y ,  ja indtil for en 
50 Aar siden var der 

kun enkelte Huse 
udenfor denne fyrste 
Nyrreport. Op ad 
den gamle Nyrregade 
laa Adelsgaarde, af 
hvilke der endnu fin- 
des Levninger i  de 
S ide 17 og 27 om
ialte Gaarde. Den 
Strcekning af Gaden, 
fom gaar fra Fiske- 
torvet til H ansZcn - 
senS Strcede —  saa- 

ledes kaldet efter 
Naadmand Hans 

Jensen, som levede i 
Slutningen af det 
15de Aarhllndrede —  
var, indtil Husene 
dersteds for cn 30

ü l 40 Aar siden bleve 
ombyggede, meget 

sncever, idet der paa 
den ystligc S ide  var 
en trekantet Karnap 
paa hvert Hus, og 
Gaarden Nr. 22 paa 
den anden Side laa 
Io Alen lcengere frein 
i Gaden end nu. 
Den nuvcerende an

selige Gaard, til- 
hyrende M aler Peter- 
sen, aflyste en meget 
forfalden, men med 
mange Udstceringer 
prydet Vpgning, der 
ifylge Zndskriften paa 
en Bjcelke, som nu 
sidder i Gaarden, var 
bygget1651af„HanS 
Eggersen" og Hustru 
„Ellen Nielsdaater". 
Over Gadedyren til 
Nr. 15, tilhorende 
Kurvemager Lange, 
ses Nantzauernes og 

Hardeilbergernes

M u le n ie s  Legatstole.
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Vaabner. Jnde i Gaarden sidder en megel 
gammel Sten, hvorpaa Bogstavtrcekkene 8 .  8. 
indfattes af en hugget Krans. P a a  Port- 
hammeren i den Sidelcenge af Kjobmand Dster- 
gaards Ejendom, Nr. 14, som vender ud imod 
Dansestrcede, staar „1648, <1.8.8." og O luf B a 
gers og den adelige Familie Seeblads Vaaben- 
mcerker; denne Sidelcenge staar endnu, som den 
blev bygget i 1648. Z  Nr. 20, t ilg ende  Slagter 
Larsen, var Kcemnerkonloret i Tiden fra 1805 
til 1824, og naar der bemcrrkes, at dette Kontor 
ttlligemed det i 1874 oprettede Bogholderkontor 
nu findes i Nr. 32 paa Klingenberg, er der —  
se S .  45 og 123 —  fortalt, hvor denne kommu
nale Pengeaare har vceret i de sidste 50 Aar.

P aa  Fisketorvet byggedes i 1866 en Fiskehal, 
som forhaabentlig om foje Tid vil vige Pladsen 
for et Springvand. Ved dette Aar blev der 
dannet et Fiskeriselflab med det Formaal at 
fremme Fiskeriet i Fjorden og den tilgrcensende 
De l af Kattegattet, men Forsoget mislykkedes i 
den Grad, at Aktiekapitalen gik tabt; senere har 
et andet Selskab virket for den künftige Fiskeavl.

B y e n s  Z o rd e r  vare langt tilbage i Tiden 
meget betydeligere end nu, idet de imod Dst 
strakte sig til Broen ved Aasum og til Biskorup, 
saa at Havnen i Ellemose Aa  -  se S .  88 —  
horte til Byen, imod Nord til Ncesbyhoved S o  
og Baago Strand, saa at Aalykkegaards, Tolle
lunds og Marienlunds Zorder vare Bymark; 
mod S y d  horte Markerne paa den anden Side 
af Aaen til Byen; imod Best er Grcensen der- 
imod ikke bleven synderlig forandret. De  fleste 
af disse Zorder vare imidlertid den Gang som nce- 
Üen allevegne bevoxede med Skov og Krat eller 
henlaa uopoyrkede; om det forste minder endnu 
Navnene Ellefkoven, Norsskoo, Rodegaardslykken 
og Kragsbierg, hvilken sidste for hed Nodegaard, 
hvilket Navns forste Del kommer af Ordet „rydde", 
saa Gaarden og den ncevnte M ark altsaa ere 
blevne til, ester at der var blevet ryddet i Skoven. 
Mange af de tabte Zorder kom forst i Klostrenes 
og Biskoppens Eje, og siden öfter Reformationen 
bleve de enten Kronbvds eller gik over til at 
blive Enkeltmands Eiendom —  se S .  115 og 
ftere Steder. Zndtil for en Sne s Aar siden 
bleve Byens Zorder mest brugte til Grcesning, 
og det i Fcrllesflab, og lcengere tilbage i Tiden 
var det ikke blot Koer, men ogsaa Faar, Hefte 
og Sv in , som imellem hverandre gik lose paa den 
fcelles M ark eller Fcelleden. Fordi den storste 
Pa rt af Jorderne aldrig bleve opdyrkede, var 
Grcesningen ussel, og kun Tuer, S i v  og Sene- 
grces modle Djet, ja indtil den allernyeste Tid 
havde man det Soersyn, at Byens Zorder vare 
daarligere end BonderneS i Omegnen; det er forst, 
ester at man i 1868 har begyndt med at udleje 
Zorderne i smaa Lodder, at fastscette en bestemt 
Driftsmaade og at afsive Gründen, at de ere 
komne i en bedre Kulturland, men her er dog 
endnu meget at gjore; en stör Forbedring vil 
kunne ventes af den fortsatte Dyrkning af Sukker-

roer, hvortil saavel Enkeltmand som et i denne 
Anledning dannet Selskab siden 1873 har begyndt 
at anvende en Del af de ellers til Brak bestemte 
Lodder. Siden 1870 sores Tilsynet med Byens 
Zorder af en Markforvalter. Ester Forflag af 
Bankdirektsr Bierfreund, der som Byraadsmedlem 
var Talsmand för Reformer paa Markomraadet, 
kjobte Kommunen i 1868 Krcemmermarken sta 
Aalykkegaard for 55,000 Rd., hvorved Byen 
vandt et Fladefang af 126 Tdr. Land; tidligere 
ejede Byen omtr. 658 Tdr. Land. Krcemmermarken 
staar for 14 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 2^ Alb. Hart
korn, og de tidligere Zorder for 87 j Td. Hart
korn; desuden eje private 120^ Td. Land. Netto- 
indtcegten af Byens tidligere Zorder var i 1873 
21,711 Rd. 72 ß., af Krcemmermarken 1184Nd., 
hvilket sidste Overskud henlcegges til Raadhus- 
bygningsfonden.

Z  Byens M ark ligger der Kildevceld, kaldet 
Norsdam, hvorfra Byen forsynes med Band; 
det tjente tidligere ogsaa til Nandsted for Byens 
Kreaturer, hvorfor Bandet derfra en Gang i 
forrige Aarhundrede ved det meget Komog og 
den optraadte Dynd blev saa urent, at man sore- 
trak Aavandet. Om  Vandvcerkets Anlceggelse se 
S .  80; det udvidedes i 1870 og 71 saa meget, 
at det nu kan prcestere 870 Tdr. Band i Timen 
og bringe Bandet op i alle Etager over hele 
Byen; denne Udvidelse kostede 33,500 Rd., 
Vcerkets forste Anlceg 70,000 Rd.

Den forste Gang, Byens Z n d b y g g e ra n ta l 
findes opgivet, er fra 1769, da det var 5209, 
ved den nceste Folketcelling i 1801 var det 5782, 
men begge Gange er Garnisonen, der vel udgjorde 
en 6 L 700M and, ikke medregnet; i 1830 8000, 
i 1845 10,238, i 1850 11,122, i 1855 12,932, 
i 1860 14,255, i 1870 16,970 (Mdkj. 8327, 
Kvdkj. 8643), desuden i Zoernbanekvarteret 336; 
Garnisonen hver Gang medregnet.

So m  det bedste Bevis for, hvilket Opsving 
Byen som Kommune har taget, kan anfores, at, 
medens samtlige kommunale Udgifter i 1731 vare 
233 Rd., ere de for 1875 anflaaede til 315,393 
Kroner. Samtlige kommunale Udgifter have i 
de sidste 10 Aar stillet sig saaledes: 1864130,891 
Rd., 1865 102,019 Rd., 1866 114,810 Rd., 
1867 134,893 Rd., 1868 161,053 Rd., 1869 
124,893 Rd., 1870 177,360 Rd., 1871 148,253 
Rd., 1872 162,695 R d ,  1873 177,012 Rd., 
hvilket er en Forogelse af 75,241 Rd.

De  to Grene af Kommunalvcesenet, som 
regelmcessig aarlig sluge de storste Summ er, og 
som ogsaa bedst vidne om, hvorledeS de sociale 
Forhold ere, og hvad der gjores for at forbedre 
dem, ere F ä l l i g -  og Skolevcesenet. Det vil 
derfor ikke vcere uden Interesse at se, hvorledes 
Udgifterne dertil have stillet sig i de sidste 10 Aar, 
hvorfor her gives en Oversigt over Kommunens 
B idrag til Fattig- og Skolevcesenet i Overslagene 
fra 1866 til 1875:
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Faltigvoesenet: Skolevcesenet:
1866 ........ 19,446............ 12,078
1867 ........ 19,395............ 13,824
1868 ........ 21,600............16,119
1869 ........22,300............16.669
1870 ........21,461............15,443
1871  ........ 19,622............14,076
1872 ........ 19,953............16,367
1873 ........ 19,080............ 16,887
1874 ........31,076............50,028
1875 ........26,826............28,395

Udaifternes Forogelse i begge Netninger i
de to sidste Aa r hidrorer fra Byggeforetagender, 
men bortset derfra vil man med Glcede erfare, 
at Udgisterne til Fattigvcesenet ere formindsiede 
omtrent i sannne Forhold, som Udgisterne lil 
Skolevcesenet ere blevne forogede.

Foruden de noevnte Mcend og dem, som ville 
blive omtalte ved den bebudede historiske Be- 
skrivelse af S t. Knuds Kirke, have folgende mere 
bekjendte Mcend levet i eller ere udgaaede fra 
Odense:

H r. M ik k e l,  Prcest ved Albani Kirke; paa 
Opfordring af Dronning Kristine skrev Han 1414 
og 15 nogle reliose Betragtninger og Sange, for 
hvilke Han er bleven kaldt „sin L ids Kingo", og 
disse Frembringelser have faaet Navn af „Katoli- 
cismens Svanesang". A f disse Sange har vor 
forste Salmebogsforfatter Hans Thomceson op- 
taget folgende 4 i sin Salmebog: „Nu lader os 
takke af Hjcertens Grund", „O  Jesu! hör mig 
for din Dod ", „Synden gjor Mennesken baade 
blind og lam", „Naar Tegn er siet i Maane og 
S . l " .  De tvende mellemste findes ogsaa i den 
kingosie Salmebog.

T h o m a s  G h e ism e r, fodt i Stralsund; 
Han levede som M unk i et af de hervcerende 
Klostre og skrev 1436 en latinfl Danmarkshistorie.

O le  N ikoha j Vytzov, Professor i Matema- 
lik ved Gymnasiet, 1- 1794; Han var en af den 
Tids ikke faa dygtige Vidensiabsmcrnd, hvis 
Skrifter endnu kunne lceses med Fornojelse; Han 
blev 1769 sendt til Nordlandene, for at iagttage 
Planeten Venus's Gang forbi Solen. I  „Al- 
mennyttige Sam linger", udgivne af Kr. Zversen, 
har Han meddelt Resultatet af sine Hojdemaalin- 
ger af Terrcenet, hvorpaa Odense ligger, og ifolge 
disse Opmaalinaer ligger BrockmannS Hotel paa 
det hojeste Punkt.

K r is t ia n  G o t th o ld  Se yd litz ,  Professor 
i Groesi ved Gymnasiet; Han har udaivet flere 
Smaasirifter, som behandle Tidens „brcendende 

smaal".
a r l  H e n r ik  W ith ,  fodt 1805 i Nr. 72 

i Overstrcede; Hans Fader var en ubemidlet Sko- 
mager, faa Sonnen blev ligesom sin samtidige, 
Digteren H. C. Andersen, sat i Fattigsiolen, men 
ligesom Andersen arbejdede Han sig ved Flid  og 
Udholdenhed op til at blive en fremragende 
Tygtighed. A f Hans Skrifter er „Lceseboa, ud- 
given af en gammel Skolemand", mest bekjendt. 
Han dode 1865 som Overfloledirektor.

Professor H a n s  K a r l  F re d e r ik  K r is t ia n  
S ch je lle ru p , fodt 1827 og opdragen af afdode 
Haarfloerer Möller i Nr. 83 i Mellemstrcede; og
saa Han har ved medfodte lykkelige Evner oc; stör 
Flid sra smaa Kaar ncrsten alene ved „Selvhjcelp" 
arbejdet sig op paa de Naudens Hojdepunkter, 
som det kun bliver faa forundt at naa.

Folketingsmand Z. A. H an se n , fodt 1806 
i et HuS i Freisens Krog, hvor Hans Fader 
den Gang boede til Leje som Skomagersvend; 
Han lcerte Skomagerhaandvoerket hos Faderen og 
blev Svend 1824, hvorefter Han i 1835 nedsatte 
sig som Skomagermester i Rudkjobing, men flyt- 
tede i 1842 til Kjobenhavn; Hans politisie Virk- 
somhed begynder i 1848.

Tonemnstneren, Krigsraad H a n s  K r i s t ia n  
Lum bpe  er vel ikke fodt i Odense, men kom i 
sit 12te Aar hertil, hvor Han blev ansat ved 
Dragonregimentet som Trornpeter og sirev sine 
forste Tonestykker; Han var l er kun i 7 Aar, 
hvorefter Han blev ansat ved Hestgarden. -s 1873.

Folgende ikke tidligere ncevnte beromte 
Vidensiabsmcend og Forfattere, fodte i Odense 
Omegn, ere udgaaede fra Odense Latinsiole:

Biflop H a n sT a v se n  fra Birkende,-j-1561. 
So m  ncesten voxen Bondeknos kom Han i Odense 
Skole, men assluttede sin Skolegang i Aarhus 
Skole, medens Morten Borup var dennes Rektor. 
Han er, som bekjendt, Danmarks Luther. Hans 
Portrcet findes paa Titelbladet.

R a S m u s  N y e ru p  fra Orsted, -s 1829; 
Han har blandt sine mange forskjelligartede Ar- 
bejder ogsaa leverct Bidrag til Odense B y s  
Historie.

N a s m u s  K r is t ia n  R a sk  fra Brcendekilde, 
-t 1832; kun saa eller ingen have hast saa störe 
Sprogkundflaber som Han; Han er deSuden be
kjendt ved, at Han har givet Stodct til den Ret- 
sirivning, som nu er iFcerd med at trcrnge igjennem.

N ie ls  M a t h ia s  Pe d crse n  sraSanderum, 
-j- 1862; Han fortsatte Sprogrensningsvoerket, 
som Rasi havde begyndt, og har udgivet et 
Hovedvcerk i den dal^sie Literaturhistorie.

A f Kunstnere og kunstforstandige Haand- 
voerkere har Odense foruden K lavs Berg og Bendz 
—  se S .  122 —  vel ikke tidligere Haft noget 
stört Navn at opvise, men vi kjende dog enkelte 
baade her boende og hersra udgaaede, som have 
vceret i Besiddelse af en ikke ringe Dygtiahed. 
Saaledes har en Odense Borger, ved Navn 
Dahlin, tegnet og koloreret det smukke Kort over 
Odense, som finoes i v. Hävens Festtale —  se 
S .  89; de ikke faa Levninger af Billedsicerer- 
arbejder, som endnu findes, og som tidligere vare 
langt flere, vidne om, at her have boet Mcend, som 
baave forstode at tegne og at arbejde ester Teg- 
ning. 2  den nyere Tid have vi Haft enkelte, 
som have ajennemgaaet en Kunstsiole, og hvis 
Arbejder ikke ere uden Kunstvcerd; saaledes har 
den for nogle Aar siden afdode Tegnelcerer F a d e r  
malet flere Mtertavler og Stykker, som ere blevne 
roste. Et sjcrldent Gern var afdode R in g e ,  der.
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uden at have Haft nogen Skole, optog perspek- 
tiviske Tegninger af det Zndre af St. Knuds 
Kirke og af Katedralfkölen med Omgivelser. Sam  
fortalt, har M aler A. B e h re n d s  forestaaet den 
smagfulde Udsmykning af Sälen i Frimurerlogen, 
og nu udforer Han Dekorationsmalerierne i St. 
Knuds Kirke. M aler A a g a a rd  har udfort den 
kunstneriske Udsmykning af Forretningskokalet i 
i F yn s Diskontokasse, medens Hans Brodre i 
Kjobenhavn ere blevne beromte paa Kunstens 
Omraade. O m  de flinke Tegnere, som have op- 
taget Prospekterne til dette Vcerk, se Fortalen. 
Den for en 30 Aar siden oprettede og siden meget 
udvidede teknifle Skole bidrager iscer til, at 
Sm a g  og Kunstforftand mere og mere bliver

en S u m  af 70,000 Rd. gaaet over til et Aktie
selflab. —  Med Kjobmand V a ld e m a r  F r i s ' s  
M a sk in s tr ik k e r i,  Kongensgade Nr. 17, er det 
samme Tilfceldet; Aktiekapitalen var her 75,000 
Nd. —  For en Kjobesum af 60,000 Rd. er 
B i l l e s  H o te l kjpbt af et Aktieselflab, som med 
en Kapital af 100,000 Rd. vil anlcegge et stört 
bajersk og H v id t o l s b r y g g e r i  i den til Ho- 
tellet hörende Have. —  P a a  en Generalforsam- 
ling der 18de November vedtoges det at forsge 
Diskontokassens Aktiekapital med 1 M illion  Rd.

Det synes, at Ribe og Aalborg i Middel- 
alderen have vceret storre og som Handclsbyer 
betydeligere end Odense, ja endnu i det 17de

alnnndelig hoS Odense Haandvcerkere og Zndustri- 
drivende; denne Skole forbereder nu tilOptagelse 
i Kunstakademiets Arkitckturklasser. A f dens Ud- 
videtse har Adjlinkt F. W. Johnsen 9Eren. At 
der er kommen S t i l  i de nyere Bygninger, og at 
de opfpres med Sm ag, hidrprer iscer fra, at Byen 
nu har Arkitekter.

D a  dette Vcerk flal give en Oversigt over 
Udviklingen til det Djeblik, det affluttes, nma 
endnu, som senere sat i Vcerk, tilfojes: Et Aktie
selflab har med en Kapital af 5000 Nd. anlagt 
en K a n in g a a rd  i en dertil kjobt Ejendom 
paa Vejen til HunnerUp. —  Vrpdrene Tüchsens 
S u k k e rv a re fa b r ik ,  Ooergade Nr. 46, er for

Aarhundrede er det tvivlsomt, om Aalborg eller 
Odeilsc var Danmarks betydeligste Provinsby; i 
de sidsie hundrede Aar har Odense derimod utvivl- ' 
som vceret Landets ncest stsrste By. Aarhus, 
hvis Beliggenhed for den störe Handel er langt 
günstigere end vor ByS, har vel som Handetsby 
overflpjet Odense, men med Hensyn til Folke- 
mcengden har den forste endnu ikke kunnet gjore 
den sidste Rangen stridig, og dette v il Heller 
nceppe nogensinde fle, naar Foretagelsesaanden 
vedbliver at rore sig lige saa kräftig som i den 
sidste Tid. Med Onsket om, at dette maa fle, 
vil jeg sluttte denne Afspejling af Odense i Nutid 
og Fortid.






